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FABOR AMERIKAI HAJFESTÉK 2 0  term észetes színárnyalatban
10 perc alatt fest.

Ha jó l és olcsón akar vásárolni, keresse fe l Budapest, Király-ucca 24.

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 felszerelésekkkel, u m. ta itós ondoláló gépek, 
hajmosó lavórok, hajszárító burák, asztaii felszerelések. Hercules és Maré-II ondoláló vasak, Hecules hajkefék és 
ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, hajlékotok, illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban. Szemé

lyes, vagy levélben! megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek

„PABOR“ amerikai hajfestékemet
több államban is bevezettem már és olyan közkedveltségnek örvend, hogy 
közkívánatra Magyarország nagyobb városaiban is lerakatot 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 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 I pengőért, biztosítja majd azt, hogy olyan olcsón tud dolgozni, hogy

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

Árai lesznek: Kisdoboz, amelyben 2 adag van P 2.50
Nagy doboz, egész haj 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 a l é k  e n g e d m é n y t  n y ú j t o k ?
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Az illatszertár a színpadon
Fodrász írja a  színdarab íróknak, d e  a  fodrászoknak kézbesíti a  posta.

A fővárosi síjtó nagy elismeréssel írf az „Illat- 
szertár" című vígjátékról, melyet szívesen nézett végig 
a színházat kedvelő pesii közönség és amely darab a 
valóságban megtörténő mozzanatok felsorakoztatásával 
kiváló ügyességgel rajzolta meg az illatszertárakban le
zajlani szokott napi eseményeket. Vannak benne tinul- 
ságok, melyekből nemcsak az ihatsz* tész, de a közönség 
is okulhat. — A kiszolgálási aktuson kivül szemünk 
elé tárja a hűséges, a léha és piperköc segédet, az ügyes 
kifutót, a gondokkal küzdő főnököt, az alkalmazottak 
versengését, az állandó intrikát, mely néha gyü.ölkö- 
déssé fajul stb. — Az „illatszertár" ezek szerint most 
már bevonult a színpadi pódiumra, az „Est" napilap 
jósló sorai szerint azonban sorra fog kerülni minden 
szakma. Az „illatszertál “-bán lefolyó életet László Miklós, 
a népszeiü kabaré színész és szerző alkalmazta színre. 
Ez a fiatal író, kiforott bölcsességgel felismerve vnte 
színpadra egy munkahelynek a kenyérért küzdő hétköz
napi életét. — Úgy a színdarabot, mint a szerzőjét 
elismeréssel köszömheti rajtunk kivül a magyar kö
zönség is, hiszen a szerző munkája nem a fantáziák 
lehetetlenségére neveli a gond és terhek alatt sínylődő 
népet, hanem a hétköznapok reális követelményeire, 
melyekkel összhangzásba lehet hozni a szerelmet, a 
pénzvágyat, a szerénységet, a hűséget, a hűtlensé
get stb.

Tisztelt Olvasóm I Amikor a fővárosi sajtókból a 
darabról a színházi kritikát elolvastam, öröm fogott el, 
hiszen egyik szakmámról van szó, de amint azonban 
ugyanakkor agyamba villant a másik, a vérbeli mester
ségem, a fodrász ipar, abban a pillanatban arra gon
doltam, hogy most már utána a fodrász iparról frt szín
darabnak kellene következni, hiszen ez a szakma ős 
idők óta közkedvelt témája volt a színdarab íróknak, 
még pedig lehet mondani elég kielégítő sikerrel. Már 
pedig, ha a múltban megfelelő téma tárgyát képezte a 
fodrász ipar (figaró), akkor a jelenben igazán értékes 
sorokat lehetne lefektetni róla.

A múltban inkább komikus jelenetek megírására 
volt alkalmas a figaró, ma azonban cirkuszi jelenetek 
megörökítésére is. Mivel azonban a fodrász iparról, 
mint anyagot szolgáltató témáról komoly darabot kell 
írni, a komikus darab helyett, csak egy tragédia írható, 
melyben a hajmeresztő jelenetek megrajzolása szemünk 
elé tárná azt, hogy miképpen vergődik, szenved és 
marja egymást a fodrász iparos csak azért, hogy a szá
nalmat keltő szegénységből nehogy fel tudjon valame
lyik emelkedni. „Szóval minden igyekezetük, törtetésük 
gyilkosságok sorozata a szegénységért!"

Ez az egyetlen szakma az, amelyben az iparos 
látomtól-vakulásig dolgozik, de még az éjjeli pihenés 
ideje alatt is, nyugalom és pihenés helyett azon töri a 
fejét, hogy vájjon N. N. úr eljön-e? X. Y. úr miért nem 
jött el ? — hiszen esedékes volt ma a borotválás. Kínzó 
gyötrődések tépik lelkét I Talán a konkurenciához ment? 
Vagy talán elcsalták ? stb. Ez a szakma az egyedüli, 
mely egységben áll cselekvéseiben a szegénységért való 
küzdés hatcaiban. Képes a/, árak alá igérésével orvul 
támadni a k..rttrs arra a kihúzóra, aki magasabb átak 
megállapításával akarná magát az egységes és a szegény 
sorsért küzdő táborból kivonni.

A fodrász iparos, az a típus, mely a saját szak

máján kivül álló embereket még az orvosi pályán lé
vőkkel is versenyezve szereti és szivén viseli.

A fodrász iparról végtelen sokat tudnék írni és 
rengeteg anyagot szolgáltatni, úgy a komikus, mint az 
operetteseknek, de a szolgáltatott anyagokból a legér
demesebb lenne egy tragédiát alkotni a magyar nép 
oktatására. Szinte borotválás közben is szeretném a 
zsebemben lévő papirosra feljegyezni a falusi borbély 
házhoz járásának részleteit, aki azért a 25—25 kiló bú
záért egész évben kijir halnali 3 órától este 10— II ig 
a János bácsikat boroíválni. A tanuló előre megy térdig 
érő sárban szappanozni — sok helyen még az ágybin 
szappanozza be a János bácsit — van rá eset, hogy 
már megszárad a hab, mire a mester úr odaér a csilla
gokat szórató acéljaival — természetesen a csillagokat 
csak a János bácsi szemei látják I De az nem b *j, az 
ügyes borbély kimagyarázza magát, hisz szükséges is, 
mert mi is lenne a borbélyból, ha egy János bácsi is 
elmaradna és a kevesebb létszámú János bácsiknak fel 
kellene emelni a búza kilók számát?!

Szeretném megírni a községekben élő nyilt üzlettel 
biró borbélyok életét is, kik nem tudják felismerni a 
nyilt üzletek értékét és a jelennek a követelményeit. Nem 
tudják elképzelni, hogy a zöld asztalnál ők is egyiiit 
leülhetnének a helyzetük és szaktudásuk emelése érde
kében tárgyalni stb.

A városokbm élő borbélyoknak egyik része a m ii 
divat követelményeiért, a másik része pedig ellene küzd. 
Egyik része a gyűlésekre sem szeret járni, önön.nugát 
lebeszélve azzal a téves gondolattal és nézettel : „mit 
hallgasam én ott X. Y. úr beszédét, amikor ott engem 
úgy sem hallgatnak meg!“ Igaz, hogy ezt meg sem kí
séreli, mellesleg megjegyezve I Ha mégis valamelyik 
bátorságot vesz magának és megkísérli a felszólalást, 
annak a szüzbeszédje nem igen szokott sikerülni — 
miután az is hozzáértést és tanulást követel. Természe
tesen a sikertelenség következtében abban a pillanatban 
levonja a konzekvenciát, fogadalmat tesz önönmagának, 
hogy soha többet nem megy a gyülésező kartársai kö
zé. — Istenem, ki tudja, ki annak a megmondhatója, 
talán neki van igaza ?! — A városi borbélyoknak ezzel 
szemben van egy másik kicsi töredéke, akik meg na
gyon szeretnek gyülésezni és azokon felszólalni. Ezek 
viszont abba a hibába esnek, hogy egy lényegtelen kis 
tárgyi téma felett, amelyet egy-két talpraesett, velős 
mondattal el lehetne intézni — képesek órák hosszat, 
egy egész estén át vitatkozni, ami természetesen igen 
csak legtöbbször személyes kérdéssé fajul. Ez aztán azt 
vonja maga után, hogy a személyében megsértett ha
raggal távozik, többé közéjük nem megy, hanem ellen
zéki csoportot szervez a vezetők szétugratására. Ilyenkor 
igen sok esetben még az érdemeket szerzett egyéneket 
is menesztik és hála helyett tövis-koszorút nyomnak a 
fejére. Jön egy új és felfrissített éra, kik optimizmussal 
telítve látnak az épí'és munkájához, de ezek is rövid 
időn belül pesszimistákká válnak. Á vezetők így igen 
hamar meddő munka mellett állnak és az életnívót 
Ietöiők (az árrombolók) tábora az említett egységet — 
a s z e g é n y s é g é r t  v a l ó  k ü z d e l m e t  — al
kotja. Ez a tekintélyes számmal rendelkezők tábora 
azután, hogy olcsón, áron alul dolgozhassák, az üzletét 
is a szegénységre valló benyomással kezeli. A fertőtle
nítőjét csak azért tartja, hogy legyen, mert az a szokás
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szerint felszerelés, de abba szabályos fertőtlenítő szert 
nem igen tesz, legfeljebb egy-két csepp fertőtlenítővel 
inegzavarosított vizet, nagy része azonban még ezt 
sem.

A hajkenésnél az üres brillantinos üvegbe márto- 
gatja az ujját és dörzsöli a tenyerét össze, utánozva a 
brillantin szétkenést. Természetesen Ö nem, de a ven
dég észre veszi, hogy be van csapva. Az eltöredezett, 
fogatlan fésűjével meg van esküdve és önönmagát ab
ban a hitben ringatja, hogyha ez nem lenne, nem tudna 
hajat vágni. A hajkefe szégyenletesen kopott, de az 
örökös darabnak lett leltározva, éppen ezért ha rossz is 
marad — de legalább tiszta lenne. A szalvettákról és 
egyéb előforduló szokásokról nem is merek írni, mert 
úgy is sok haragost szereztem már az igazságot hir
dető soraimmal.

A kiszolgálási áraknál ott az irány meg van a 
szegénység felé. De legaláb annyit mégis disztingvámi 
kellene még ezen keretek között is, hogy azoknak, kik 
nagyobb munkát végeztetnek, s ezáltal kiszolgálásukkal 
löbb időt igényelnek a rendesnél, felszámíttassék külön- 
külön a mellékmunka.

— Ha a vendég sablonos, hétköznapi munkáktól 
eltérően újabbra vágyódik és egy kis változásra áhí
tozik — hajfestés vagy tartós ondolálásra — a szakava- 
tatian fodrászok ezekről lebeszélik és azt magyarázzák 
be a vendégnek, hogy az nem jó, attól csúnya lesz, a 
haj letöredezik stb. Mindezeket a saját magát megha
zudtoló lebeszéléseket pedig azért teszi, mivel ő ezek
hez nem ért és elkészíteni nem tudja.

A segédi karnál — különösen, ahol többen vannak — 
az egymás elleni kritikák és a gyűlölködések a határ
talanságig mennek. Ha valamelyik segéd a főnökéhez 
hűséges vagy borravalót többet kap a vendégektől, az 
a többiek szemében megvetettként van kezelve és tartva. 
A fő mesterségük az újság, a színházi élet olvasása. A 
modernebb munkák betanulásához nincs türelmük, be
beszélik önmaguknak, hogy idegesek stb. Jó állást és 
fizetést szeretnének kapni, de amikor az üzleti követel
ményeknek nem felelnek meg, akkor eszükbe jut és 
elmennek házalni fillérekért I

A vezető szerepért való harcot óhajtanám még 
leírni néhány sorban, amelyről komikus, cirkuszi jele
neteket lehetne írni. Megjegyzem, hogy ezek a jelen
ségek még tanulmány tárgyként állnak előttem, mert 
még nem sikerült a tényekből világos képet, tiszta meg
győződést szereznem arra vonatkozólag, hogy minden 
szereplésre vágyó egyén elég érett-e a vállalkozására 
vagy sem. Annyi biztos és madártávlatból figyelve az 
eseményeket, az a látszat adódik, hogy a szereplésre 
törtetők cselekedeteikben — bár azt nem mondják, a 
„ n e  te ,  m a j d  é n“ jelszóval dolgoznak. Most már 
csak azt kell eldönteni és ez képezheti a tanulmány 
tárgyát, hogy a „ n e  t e“ jelszóval dolgozó és törtető 
érett-e arra, hogy kész konkrét javaslatokkal, elvitázha- 
tatlan igazságokkal és keresztül vihető tényekkel alátá
masztott indítványokkal lássa el önzetlenül a munkáját, 
vagy pedig a poszton, az őrhelyén álló „ m a j d  én" . 
Sajnos mindezideig ezeknek csak az ellenkezőjét volt 
szerencsém látni, a z  ö n z ő  é s  ü r e s  c s e l e k e d e 
t e k e t !  De mindezekért lebecsülés vagy rosszindulatú 
vád nem érheti a nagyrabecsült szereplőket, hiszen 
egytől-egyig ők is szegények maradtak, s ebből anyagi 
előnyt nem is fognak szerezni. — De nem is akarnak 
szerezni, hiszen egyeseknek egyedül csak az a vágyuk, 
hogy ebből a gépesített korszak rabságából felszabadít
sák az embereket. Igaz, hogy ezen igyekezetük, mind 
nagyravágyó álom, mert az Isten szabad akaratot adott 
a népnek, tehát segítsen az Önmagán.

Ébredjetek már fel a fmtáziáktól megrészegcdelt 
emberek. Dobjátok el a gyűlölködés, az egymás ellen 
való bizalmatlanságot, nemkülönben a rossz álomlátá
sokat magatoktól, mert ha ez így megy még tovább, 
tekintsetek a történelemből a bábeli torony építésének 
korszakára, arra fogtok ti is jutni.

Isten segítségét kérem a színműírók, színmű
vészek és a vezető emberek összefogására, valamint a 
közérdekű oktató munkájuk keresztülvitelére.

Bocsánatot kérek szaktársaimtól a dorgáló soraim
ért, hiszen a dorgálást csak azzal a szándékkal tettem, 
hogy ezzel is a jobb belátást készítsem elő.

Bocsánatot kell kérnem végül az íróktól és a 
színpad deszkáin szereplő művészektől is azért, hogy 
ezen lap hasábjain, ezen sorokban akarom igénybe venni 
Istentől adott tehetségüket, de nem sze.etném azt, ha 
mulasztás miatt nem vetnénk papírra a fodiá z iparban 
megtörtént színre alkalmas adatokat. Pár sorban meg
említeni vagyok bátor a szegedi vonatkozású volt ala
kokat, kik között volt tudós — volt igazi komikus. 
Például Mátyás Miklós, akinek mondásaira, bármilyen 
gondterhelt legyen is valaki, még az utódok elbeszélése 
után is elkacagja magát. Még élnek kevesen annak 
vendégei, segédei illetve tanítványai, kik adatokat tudnak 
szolgáltatni. Állítom, hogy „Göre Gábor" műveivel verse
nyezni fog úgy alakjának, mint cselekedeteinek meg
rajzolásával a fentiekkel összekapcsolt téma.

(D udás)

Válás.
Irta: SZELÍD FERENC 

fodrász segéd.

Tudom, hogy nincs többé visszatérés. . .
Ez az én tragédiám I 
S az esti szürkületkor fájón,
Könny csordúl az arcomon át.
Te szent voltál az élelemben,
Akihez mindig elsiettem,
És a köves utcasorán,
Megjelentem nap-nap után.
Csalárdul néztek rám a szemek,
Valamint gondoltak felőlem,
De a vágyam csak vitt előre,
Soh’sem tudtam — várnak-e szívesen.
Benső parancsra vállunk el.
Te jobbra és én a munkára mentem.
Azóta sók mindent beszélnek . . .
Hallgatásom azonban olyan szent,
Mint amilyen Te voltál az életemben.

Kibékülés.
Leírhatatlan a boldogságain . . .
Arcomon az öröm sugara,
Szívemben az ifjú nyár 
És nézem, nézerh a 
Megújhódást.
Nizzai virágok ! — Olasz tavasz!
Viruljon hát a démoni csoda,
Engemet száz tekintet meg nem oroz,
Mert az ő arca szememben 
Hegyorom.
így volt akkor, amidőn kibékültünk újra 
Kertünkben nyíl lőtt az orgona,
Odakint a természet tavaszt dalolt 
És lelkemben úrrá lett újra a 
Való . . .
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Egy fodrászsegédrőt,úgy a hivatal, mint
a mesterek előtt mestervizsgát tett
és a mesterek mesterévé tette magát nemzetközi 
viszonylatban is

Varga Ferenc -  ..........
négy modelljével, 1937. évi 
február hó 28-án a nemzet

közi fodrászversenyen, 
amelyen megnyerte a „leg- 

tökéletesebb“ fodrász 
címet.

Mi Szegediek igen nagy rokon- 
szenvvel viseltetünk Varga kartár
sunk iránt, aki hasonlóan visel
tetik velünk szemben is. Szemé
lyével és munkájával személyesen 
ismerkedtünk meg Szegeden, de is
merjük öt a versenyeken való sze
repléseiből is. Most, amikor ismét 
nagy sikert ért el, szerkesztősé 
günk levél által kért intervjut tőle, 
amelyre az alábbi választ küldte :

Igen lisztéit Dudás szerkesztő 
ú r ! Örömmel vettem hozzám in
tézett sorait, melyre ha nem is 
azonnal, de ezen alkalommal sziveden adom meg kér
déseire a feleleteket. Nem azonnali válaszomért el
nézést kérek, de a nagy verseny után felszaporodott 
munkák, az évi közgyűlés, amelynek titkára voltam, 
igen lefoglalt. De a közgyűlés után, amikor a megnyil
vánult egyhangú kívánságok és óhajok következtében a 
„Hölgyfodrász segédek országos egyesületének" elnöki 
tisztét vállalnom kellett, szívesen teszem és nyíltan a 
hivatalos tisztségem viselése közepette is azon nyilat
kozatot, hogy a szegedieket szeretem és bármikor, ha 
hívnak lemegyek és segítségükre leszek.

Azon kérdésére, hogy mikor kezdtem a versenye
ken résztvenni és azokon milyen eredményeket értem el, 
a következőkben adom meg a választ:

1933-ban a legelső nemzetközi versenyen első díjat 
nyertem. 1934-ben a nemzetközi versenyen én nyertem 
el legelőször is a „legtökéletesebb" fodrász címet négy 
első és egy második díj elérésével.

1935-ben az egyesületemnek (H. S. O. E.) scham- 
pionja lettem. 1936-ban megtartott nemzetközi versenyen 
egy harmadik dijat nyertem.

1937. január lO.-i nemzetközi versenyen az euró
pai schampionok mellett a negyedik és ötödik díjat 
nyertem el.

Ugyanezen év február 28 án a Gellért szállóban 
rendezett nemzetközi versenyen ismét megnyertem két 
első, két második és egy ötödik díjjal a „legtökéletesebb" 
fodrász címet és az örökös vándordíját. Említést kell 
tennem még arról is, hogy 1933 óta más országokban 
rendezett nemzetközi versenyeken mindig tagja voltam 
a magyar csapatnak és több esetben első dijat nyertem. 
Mostanáig 24 díjam van. Most egy évig pihenni akarok 
és nem állok ki versenyekre, hogy mint az egyesületem

nek az elnöke, az összes haladni vágyó fodrásziparos
nak szentelhessem az idő t; s ha Isten segít, egy nagy 
tábor élén újult erővel ismét a versenyek szolgálatába 
lépek, hogy úgy a hazai, mint a nemzetközi versenyeken 
megvédhessük a magyar fodrász igazi dicsőségét. Most 
még annak szeretnék hangot adni és felhívni a figyel
met, hogy a jövő versenyekre bíráló bizottságokat kell 
nevelni, mert ez is nagy hozzáértést és kiképzést igé
nyel. Ez egy külön tehetséget kíván meg; tehát, hogy 
a jövőben megszüntethessük a vitás bírálatokat — amely 
sokszor a versenyzők kedvét veszi el — erre is nagy 
gondot kell fordítanunk. Én a versenyek nagy barátja, 
ezeknek a szolgálatában kívánok továbbra is dolgozni.

Arra vonatkozólag, hogy nti a titka a versenyeken 
elért sikereimnek, arra válaszom az, hogy fontos a szak
értelem és az arra való felkészültség. A szakembernek 
nem szükséges a tréning, hisz rendszerint a versenyeken 
nem szokott az sikerülni, amit az ember akar. Legfon
tosabb, hogy az „idea" meg legyen a képzeletünkben 
és ha a versenyeken nem is az a munka jön ki, amit 
elgondoltunk, egy gyors elhatározással alkalmazkodnunk 
kell az adott helyzethez. Természetesen a modelnek 
szépnek, kis fejűnek, ritka, szép színű, illetve jó minő
ségű hajának kell lennie. Azonkívül a versenyzőnek 
nem szabad az idegeit a feltétlen nyerés beképzeiésével 
összekapcsolni, hanem avval a feltevéssel kell indulni: 
„nem baj, ha nem nyerek most, majd nyerek máskor." 
Fontos legyen a szép és új munka, mely után már 
következhet a díj is. A hozzám intézett levélre megadott 
válaszsoraimat azzal zárom, hogy a szegediek is ren
dezzenek versenyeket, legalább is egyszer egy évben. 
Higyjék el, a verseny a munka tudással nagyon szép 
és ami a fő, az ösztökéli a fodrász iparosságot a na
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gyobb és modernebb szaktudásra ígérem azt, hogy 
abban az esetben, ha versenyt rendeznek, le megyek es 
ha kell, segítségükre is leszek. Isten áldja a szegedieket, 
a fiatalság nevelésére alapozott centrumot!

*# *
Magyarok, kicsinyek és nagyok, hivatalt viselő 

méltóságoki Gondolkoztunk-e és cselekedeteinkben 
megnyilvánult-e az az igyekezett, hogy itt lenne az ideje 
már annak, hogy a sport és politikai érdemek után ál
lami anyagi támogatás és kitüntetésben részesülő hőseink 
u'án a munkafronton a magyar hírnévért küzdő hősö
ket is kellene, ha nem is anyagi, de egyéb erkölcsi, 
illetve magasabb kitüntetésben részesf'eni. Ezáltal sok 
szunnyadó tehetséget ambicionálnánk is, a nyilvános 
porondon való megjelenésre. Én, sajnos úgy tudom 
cs érzem, hogy a munka fronton küzdő hőseink, a 
mostoha gyermekek sorsára vannak ítélve, ezeknek a 
mostoha sorsra ítélt gyermekeinknek, a mi Varga Fe- 
rcnceinknek, kik • igazan szép számot képviselnek az

országban, feltétlen édes és dédelgetett gyermeki sorsot 
kellene nyújtanunk. Mert ha ezt elmulasszuk, a jövő 
generációban nem leljük fel a Varga Ferenc és társait.

A fentiek érdekében meg kell említenem a szom
szédos országot: Ausztriát, ahol az ilyen Varga Feren- 
ceket, mint a nemzeti munka hősét ünnepelik és ma
gasabb polgári kitüntetésekkel halmozzák el. Biztosfta- 
n ik nekik olyan életmódot, hogy anyagi gondok nélkül 
harcolhatnak a munka, nemzetük egyik szakmájának 
dicsőségéért.

Most az élen, a kép közepén látható 24 éves, ér
telmes, okos, családos, a közért dolgozó, jó szónoki 
tehetséggel megáldott, pontos és hasznot hajtó segéd 
munkásról, valamint a pesti segédek egyesületének el
nökéről van szó, kit az illetékesek figyelmébe ajánlunk 
azzal a kérelemmel, hogy részesítsék kitüntetésben, ha 
egyébbel nem, ajándékozzák meg címmel, hogy a tár
sai és a jövő generációnak a munka ambícióra, meg
becsülésére az útját megnyithassuk.

(Szerkesztőség.)

'7há\u6 26-iM {uhum 6-i# :

$ b e $ e d i ty < U < U

Nagyszerű arányokban bontakozik ki a május 26-án kezdődő június 6-ig tartó IX. 
Szegedi Ipari Vásár képe. A vásár rendkívül agilis, ötletes és önzetlen intézőbizottsága olyan 
programmot dolgozott ki, amely feltétlenül biztosítja a vásár nagy sikerét. De külön megemlítésre 
érdemes, hogy ez a vásár elsőrangúan szolgálja a kézműipari érdekeket és ezek mellett a háziipar, 
iparművészet és népművészet fejlesztéséhez fűződő nemzeti érdekeket. A vásár május 26-án kezdődik 
cs június 6-ig tart, de a félárú utazási kedvezmény úgy a magyar, mint a jugoszláv vasutakon már 
május 23-án életbelép és június 8-ig tart. Bizalommal felhívjuk a Szegedi Ipari Vásárra olvasóink, 
kartársaink figyelmét és kérjük, ne mulasszák el ezt az alkalmat, látogassák minél tömegesebben 
családtagjaikkal együtt a Szegedi Ipari Vásárt. Ezzel egyrészt a kézmüiparosság célkitűzéseit segí
tik megvalósításhoz, másrészt rendkívül értékes tapasztalatokat szerezhetnek. Á vásár intézőbizott
sága a legmesszebbmenöen gondoskodik vidéki kartársaink elszállásolásáról, ellátásáról és szóra
kozási lehetőségeiről. Minden, a vásárral összefüggő ügyben a legnagyobb készséggel áll rendelke
zésére a vásár intézőbizottsága Szeged, Horváth Mihály ucca 3, telefon: 14— 15.

Mindenki megtalálja, amit venni akar az

Ángyán K. F. T.-nél
a régi helyen,

Budapest, VII., Rákóczy-ut 40. I. emelet, a Corvinnal szemben , 
mert a legegyszerűbbtől a legraffináltabb ízléssel készült berendezésig és 
felszerelésig mindent olcsón megtalál.

Megrendeléseit a régi címre küldje.

ÁNGYÁN K. F. T.
S Z A K Ü Z L E T .

B U D A P E S T
VII., Rákóczi-ut 40.
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Tavaszi elmélkedés
Irta: Vértessy József „H. S. O. E. 1931“ elnöke 

Budapest.
Nagy elmélkedők sokszor azt mondották, hogy 

hiába törik a fejüket azon, hogy az embereket átfor
málják, egy tökéletes emberhez hasonlóvá, ez soha sem 
sikerült.

De azért mindég akadt egy újabb elmélkedő és 
gondolathős, aki erős elhatározással mégis tudott alkotni 
valamit, ha mást nem is ért el, de mindig akadt egy 
újabb úttörő, aki gondolatával átformálni tudott rend
szert, ipart, iparost, kereskedőt, orvost és egyéb tudo
mányt. így alakul! ki nálunk is az a gondolat évezre
dekkel ezelőtt, hogy az iparban már akkor művészetet 
alkottak a fodrászipar gondolaihösei. De már ezen túl
tesszük magunkat eeyidőre, mert a közelgő tavasz ránk 
mosolyog és vigyázni kell, hogy a sok mosolyból baj 
ne legyen.

Mi az amin nekünk kell elmélkedni?
A tavasz meghozza a maga divatját és ez a divat 

nem kis gondot okozott már kartársainknak. Mi is az 
a divat irány?

Két irány van, ami harcol egymással, az egyik a 
rollni viselet hívei, a másik le a rollnival (ma már több
ségben lévők).

Mi itt a tennivaló? Minden körülmények között 
le kell szerelni a rollni frizura divat híveit; — kettős

oknál fogva. Az egyik ok az, hogy rendkívül sok munka 
van a rollni elkészítésével, sok villanyáramot fogyaszt 
és sokáig elfoglalja a helyét a vendég, már pedig a 
mai kiszolgálási árak mellett, nem lehetünk saját ma
gunknak ellenségei. Különösen pénzünknek nem.

A másik ok ! kevesen tudják azt a történelmi igaz
ságot, hogy az okosan gazdálkodó ember tud csak va
gyont gyűjteni. Hol itt a logika? önkénytelenül felkí
nálkozik a kereseti lehetőség a mai újabb divatfrizura 
lehetőségével és ezt az alkalmat nem ragadják meg. Mi 
ez? Nagyon sok hölgy igen szívesen levágatná a haját, 
mert látja és meg van győződve arról a ferde felfogás
ról, hogy a mai divathoz nem kell fodrász. Dehogy 
nem ! Sőt! nagyon is kell és minthogy ezt látja, hogy 
mennyire becsapta önmagát, szégyenli megkérdezni a 
fodrászát, hogy mit csináljon? Evvel a buta viselettel?

Rá kell vezetni a hölgyeket, hogy le kell vágni a 
hajat, mert a növesztett haj nem divat többé, ez egy 
visszatérő kereseti lehetőség, amit ha nem teszünk meg, 
marad az egészj[egy szép tavaszi álom,*'de nem üzlet.

m 7*ft f iJÉfÁjfc.
TARTÓSAN WAMVASIT

i ÜVEG ÁRA R 250- í  RÁMVASITÁS5 FIH.KKOÍL
MIKlDEfíÖtt H Á t^ A T Ó

Hit fog eredményezni az 1937. február 28-án 
megtörtént női fodrász ipartestületi válaztás ? !

Az említett dátumon, amikor a szavazatok többsége 
az új iparnak, a női fodrász ipar 15 éves korszakának 
alapítóit és vezetőit cserélte fel a Hufnagel József párt
jával, akiknek a választási programúiban a következők 
szerepe.tek: a női fodrász ipar külön képesítéshez és 
külön mestervizsgához való kötése. Úgy a női, minta 
férfi fodrász iparban is mindenki abból vizsgázzon, amit 
fizni akar. A közös gazdasági érdekek megvédése cél
jából a két ipartestület helyett egy testületben tömörül
nek, amelyben két egyenlő hatáskörű női és férfi fod
rász szakosztály lesz.

A sürgős gazdasági összefogás indokai nagy vo
násokban a következők voltak:

1. A minimálási árak kötelezővé tétele.
2. A kettős tanonc túltermelés megszüntetése.
3. A kontár kérdés leküzdése.
4. A női fodrász szakmának, a többnyire nők által 

űzött iparok sorából való kiemelése és ezálfal az ide
genek beözönlésének a megakadályozása.

5. A közterhek csökkentése.
6. Az ünnepi záróra rendezése.
7. A szakiskolai oktatások megreformálásával az 

ipar fejlesztése.
8. Az ipari közélet megtisztítása.
9. A munkás elcsalás lehetőségének kizárása. És 

végül a két ipari béke megteremtése.
Ezen szép és mindnyájunk érdekét képviselő 

programm keresztülvitelére lettek az alábbiak meg
választva :

Ipartestületi elnök : Hufnágcl József.
Alelnökök s Herczog József, Török Ferenc.

Előljárósági rendes tagok : Berger József, Biczó 
István, Braun János, Czeglédy Nagy Pál, Eckert Bálint, 
Eiler János, Gömö Pál, Kampr Ödön, Klug Nándor, 
Kövesdy István, Martin Miklós, Novák Alajos, Pelkó 
József, Renczes Jenő, Rötzer Sándor, Schadelc Ferenc, 
Stricker Mihály, Zöld János.

Előljárósági póttagok : Asboth Gyula, Láng 
Jenő, Nádori Jenő, Szabó Albert, Szögi János, Vidra 
Mihály.

Számvizsgáló Bizottsági tagok : Hirscli Ferenc, 
Karbach András, Teleki Vilmos.

Számvizsgáló Bizottsági póttagok: Kovács 
Géza, Kovács István, Szénási Mózes.

Ipartestületi Szék. E l n ö k :  Biller Lajos. Al
e l n ö k i  Geszler János. R e n d e s  t a g o k :  Gere 
Ant ii, Misik Pál, Starcewski Lajos. P ó 11 a g o k : Ber
ger Rudolf, Földy Imié, Piedl Kornél.

Tanoncvizsgáló Bizottság. E l n ö k :  Hufnágel 
Sándor. A l e l n ö k i  Mechtl Ferenc. T a g o k :  Auer Já
nos, Botár Aladár, Döbörhegyi László, Échten György, 
Gablinyi József, Hacsek József, Hlavaty Andor, Kránitz 
Árpád, Laube József, Molnár József, Potzner József, 
Scliumy Lajos, Szente András, Tandory Ödön, Wander 
János, Wolszky Nándor.

Kontárbizottság: E l n ö k :  Tatay Gyula. T a- 
g o k :  Fodor György, H itauer János, Nagy Ferenc, 
Turjánszky István. P ó t t a g o k :  Czafik József, Ditelján 
György, Hajdú Mihály, K. Kovács János. P é n z t á- 
r o s : Krászni Kálmán.

*
A fenti tisztikar egytől-egyig megbízható komoly



6 VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGY-FODRÁSZOK SZ A LA PJA

egyén, csak az a baj, hogy nagy része a régi veze
tőségből való, ami által félni lehet attól, hogy csak 
elnököket cseréltek, de a fenti szép hangzású programm- 
ból majd keveset tudnak valóra váltani. Pedig, ha már 
elkövették azt, hogy a sok érdemeket szerzett régi el
nököknek érdemük jeléül a tövis koronát nyomták a 
fejére, akkor bizony ezek után jogosan el is várhatja a 
sokat szenvedett fodrász iparosság azt, hogy az adott 
programm, ne csak választási mézes madzag, hanem 
hasznosítható és jó legyen az elkövetkezendő rögös út
nak a letörésére is. Mert minden program csak annyit 
ér, amennyit megvalósítanak belőle. Mi, akik az utóbbi 
évek alatt elhallgattuk az üres szócsatát és civakodást, 
elvárjuk az új korszaknak a hajnal hasadását és a szép 
iparunknak a bolgogabb útra való vezetését. Most pedig 
meghajtjuk az eddig defenzívában lévő zászlónkat úgy 
a régi, mint az új vezetőség előtt és kérjük az Istent, 
adjon erőt úgy a vezetőségnek, mint a tagoknak a bol
dogabb idők megvalósítási munkáihoz.

í j '■ j
*  » jy . yá i  i  vJ á <* w  i

T A R T Ó SA N  WAMVASIT
Í Ü V E G Á R A R 2 5 0 .  1 HAMVAS ITAS 5 FIIL.KERLL 

MINDENÜTT K A P H A T Ó

a dolog felett — míg nem késő ; győzzék le elsősorban 
önmagukat, a bennük felgyülemlett rossz indulatokat; 
ne felejtsék el azt az örök igazságot, hogy egyszer 
mindennek eljön az ideje I Az idő pedig pénz I — 
amivel jó lesz takarékoskodni. Ki mint vet, úgy arat, 
mondja a régi jó példa beszéd, aki szelet vet, az 
rendesen vihart arat. Legyen vége és el?g a külön- 
külön szakmai osztályozásból! Ne képzeljeu be senki 
többet, mint amennyi őt, mint szakiparost megillet 
Nem biztos, hogy az a mostan jól futó csacsi, a jövő
ben is olyan jól fog futni a számára.

Az üzlet éppenolyan változandó, mint az időjárs, 
nem tudni soha, hogy a holnap mit hoz a számunkra. 
Aki tiszteséggel elvállal valamit, azt ne hiúságból, 
hanem kötelezettségének tudatából vállalja el ; mert az 
elvállalt tisztességgel szemben eljön az idő az elvál
lalt tisztségnek mikénti meg, vagy mikénti meg nem 
tartásával a felelősségre vonás is.

Ezek a gondolatok, amelyek az utóbbi idők csele
kedeteit elítélik. Ezen gondolatnak kell kiváltani olyan 
elhatározást, az illető szaktársak jövőbeni cselekedetei
nek, amely a nyugodt, komoly munkát tűzi ki céljául, 
amely nem a kartársak lejáratását, hanem az értékek 
megbecsülését tekinti kötelességének. Széchenyi szavai
val élve: „oly kevesen vagyunk, hogy még a tévelygők
nek is meg kell hogy bocsásunk. “

Kerekes József

Akinek ez nem inge,
az ne vegye magára !

Az utóbbi időben a szakosztályok tanácskozásai
ban, sőt tovább menve a szakosztályok évi közgyűlé
sein is nagyon eldurvult a kritika hangja. Egyes be
képzelt, túlfűtött, ambiciós kartárs annyira megy, hogy 
a kritika jogán a neki nem tetsző, vagy vele nem szim
patizáló kartársát a közgyűlés egész színe előtt lejá
ratja, sőt egyéni becsületében is mélyen megsérti. Hová 
jutunk evvel a tényekkel kartársaim ? Hogy romlott le 
a régi baráti közszellem, amelyről híres volt a fodrá
szok Szövetsége. Kénytelen vagyok evvel a kérdéssel a 
lap hasábjain foglalkozni, hátha megjön az ideje az 
engesztelödésnek is, mert ha ez nem következik be, 
úgy fogunk akkor járni a fodrászipar megmentésével is, 
mint az a túlbuzgó szülésznő járt, hogy izgatottságá
ban a fürdő vízzel kiöntötte az újszölött gyermeket is. 
De kell, hogy foglalkozam itten az adott szó szentsé
gével is.

Nagyon sokan a kartársak közül megígér, vagy az 
ígérettel majdnem egyenlő kijelentést tesz öreg, tapasz
talt kartársának; s ezen ígéretét nem tartja meg, sőt 
éppen ezzel az Ígérettel szemben ellenkező álláspontot 
foglal el. Ez nem szép dolog. Ez a legjobban elíté
lendő cselekmény. Ha ezt megszokja az illető, akkor a 
megszokásnak rabja lesz, ez a rabság pedig az egész 
jövendő életére rá üti a pecsétjét. Ez a pecsét pedig 
egy olyan pecsét, amit leradirozni ebben a földi élet
ben soha sem lehet. Ez a cselekedet tehát nemcsak az 
illető kartársunknak lesz egész életére káros jelentő
ségű, hanem kétségtelenül megállapítható, hogy evvel a 
nagy közületnek, de legelsősorban a mi közös, nagy 
családunknak, a borbély és fodrász ipari társadalomnak 
tesz rossz szolgálatot.

Óva intem tehát innen az illetőket, akiket ez illet, 
hogy térjenek jó útra, még nem késő, gondolkozzanak

Tisztújító közgyűlés a miskolci
szakosztályban l

Folyó hó 6-án tartotta meg az úri és női fod
rászmesterek szakosztálya ez évi szokásos tisztújító 
közgyűlését, a tagok nagyon kevés számú érdeklődése 
mellett. 135 üzlettel biró miskolci kartárs közül 74-nek 
van szavazási jogosultsága és ebből is csak 33 kartárs 
tartotta szükségesnek a közgyűlésen való megjelenést. 
Mi az oka ennek a nagyfokú indolenciának ? Semmi 
egyéb, minthogy nincsen átfogó ereje az eddigi veze
tőségnek. Ha ez az átfogó erő az új vezetőségből is 
hiányozni fog, akkor a jövő évben egész bizonyos, 
hogy az előbbi vezetőség sorsára fog jutni. Nem lehet 
ma egyes csoportoknak eiszeperálva élni a maguk kis 
számító életét. A mai élet problémái az egész fodrász 
ipari társadalom összefogását teszi szükségessé. Ma 
csak az összes szaktársak összefogásával lehet némileg 
is megbirkózni azokkal a súlyos problémákkal, ame
lyek a mtgélhetésünk elé elég nagy számmal tornyo
sulnak. A közeli jövő nagyon is próbára fogja tenni a 
szakosztályok vezetőit, hogy milyen súllyal bírnak az 
összefogás megteremtésére, továbbá, hogy milyen nagy 
akaraterővel tudnak szolgálatába állni a köznek, a bor
bély és fodrász ipari társadalom egyetemes érdekei 
megteremtésére.

A szakosztályi közgyűlést Hajnos Dezső szakosz
tályi elnök nyitotta meg, majd beszámolt az elmúlt év 
elég kevés eredményéről. Ezután Tóth Endre szakosz
tályi jegyző olvasta fel a múlt évi közgyűlés jegyző
könyvét. Majd hosszabb terjedelemben olvasta fel az 
elmúlt évi jegyzői jelentését. Ez a jelentés pedig olyan 
volt, amilytenmég a miskolci fodrász Szövetség, most 
pedig fodrász szakosztály 30 éves fönnállása óla nem 
hallott.

Valóságos ügyészi vádbeszéd jellegével birl. A 
kartársak többen fel is szólaltak ellene. Hajnos Dezső 
elnök tiltakozott ellene, de a tiltakozás gyenge volt. A
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kartársak többen fel is szólaltak ellene. Hajnos Dezső 
elnök tiltakozott ellene, de a tiltakozás gyenge volt. A 
beszéd hálásan mutatkozott a későbbi szavazásban. Ez
után Hajnos Dezső elnök kérte úgy a maga, mint az 
egész tiszti karnak a felmentését, amit a közgyűlés Jan- 
csó József, Tepper Sándor és Novak Sándor, hozzá
szólásai után meg is adott. Ezután Kerekes József írás
ban kérte a vezetőség megválasztásához a titkos szava
zást 12 aláírással, amit az elnök ezek után el is rendelt.

A közgyűlés további vezetésére Soós Gusztáv 
korelnök lett megválasztva, aki a szavazás tartamára a 
közgyűlést fel is függesztette.

A szavazás eredménye szerint Mikes Bertalan lett 
19 szavazattal elnöknek 1 évre megválasztva, ellenfele 
Kerekes József 15 szavazatával szemben. Alelnök lett 
Paskesz Andor, jegyző -Nyiray József, pénztáros Farkas 
Károly, ellenőrök Novák Sándor és Óborai János.

Választmányi tagok leltek : Jancsó József, Pechó 
Lajos, Hajnos Dezső, Váradi Dezső, Mády Kálmán, 
Kerekes József, Waldner Zoltán, Tepper Sándor, Dan- 
czinger Lajos, Soós Gusztáv, Bodó Lajos, Dosányi 
Rezső, Ihotczián Jánosné, Tóth Endre és Alpári Béla.

Választmányi póttagok: Rugyák János, Szécliy
László, Schwarz Vilmos és Baranyi Gyula.

Ezenkívül választva lett egy 16 tagú kultúr és vi
galmi bizottság is, melynek a jövőben igen fontos sze
repe lesz a szakmai élet tovább fejlesztése érdekében.

Kerekes József.

A helyes hajápolás jelentősége a 
fodrásziparban.

A hajfestésről.
(13. közlemény.)

Az utóbbi cikkeim, amelyekben a hajfestékek he
lyes alkalmazását ismertettem, úgy látszik, nagy érdek
lődésre találtak. Többen kerestek fel személyesen, igen 
sokan levélben és kértek különféle magyarázatokat, kü
lönösen a hajszőkítés, illetve a szőkítő anyagnak az 
összeállítására vonatkozólag. Miután a hozzám intézett 
kérdésekből az is kitűnik, hogy nagyon sokan nincse
nek tisztában azzal, hogy mi a „perhydrol" és mi a 
„hydrogén-hyperoxid," azért szükségesnek tartom ismé
telten közölni az alábbiakat:

Mi a hydrogén-hyperoxyd ?
A hydrogén-hyperoxyd hydrogén és oxygén ve- 

gyülete, mely azonban nem tévesztendő össze a víz 
vegyületével.

Míg a víz képlete H+H+O, annyi mint H2 O, a 
hydrogén-hyperoxyd képletepedig': H + H + 0 + 0  =  H2 0 2 
Tehát a víz áll 2 rész hydrogénböl és 1 rész oxygén- 
böl, a hydrogén-hyperoxyd pedig 2 rész hydrogénböl 
és 2 rész oxygénbő! áll.

A hydrogén-hyperoxyd fontos szerepe a haj sző
kítésben van, ami nem egyéb, mint a haj festékanya
gának (pigmentjének) elszintelenítése, oxydációja: azaz 
szőkítése.

A perhydrol készítője eredetileg E. Merck Darm- 
stadtban.

A perhydrol hígítása következőképpen történik,
például :

1 százalékos hydrogén-hyperoxid előállításához 
kell 4 gr. perhydrol és 96 gram víz.

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

Kemény-féle tartós gépet
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 specialistától.

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 - -  Vízondolálásnál. Darling erősen bodo- 
ritó tartósvizet. -  Curling vizondoláló fixatört. Az egész Európában közkedveltté vált árúk
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2 százalékos hydrogén-hyperoxid előállításához 
kell 7 gr. perhydrol és 93 gram víz.

3 százalékos hydrogén-hyperoxid előállításához 
kell 10 gr. perhydrol és 90 gram víz.

4 százalékos hydrogén-hyperoxid előállításához 
kell 13 gr. perhydrol és 87 gram víz.

5 százalékos hydrogén-hyperoxid előállításához 
kell 16 gr. perhydrol és 84 gram víz.

6 százalékos hydrogén-hyperoxid előállításához 
kell 20 gr. perhydrol és 80 gram víz.

Ezen fenti szöveg alapján bármilyen erős, illetve 
gyenge százalékot érhetünk el hígítással. De ma már a 
kereskedelem útján könnyen beszerezhetünk 30 száza
lékos hydrogén-hyperoxidot, amelyből a fodrászmeste
rek maguk állíthatják össze a mesterségükben előfor
duló hajszőkítésekhez szükséges százalékú anyagot. Pél
dául a gyakorlat a következő összetételeket kívánja meg: 
Veszünk 30 százalékos hydrogén-hyperoxidból 30 gra- 
mot, vízből 90 gramot és szalmiák szeszből (amonia) 
1—2 gramot, valamint hogy a fodrászati szempontok
nak megfeleljen, teszünk még bele 1—5 gram olaj 
shampoont. Ezen összeállítás a legjobb és fehér henna 
lesz így belőle. De ha erősebb hajjal, illetve szőkébre 
akarjuk a hajat elkészíteni, akkor a fenti táblázatnál 
erősebbet készítünk el. Például veszünk: 40 gram 30 
százalékos hydrogén-hyperoxidot, 60— 100 gram vizet, 
szalmiák szeszből 2—3 gramot és a fenti mennyiségű 
olaj shampoont.

A fentiekhez megjegyzések:
1. ha az anyag, levegő, a helységben hideg, vagy 

a haj nagyon zsíros, akkor a fenti anyag gyengébben, 
az ellenkező esetekben pedig gyorsabban hatnak.

2. a fenti mennyiségű szalmiák szeszt úgyis le
het módosítani, hogy ha nem akarjuk azt, hogy a sző
kítésnél a haj legyen vöröses, akkor kevesebbet, ha 
pedig még vörösebbet akarunk, akkor egy kicsivel töb
bet is lehet belőle alkalmazni, de platina színekhez 
a fentieket erősíteni kell és a szalmiákszeszt pedig 
nagyon le kell redukálnunk,

3. a munkánál mire kell nagyon figyelnünk, mi a 
veszélyes,? A) ha a haj melegszik. B) ha a hajnál a 
kívánt színt elnyertük. C) okvetlen a hajat le kell utána 
mosni és ecetes öblítést adni.

A fentieknél előfordulható hibákra és azok kikü
szöbölésére az előbb megjelent számokban lefektetett 
ismertetéseket kell figyelembe venni.

** *
A hajfestések a gyakorlatban. Igen gyakran elő

fordulnak egész világos szőke hajszínek, melyeket igen 
nehéz kezelni, de különösen festeni. Ezeknél nagyon 
ajánlalos a No 9, vagy No 10-es festékeket alkalmazni.

Igen t is z te l t  vevő im nek  szem élyes  vásárlás esetén 
5%  kasszaskon to .

D o b o z o s  szappanok , a d ju s z tá l t  kö ln i  vizek, 
p a r fü m ö k ,  p ú d e r  és kendőző  sze re k  és f ra n c ia  
köves fésűk  és csa ttok , s tb . nagy vá lasztékban, t o 
vábbá  „Lorissa" fé r t i  ha j f ix ,  h a jp o m á d é k  kü lön fé le  
és vegyes i l la tban. T a p a d ó  b r i l la n t in ,  rég i és ú j  
bu rák , s zá r í tó  gépek, le m o só tá l  és fo d rá s z b e 
rend e zé se k  stb.

L O R I S S A - P A J O R
B U D A P E S T ,  VII,  Kertész ucca 23.

Uj telefon szám : 33 21 25.

Például, ha az Uzlelünkben megjelenik egy hölgy, 
kinek a hajszíne a No 9 es és azt az óhaját terjeszti 
elő, hogy szeretné az ősz szál hajait, amelyek 30-40%-ot 
képviselnek, befestetni, de úgy, hogy haja az eredeti No 
9-es színnél sötétebb ne legyen. Mit tesz ilyenkor i 
fodrásziparos? Előveszi a No 10-es számú Pabor haj
festéket. Összetöri a festékhez mellékelt hydrogén-hyper
oxid tudacskákat, egy zománcozott tányérba teszi, az 
üvegecske fenekével összenyomkodja, ráönti a festéket 
és gyors iramban teleönti az iivegecskét vízzel és azt is 
hozzáönti. A hajat előzőleg megmossuk, jól megtörüljük 
és lebontjuk. Ha a hydrogén-hyperoxid a festékben már 
elolvadt, az előre elkészített vattatamponnal még egy
szer összekavarjuk és az ősz hajrészekre rákenegeljük. 
Ezen munkánkat figyeljük, fésülgetjük és kenegetjük 
mindaddig, míg az ősz hajszálakat a festék a kívánt 
színre be nem fogja. Ha ezt az eredményt eléri ük, a 
hajat lemossuk úgy, hogy a fejbőrön se maradjon semmi 
festékanyag sem. Mellesleg meg kell itt jegyeznem azt, 
hogyha a haj vékonyszálú, gyenge és töredező, illetve 
a fenti százaléknál kevesebb ősz szálat tartalmaz, akkor 
a festékhez negyed vagy fél üveg vízzel többet öntünk, 
miáltal a festék gyengébb lesz. Ha pedig a haj vastag
szálú és a fenti százaléknál több ősz szál van benne, 
akkor kevesebb vízzel hígítjuk, illetve a No 10 es fes
ték helyett a No 9-es festéket vesszük.

Egy másik eset. Befestetni jön a hölgy a haját a 
következő kívánsággal : A haj végei majdnem fehér- 
szőkék, a No 10-eshez hasonló, a tőnél 3-4 centiméterre 
pedig No 7-es színű. Szökhetni már nem akarja, mivel 
megunta, vissza akar térni az eredeti, vagyis a hajtövé
nél meglévő színhez. Ez esetben a hajat megmossuk és 
a No 9-es számú Pabor hajfestékkel a már említett el
készítési eljárás után a hajnak szőke részeit megkenjük. 
Ha aztán a festék a tövéhez hasonlóra befogta a hajat, 
ismét megmossuk és megszáritjuk, Kunst olajos kefével 
átkeféljük, miáltal a haj a szép eredeti színét vissza
nyerte és fényes lesz. Ezen festési eljárás a legkönnyeb
bek egyike.

Á két festési eljárás magyarázása után most pedig 
rátérek a Shataius-Natural és a vöröses színekre való 
festések ismertetésére. Ebben a színskálában akad a leg
több munkánk manapság. Miért ? Azért, mert a mai 
rövidhajú hölgyek túlzásba viszik a fejmosásokat és a 
napon való tartózkodást, minek következtében a matt 
hajak is igen csak bronz illetve vöröses árnyalatokat 
kapnak. De ettől eltekintve, mint divatos színek domi
nálnak.

Jön a hölgy, kinek haja egész sötétbarna, a No 
2-es No 3-astól annyiból különbözik, hogy bronz fénye 
van. Egész vastagszálú a haj és 50 százalékban ősz. A 
hölgy az ősz szálakat beakarja festetni az eredeti színre. 
Ez ezetben vesszük a No 12-es Pabor festékeket, a már 
ismert eljárás szerint elkészítjük és felkeltjük. Itt azon
ban már nem mossuk meg előzőleg a haj it, hanem csak 
úgy szárazon kenjük fel.

Ha ugyan ilyen színű festéssel állunk szemben, 
hol a hajban csak 15—30 százalékig van ősz szál és 
a haj vékonyabbszálú, akkor a No 13-as, ha pedig 
egész vékonyszálú, akkor a N> 15-ös festéket használjuk.
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Ha a hölgy nem akarja a bronzoshajának árnya
latát erősíteni, a haj viszont a No 12-es vagy No 13-as 
színekhez hasonló, ez esetben a No 14-es festéket hasz
náljuk, mert ez hamvasabb árnyalatot kölcsönöz.

Felkeres bennünket a No 12-eshez hasonló haj
színnel biró hölgy azzal a szándékkal, hogy a haját be
akarja festetni a No 16-os sötét mahagóni színre. Mi 
a teendőnk ez esetben ? A hajat kiszőkftjük (világosít
juk) a No 17-es színre előbb és csak azután festjük be 
a No 16-os festékkel. De, ha a hölgynek vékonyszálú 
és kevés ősz haja van, akkor előbb a No 18-asra vilá
gosítjuk meg és azután a No 18-assal, vagy ha erősen 
vörös színt kíván a No 17-essel festjük meg, amelytől 
egész vörös mahagóni színt kap a haj.

A jövő számunkban az aranyszőke színek, vala
mint az elrontott hajak rendbehozatalának ismertetésére 
térek át.

Szakcikkeim engedélyem nélküli utánnyomása tilos.
(Dudás.)

Március idusának megünneplése 
Szegeden !

A szegedi egyesületek külön-külön ünnepelték meg 
a márciusi ifjak 89.-ik évfordulóját. Az ünnepélyek egyik 
a másik után zajlottak le, amelyek közül megemléke
zünk a fodrász iparhoz legközelebb álló „Nemzeti munka 
központnak" és a szegedi fodrászok „Összetartás Club
jának" ünnepségéről, melyek március 21.-én vasárnap 
történtek meg. A nemzeti munkaközpont délután 4 órai 
kezdettel az Ipartestületben tartotta, helyszűke miatt rö
viden méltathatjuk csak az ünnepély lefolyását, annyit 
azonban írhatunk, hogy ez az ünnepély szokatlanul áll 
a jelenben a többiek felett. Az összesereglett ember tö
meg az igazi szabadságnak és lelkesedésnek képét mu
tatta. Ott láttuk egymásért lelkesedni a kubikost, a nap
számost, a földmívest, az iparost, a kereskedőt, a hiva
talos méltóságokat. Láttuk és hallottuk a kubikos em
berek, iparosok kicsi kis gyermekeiket szavalni, dalárdái
kat énekelni, méltóságokat lelkesítő beszédeket mondani, 
a haza, a nemzet imáját kórusban énekelni stb. Ezen 
ünnepély egy minta, melyet utánozni kellene az egész 
magyar nemzetnek. Ha ez úgy lenne, a márciusi ifjak 
felélednének és olyan kórus énekelné a magyarok imá- 
fát, hogy az erős éneksugártól széthullanának a trianoni 
láncok. Az ünnepély rendezői és a konferáló az ifjú 
fodrászgárda soraiból került ki.

Ugyan e helyen kell megemlékeznünk a mi kis 
egyesületünkről, a fodrászok összetartás clubjáról is, 
amely egyesület a maga kis valóságában méltóképen 
vette ki részét ugyancsak március 2I-én a felsővárosi 
Újvári vendéglő összes helyiségében. A nagytermet ma
gyar nemzetiszínü szalaggal vonták be. A terem végé
ben emelvény állt, amely emelvényt fedle Kovács And 
rás kartársunk szabadalmazott reflektoros kerete, amely 
keretet viszont nemzeti szinü kerek lapok borítottak: az 
egyik sarkán pedig a városi, középen a magyar, a má

sik sarkán a szegedi iparos tanonciskola tabló címere, 
valamint sok kis zászlócska volt elhelyezve, melyek előtt 
kis emelvényen a fodrászok összetartás Clubjának zász
lója állott.

Pont 8 óra volt. A terem lámpái elaludtak és az 
emelvényt a reflektor fénye vette körül, amikor is a fod
rászok dalárdája a „Hiszekegyet" énekelte el. Ezt követte 
Német Péter fodrásznak a „Talpra Magyar" szavalata. 
Tápai Verőn, Sánta Pannika, majd Bugarszky Nándor 
fodrászok szavaltak hazafias költeményeket. Majd Tápai 
Veronka ismét az emelvényre lépett, maga elé tartotta 
nagy Magyarország keretbefoglalt térképét és a dalárda 
elénekelte a „Szép vagy Magyarország" című dalt, amely 
olyan nagyon meghatotta a jelenlévőket, hogy még az 
elnöklő Keller Miklós karlársunk is alig tudott az ün
nepélyt megnyitó beszédjéhez kellő hangot adni. A meg
nyitó és üdvözlő beszéd elhangzása után a „Fodrászok 
Összetartás Klubjának diszelnökét, Dudás Sándor kar
társat kérte fel az elnök az ünnepi beszédnek elmon
dására. Utána Antal Dénes szegedi iparostanonciskolai 
igazgató, a fodrászok igazi jó emberének beszéde kö
vetkezett, kinek szavai az elhangzott s az ünnepet mél
tató beszéd szavaiba belekapcsolódva olyan magasztos 
és tanulságos volt, hogy mindkét szónoknak a tapsok
ból és gratulációkból bőven kijutott.

Az ünnepélyen lelkesítő beszédeket mondottak 
még Csűrik János fémipariskolai főigazgató a nemzeti 
munkaközpont szegedi elnöke, Dr. Molnár Sándor or
szágos titkár, Dr. Villányi László szegedi titkár, Pal- 
kovics Károly a szegedi fodrász szakosztály elnöke. — 
Ezt követte a zenészek „Kossúth Lajos azt üzente" cimü 
dalának eljátszása, mellyel az ünnepély be is zárult. Majd 
a „Göndör hajam rövidre van levágva" felhangzására 
táncra perdült mindenki és a legjobb hangulatban ma
radt együtt az ünneplő közönség a hajnali óiákig.

Az ünnep megrendezéséért úgy a rendezőknek : 
Tóth András, Kovács András, kartárs uraknak, mint 
az összes szereplőknek mi is köszönetét mondunk.

(Szerk.)

Felhivás a szőregi járási Ipartestület hatás
körébe tartozó fodrászokhoz !

Folyó hó !8-án vasárnap délután fél 4 órai kez
dettel alakuló gyűlést tartunk, melyen megbeszéljük az 
aktuális ügyeinket és megválaszuk a tisztikart. Ezen a 
gyűlésen meg fog jelenni Palkovits Károly a szegedi 
fodrász-szakosztály elnöke, Száler Simon jegvző és 
Dudás Sándor a fodrászok szaklapja szerkesz.oje, kik 
ismertetni fogják a szervezkedés szükségességét és a 
legfontosabb ügyeknek a keresztül vitelét. Kérjük az 
összes szőregi, deszki, klárafalvi, ferencszállási, kiszom- 
bori, kiibekházi, ó és új szentiványi kartársak szives 
megjelenését.

Szőregi szervező b izottság.

H a nincsen m egelégedve tartós ondolá lásával, ír ja  m eg pontosan, hogy m ilyen  
gépje van, csavarai, pakko ló i és vizei m ilyen gyátm ányúak és m ilyen fű 

tési e ljá rás t eszközö l. A szerkesztőség  I.—  pengő értékű levé lbé
lyeg bekü ldése e llenében elkü ld i a helyes irányitó  iratot.
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A fodrász ipart űzőknek tudnia kell, 
hogy mi a veszélyes ?

(3.-ik közlemény.)

A hajfestéseknél előforduló hibákról és kellemet
lenségekről gyakran van alkalmunk hallani, sőt olyan 
esetekről is, melyeknél a bírósági ítélkezések hozzák a 
fodrászt kellemetlen helyzetbe.

Sajnálkozásomat kell kifejeznem ilyen esetben úgy 
a szerencsétlen helyzetbe jutott fodrász iparos, mint a 
hajfesték gyáros iránt, mert ezen esetek 99 °/o-ában a 
hajfestést igénybevevő a hibás. Miért? Azért mert a mai 
modern festékek, a henna, a hyperoxidos, a lapisz tar
talmú szemöldök és bajúsz festékek abszolút nem idéz
hetnek elő mérgezést, hiszen a festékek összetételét ké
pező anyagokat az orvosi praxisban gyógyításra és fer
tőtlenítésre is használják.

Tanulmányaim szerint a henna, mint növényi 
anyag nem mérgező. Ez olyan anyag, amely sem a 
bőrbe, sem a hajszálak belsejébe nem fúródik át, külső 
hatása van, amennyiben fátyolszeríí burkolatot ad, minek 
egyetlen következménye a hajnak megerősödése illetve 
megvastagodása.

A hyperoxidos festékek a hennának ellenkező ha
tását tárja elénk. Ezek már úgy a bőrbe, mint a haj
szálakba átfúródnak, miáltal a haj vékonyodik; azon
ban a mai rövidhajdivat mellett nem idéznek elő ez
által sem semmi kárt, mert a hajnövéssel szemben igen 
csekély elvékonyodást idéznek elő. Tehát ezek sem ve
hetők a kártékony hatásúak kategóriájába. H i pedig a 
festék anyagokban csekély részben volna is mérgező 
tartalom, ezeket túlsúlyban, sőt 100 % -bm  leredukálja a 
hydrogén-hyperoxid hozzáadása, amely tulajdonképpen 
oxidációra kelti a festék anyagokat. A hydrogén-hyper
oxid ma már a legbiztosabb fertőtlenítők egyike. Ezt 
ina már sebekre, száj és torok öblögetésre használják. 
Tehát ezek a körülmények felmentik a festéket a mér
gező hatás vádja alól.

A lapiszos tartalmú festékeket szintén egy kate
góriába sorozhatjuk az előbbiekkel, hiszen a lapisz is 
egyike a gyógy- és fertőtlenítő szereknek. Ezen állítá
saimat azzal is alátámasztom, hogy saját testemen, friss 
vágásoknál, gyulladásban lévő karcolásoknál, gennye- 
sedő pattanásoknál a fent említett anyagok rákenéseivel 
kísérleteztem, az eredmények az állításaimat igazolták.

A festékekről eredő állítólagos mérgezéseket én a 
tanulmányaim szerint egész más okokban találom, amit 
a tények is igazolnak. Mi is az oka annak, hogy mér
gezések, gyulladások illetve dagadt fejek keletkeznek? 
stb. Elsősorban is az emberek túl mosakodása a nem 
éppen neutrális schampoonokkal és szappanokkal. Ugya
nis az ezekkel való túlmosások által a fejbőr felülete 
(szaru lemez) elveszíti zsírtartalmát, minek következté
ben a festékek anyaga könnyebben befogja a bőrt is 
úgy annyira, hogy azt nem lehet könnyen, egyszeuí 
lemosásokkal eltávolítani. De el kell távolítani, mert a 
festető vendég azt kívánja. Tehát mi történik ekkor? A

fejbőrnek erősen való dörzsölése (körmölése.) A fejbőr 
persze — mely a zsír és faggyú hiány miatt gyulladásra 
hajlamos, — megvörösödik. gyulladásba jön. varrasodni 
kezd és azután dagad a fej. Persze kötelesség ez eset
ben orvoshoz menni, aki miután festésről lévén szó, 
hajfestésföl való mérgezést állapít meg, s rettentő baj
nak minősíti, s jelentékeny összeg ellenében hajlandó a 
kezelést vállalni. Jön a következmények sorozata, amelyre 
jól ráfizet a festető vendég, a fodrász, a gyáros egy
aránt. — Pedig gyulladást, közismerten nevezve mér
gezéseket festék alkalmazása nélkül, pusztán a dörzsö
léstől is lehet kapni. Aki nem hiszi, az próbálja meg a 
saját homlokát erősen kidörzsölni, mint ahogyan a fes
téseknél szokás, akkor majd rájön arra, hogy a fentiek
ben sok az igazság.

A jövő számunkban a szőkítési és a tartós ondolálási 
munkálatokból eredő bajokkal foglalkozom majd, nemkü
lönben azon bírósági Ítéletekkel, amelyet ilyen esetekből 
kifolyólag hozattak és végül azzal, hogy hogyan kezeljük 
ezen bajokat, illetve mik ezeknek az ellenszerük!

DUDÁS

A haj égetéséről és az olajpakolás 
fontosságáról

A mai haj divatok illetve szokások szükségessé 
teszik a jelen idő fodrász iparosainak azt, hogy tudja, 
milyen fontossága van a hajégetésnek.

A mai rövid haj divatja és a modern emberek túl 
tisztálkodása illetve a sűrű fejmosások következtében a 
h ijszálaktól elvonják a faggyú termékeket, ami által az 
az eset áll be, hogy a hajszálak végei több felé szét 
nyiladoznak, megrepednek, amit köz nyelven haj niolyo- 
sodás néven ismernek. Ezen repedezett végeket feltétlen 
zsinór gyerlyával be kell égetni és pedig azért, hogy a 
hajszálak végein csomót alkotva az égetéssel, a hajszá
lak végei ne repedezzenek, a hosszúsága ne fogyjon.

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

Halász Ödön
fodrászati cikk kereskedését

Budapest
Csengeri-u.26.

Szenzációs újdonságaival, több ezer fa jta  
cikkeinek felsorakoztatásával és olcsó áraival 

biztosítja a jó kiszolgálást.
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De a hajszálak égetése igen fontos szerepet tölt 
be a fél fiák rövid hajszálainál is, még akkor is, ha azok 
nem repedeznek. Hogy miért, annak bővebb ismerteté
sére majd a jövő számban fogok rátérni. De erről tel
jesen meggyőzött párisi tartózkodásom alatt nemcsak a 
szakiskola professzora, hanem a népnek viselete és az 
erről az igazságos való meggyőződése is.

Az égetés módjáról azonban most teszek említést. 
Veszünk zsinóros gyertyát, de ha nincs, jó a másik is, 
bár az olvadás miatt a munka hátráltatva van. A gyer
tyát meggyújtjuk és a fésű elölt lévő repedezett hajszá
lak alá tartjuk a lángot. A hajszálak végeit apró lán
gocskák fogják meg, melyeket azután a fésű áthúzásá
val szüntetünk meg. Ha a haj hosszú, akkor ujjnyi vas
tagságú hajcsomókat, fürtöket veszünk és besodorjuk, a 
besodort haj elálló végeit pedig a gyertya lángjával le
égetjük. Ezen művelet elvégzése után a hajat kefével 
jól átkeféljük. Egyenlőre ennyit, bővebb ismertetésére 
majd a jövő számban térek át.

*
Sokan nem tudják, illetve félre értik az olajpa

kolást. Van olyan egyén, aki azt hiszi, hogyha ő a haját 
brillantinnal be pikolja, az már a megmosás után olaj 
pakolás. Téves felfogás, mert ez nem az, az utána jövő 
erős mosás bizony kárt okoz.

A helyes hajpakolásokat, Wienna vagy W. Henry 
és egyéb néven forgalomban lévő „Vitail" tápláló ola
jokkal kell készíteni és pedig a következőképpen. — Az 
olajat, amennyi a haj bekenésére elegendő felmelegítjük, 
a könnyebb bezsfrosodás érdekében úgyanannyi vízzel 
felkeverjük, mely keverékkel jó melegen a száraz haj
nak részeire jó vastagon felkenjük. — Utána a fejet 
papírral bevonjuk és törülközővel vagy szalvétával le
kötjük, majd hajszárító géppel, vagy ha van sisak, azon 
keresztül negyed vagy fél órán át melegítjük és azután 
tiszta vízzel (schampoonozás nélkül) kimossuk, megszá- 
ríljuk, minek elvégeztével az olajpakolási művelet kész. 
Két— három ilyen 5—7 naponkinti pakolással a haj szá
razságát illetve törékenységét megszüntethetjük. Ezen 
munkálat dija 80 fillértől 2 pengőig szokott terjedni.

(Dudás.)

És kiszállna belőle egy
csinos külsejű szőke úriasszony . . .

Gyönyörű pompában ragyog a tavaszi napsugár. 
Elérkezett az életadó március. Beléptünk már a rügy
fakasztó áprilisba is. Valami öröm tölti el a lelkünket. 
Minden ember érzi, hogy új élet pezsdül ereinkben. 
Valahogy olyan, mint a sötét barlangból a napvilágra 
való kiszabadulás — ez a tavaszi felújulás.

Ebben a tavaszi megújhódásban figyeljünk fel a 
nagy magyar vidék Fodrászmester uraira és kérdezzük 
tőlük; földhöz ragadt, nyomorult emberek — kell-e ha
ladnunk nekünk a korral ? És ha igen, hogy gondolja 
azt a fodrász-szakosztály — ahol egyetlen egy szaklap 
sem fekszik az elnöki emelvényen. Pedig ebben a kis 
országban öt féle szaklap is megrendelhető. Feleljen meg 
erre az a fodrásziparos, aki csak a betevő falatot ludja 
megkeresni és Így a szakosztálytól várja a szaklapja ki- 
kölcsönzését.

Higyjék el uraim ! N igyon sok vidéki város — 
nagyközség van, ahol így áll a helyzet. De, mit szólna 
hozzá F< drászmester űr, ha autó állana meg üzlete előtt 
és kiszállna belőle egy csinos külsejű szőke úriasszony 
— belépne üzletébe az egyik hónap 17 én és megkérné, 
hogy az elkövetkező szezonidő divat frizuráját készítse

el a haján. Isteni csoda lenne, ha ö n  ezt fodrász-szaklap 
olvasása nélkül megtudná oldani,

Ha teljes bizalmat akar szaktudásával szemben, 
akkor nem szabad, — hogy a kedves vendége hozza a 
a divat frizurát üzletébe ; hanem Ön a fodrász-szakember. 
Gondol-e arra, hogy a mindennapi újságolvasás fonto
sabb-e — mint amiből Mester úr megél. Mégsem jár 
az üzletébe 40 filléres szaklap. Pedig ebből élhet csak 
egy jó iparos, mint a pap a bibliából. Remélem ismeri 
ezt a híres mondást, hogy „összetartásban rejlik az erő“. 
Kitaszítjuk ám mi fiatalok sorainkból azokat, akik ve
lünk nem harcolnak, — hogy iparosapáinkat akár anya
gilag vagy erkölcsileg késő öregségükre megvigasztal
hassuk. Azt hiszik, hogyha azt a rongyos 40 fillért egy 
egész hónapra nem áldozzák fel a boldogulásukért — 
akkor is meg lesznek Önök mentve. Az igaz, mi a közért 
dolgozunk. De ha féltve őrzi édesanyja vagy apja fény
képét — milyen jóleső érzés lesz, ha mi is féltve őriz
zük az 1937-es albumunkban a derék fodrász-társadal
mat erkölcsi képekben. Gondol-e arra, hogy radikális 
gondolkozásé fiatal fodrász generáció vonul Szegedről 
a szélrózsa minden irányában (azért mondjiik, hogy 
Szegedről, — mert ide összpontosul az akarni vágyó 
fiatalság úgy lélekben, mint a munkakörben) és ők a 
művelt ember viselkedéséhez méltóan át sem adják a 
munkakönyvét annak a mesternek a kezébe, aki munka
helyén nem őrzi a fodrász-bibliát a — szaklapot. — Ide 
jutottunk már, hogy nyíltan cselekedjünk és ne tétováz
zunk. Nincs más út és nincs idő a türelmes várakozásra. 
Lüktető erő kell a tespedés fertőjében alvó fodrász
társadalomnak. Ez olyan fontos, mint a vérre ahogy 
szüksége van az emberi testnek. Most ez az áradat, 
amely az Altöld Metropolisából elindult — fergetegként 
hömpölyög tova és a kicsinyeskedőket letarolja. Ha sze
reti a józan életet, — ha hisz a Világmindenség meg
teremtőjében ; ha gondolja, hogy tudna örülni család
nak — jólétnek — boldog időnek, akkor összetartásá
val megteremti a fodrászipar jobbrafordulását.

Amelynél legelső teendő kizárólag az 5 féle szak
lap közül az egyik megrendelése és a mester urak azon 
kötelességei, hogy a szaklap a segéd urak elől elrejtve 
ne legyen. Hadd tanulmányozzák és képezzék magukat, 
hiszen üzletére is büszkeség, ha minden oldalú segéd
del bír.

Szelíd Ferenc 
fodrászsegéd.

Eljegyzés. Zalavári Marics Irénke és Buda Imre 
jegyesek. Minden külön értesítés nélkül.

Esküvő. Várady Ferenc (Felsőgalla) és Tóth Er
zsébet Szeged, 1937 március 31-én tartották esküvöjü- 
ket. Házasságukhoz sok szerencsét kívánunk._________

Ezúton is tisztelettel tudatom, hogy 1937. évi április 
havában Szegeden nyilvános nagy bemutatót tartok.

A bemutatás tárgyai :
Tónál hajfesték,
Bato tartós hullám készülékek, 
Szárító készülékek,
C om tesse vegyi cikkek.

A bemutatás napját külön meghívóval tudatom a nagyra- 
becsiilt collegákkal.

Kiváló tisztelettel

Tóth József
Budapest, IV., Vasváry Pál-u. 7. I., 10.
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De legjobb, ha az ajánló fodrász aláírásával ad 
egy cédulát a vevőnek és a vevőt úgy majd kiszol
gáljuk az eladási árak mellett, a kicsinybeni és a nagy- 
báni árak közötti különbséget pedig az ajánló fodrász
nak meg fogom téríteni.

iZat-rirci (i«7tplettel

Dudás Sándor 
fodrász mester, 

fodrászati cikk kereskedő.

Az első mestervizsga Miskolcon!
Az új ipartörvény végrehajtási, utasítása szerint a 

jövőben csak az nyithat üzletet, aki egy három tagú 
mestervizsgázóbizottság előtt mestervizsgát tesz úgy az 
elméleti, mint a gyakorlati dolgokból. Az első ilyen 
vizsga e hó 2-án volt a Hajnos Dezső hölgyfodrász 
üzletében. A vizsgázó Nagy Lajos már régen Miskolcon 
dolgozó női fodrászsegéd volt. A vizsgázó-bizottság 
elnöke Kerekes József, tagjai pedig Hajnos Dezső és 
Komáromy László karlársak voltak. Az iparkamarát Dr. 
Klokocska Árpád képviselte. A vizsgázónak úgy elmé
leti, mint frás- és gyakorlati dolgokból kellett meg
felelni. A vizsgázó a vizsgán szótöbbséggel keresztül is 
ment és így egy újabb taggal szaporodott a miskolci 
fodrászmesterek száma.

Ezzel kapcsolatban értesítjük miheztartás végett az 
érdekelt kartársainkat, hogy a törvény rendelkezései 
szerint a mester vizsgázó-bizottság tagjainak időmulasz
tás meglérítés címén az elnöknek 2 50 P, a tagoknak 
pedig 2—2 P. jár. Továbbá a vizsga műhelyének hasz
nálatáért, anyag, villany stb. fogyasztásáért a törvény 
szerint 4 Pengőt lehet felszámítani. A pénzt az érdekel
teknek az Iparkamara kiutalására mindenütt az illetékes 
Iparteslület kézbesíti ki. A vizsgázónak pedig Írásban 
kell kérvényezni a mestervizsgára való bocsájtását az 
erre illetékes Iparkamaránál. Áz iparkamara a kérvényt 
elküldi az illetékes mestervizsgáló bizottság elnökének, 
akinek erre a kérvény és bizonyítványokra 3 napon be
lül véleményt kell adni í z  Iparkamarának.

Kerekes József.

Felhívás a szegedi fodrászokhoz!
A záró ra  be nem ta r tása  tisztességtelen verseny 

cselekmény.

A magyar kir. Kúria IV. 196/1937. sz. Ítéletében 
kimondta, hogy az üzleti zárórára vonatkozó jogszabá
lyok a rendészeti, közigazgatási szabályokon kívül tör
vényes versenytilalmat létesítenek minden kereskedelmi 
és ipari vállalatra nézve. Az árúnak a zárórán túl nyílt 
üzlettel biró kereskedők részéről bármily módon való 
forgalomba hozatala tilos. A fentiek értelmében felhívom 
az igen tisztelt kartársakat, hogy árúért szombaton esle 
7 órától hétfő reggel 7 óráig ne küldjenek, mert annak 
kiadása, kiszolgáltatása tilos.

Ugyan-e helyen kérem ismételten azt, hogyha va
lamely árújuk nincsen kéznél és a vendégeiket küldik 
el hozzám az árút beszerezni, akkor a nagybani, a be
szerzési árakat ne mondják el nekik, mert úgy privát 
egyéneknek nem szolgálhatunk ki, s így amiatt sok 
kellemetlenségnek vagyok kitéve. Példáúl, ha küldenek 
egy hajfestékért vevőt és az a festék a fodrászoknak 
2 80, akkor annak csak az eladási árát, 4 pengőt mond
ják meg nekik.

Közgazdaság és divat

A fodrászipar üzéséhez szükséges anyagok árai 
napiól-napra drágulnak. A kiskereskedelemben még 
fennálló régi árak csak csupán a régebben beszerzett 
és beraktározott árúkra áll, de az újonnan beszerzettek
nél már a magasabb, új árak az irányadók. Tehát, aki
nek módjában áll, siessen míg a raktáron lévő készlet 
tart, a szakmájához szükséges anyagok beszerzésével, 
hogy még a régi árakon kaphassa meg.

Az üzletek a fai sangi napok lezajlása óta kétségbe- 
ejtően rosszak. Még a húsvéli ünnepek, de az elseje 
is szokatlan rossz üzleteket hoztak úgy a fodrászati 
iparban, mint az illatszertár forgalmában.

Feljegyeztük az illatszertár húsvét hétfői napjának 
forgalmát, amely 83 tétel volt 36 pengő értékben, ami
ből láthatjuk, hogy milyen fillérekre szorítkozik ma csak 
az üzlet forgalma.

Az országos illatszerész, fűszeres és egyéb keres
kedelmi egyesületek erős mozgalmai indítottak a képe
sítés kötelezettségének keresztülvitelére. Ez a kívánság 
a fodrásziparnál is fennáll. Ma már a gyors utánpót
lásra szükség nincs, van elég fodrász, tehát itt is a bő 
lére engedett szaporulatnak végett kell vetni. Sürgősen 
meg kell akadályozni a cselédkönyvekhez hasonló és az 
ipar gyakorlásához szükséges segédkönyvek kiadását, 
mely segédkönyvet 5 perc alatt 1 pengő lefizetése elle
nében be lehet szerezni. A rendes tanoncszerzödtetése- 
ket is meg kell szigorítani, a segédeket ki kell jobban 
képezni, mert csak jól kiképzett segédekkel lehet a sé
relmeket orvosolni. A kontárkérdés legegyszerűbb elin
tézését pedig úgy lehet megoldani, ha a kontárral dol- 
goztatókat is szigorú büntetés a'á vonnánk. Kérjük a 
tisztelt karlársakat, szíveskedjenek a fodrászipar sérel
meinek orvoslása érdekében sorompóba állni.

*

A divatról való beszámolásnál nem írhatunk va
lami jelentősebbel; ennek oka az, hogy a világon élő 
fodrászok kezdik elveszíteni az irányító erejüket. Még 
a nevezetesebb fodrász lapok is olyan képeket közöl
nek, amelyek csak elítélendők. Inkább ne közölnének 
divatképet, mint olyant, amely nem a fodrász iparos 
érdekét képviseli. Érdekünkkel ellenkezők azok az irá
nyító képek, amelyek olyan divatot publikálnak, ame
lyeknek a szakértéke egyenlő a tanulói munkával, a 
csavargatással. Ezek a felcsavargatások, Inknik a fejen 
nem más, mint a szakmának a rombolása. A fodrászati 
érdek szempontjából a minél több és nagyobb hullá
mok publikálására van szükség, amit követni is kell 
minden élni akaró fodrásznak. Az ízléstelen lökni és 
hurkák helyett jöjjenek a szép lezser nagy hullámok.
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A szegedi úri- és hölgyfodrászsegédek nagy
gyűlése. Március hó 13-án este tartották meg a gyű
lést, amely igen népes volt és a Nemzeti Munkaközpont 
elnökségének irányítása mellett a kormányhoz intézendő 
memorandumot dolgozták ki, melynek főpontjaként sze
lepei a kiszolgálási árak minimálásának töivényes ren
dezése, a segédi fizetéseknek maximálása, valamint a 
kontár-kérdésnek rendezése. — A kérelemnek minden 
pontja olyan, amelynek tartalma a mesterek és segédek 
közös és egyenlő érdekeiket szolgálja. Az egész gyűlés 
hangulatán meglátszott a munkaadó és munkavállalók 
között ápolt jó viszony. Ezen kérelmet pénteken, 16-án 
este a mesterekkel együtt még megvitatják. Egyébként 
elhatározták azt, hogy vasárnap, folyó hó 18 án a Sze
geden tartózkodó Darányi Kálmán miniszterelnök úrnak 
ezen kérelmet küldöttség útján fogják személyesen át
nyújtani.

Az országos szövetség délkerűletének szegedi 
csoportjának évi közgyűlése. Ugyanaz nap este tar
totta gyűlését az orsz. szöv. délkerületének szegedi cso
portja. A gyűlésen a beszámoláson kívül a szegedi 
körzet elhatározta azt, hogy most a tisztujítást nem ejti 
meg, hanem szervező-bizottságot választott az elnökség
nek segítségére és megpróbálják a szövetségnek meg
nyerni a nemtörődömségben levő vidéki karlársakat. 
Ezek után választ tisztikart és a szövetség érdekében a 
legnagyobb munkát fogja szorgalmazni.

Házi hajmunkaverseny a Dudás cégnél. Ezen 
\erseny lefolyása nem mindennapi események közé tar
tozik, mert a hajmunka anyagi értékben nem ambíciót 
keltő ágazata a szakmánknak. De az ősi szaktudásokon 
keresztül tanítsunk azzal a tudattal, hogy ezen hajmunka- 
tudást át kell vennünk, illetve adnunk az utódainknak. 
A fentieknek tudatában szorgalmaskodtak a fenti cég 
ifjú munkás tagjai. A fiatalok között versi nykihivás kö
vetkezett és pedig a hajmunkának a legkényesebb ré
széből a tamburir, illetve a hajcsomózása, amelyet pa
róka választékán szoktak alkalmazni. A versenyen 
győztek: első helyen Gyuránky Rózsi 34 hónapos 
tanuló, a második díjas pedig a 16 hónapos Móra Piri 
tanuló lett. A nyertes választékok hossza 16 centi és 
25 sor széles, az egyiknek 141 sor, amelyben 3525 szál

TIGLER borotva 
TIGLER olló 
JUWEL hajvágó gép

nélkül nincs

kifogástalan 
kiszolgálás !

van, a másiknak 138 sor a hossza, melyben J450 szál 
van ; az elkészítésének ideje másfél nap, illetve ponto
san 11 óra és 45 perc. Tehát egy óra alatt 294 szál 
volt becsomózva. A haj színe gesztenyebarna, a hossza 
pedig 56 centi. Aki megpróbálta és tudja ezt az ideg 
és szemrontó munkát, azok tudják, hogy milyen szép 
eredményt értek el a győztesek, kik örömmel mutogat
ják a dijat, a legkedvesebb selyem ruházati darabkákat. 
A fodrászipar nevében gratulálunk nekik.

Budapesti hirek : A női fodrászok mesleregye-
sülése 1937. március hó 30-án tanodák meg rendes 
évi közgyűlésüket, melyen egyhangúlag a régi tisztikart 
v ilasziottag meg. Elnöklett: Heiczog Józsi f, Áleinökök : 
Geszler János és Hufvogel Sándor. Jegyző: Láng Jenő. 
Titkár: Czeglédi Nagy Pál. Pénzlátos: Berger József, 
ü  izda : Szénási Mózes Ellenőrök : Schadek Ferei c és 
Schunty Lajos. Számvizsgálók: Nagy Ferenc, Fodor
György és Hattager János. Választmányi rendes tagok : 
Teleki Vilmos, Biczó István, Martin Miklós, Szabó Al
bert, Starczevszky Lajos, Misik Pál. Választmányi pót
tagok : Gulyás Pál, Nádori János, Krászeri Kálmán. 
Ügyész : Dr. Csallóközy Jenő ügyvéd. — Üdvözöljük a 
tisztikart, sok szerencsét kívánva a működésükhöz kér
jük, hogy minden igyekezetükkel azon legyenek, hogy 
a fodrász-ipari társadalmat a boldogulás felé vezet
hessék.

Mégis létre jön a Gilette penge kartell A múlt
ban már egyszer közöltük ezt a hírt, de egyes kis gyá
rak okoskodása miatt szenvedett halasztást. Most azon
ban egész bizonyosra vehető a kartel megalakulása, 
amelynek a következménye az lesz, hogy a trafikok 
által árúsitott pengék árai jóval magasabbak lesznek, 
ami által megszüntetik az úgynevezett penge táská- 
zását.

A Bajai Úri- és Nőifodrászok egyesületi életé
ben változás állt be. Egy fokozottabb vérkeringést visz 
a fodrásztársadalomba az új rezsim. Most tartották meg 
az új vezetőség megválasztását, amelybe már a fiata
labb korosztályok is képviselve vannak. Elnök Dunay 
Fiigyes. Alelnökök Kemény József és Sárossy József. 
Ügyvezető titkár és jegyző Ernszt Miklós. Pénztárnok 
Hailer András. Ellenőrök Becker József és Huber Pál. 
Elöljárók Szabó Lajos, Balog László, Pál Lajos, Major 
József, Szőlősi József, Berger Károly, Juhász Sándor. 
Továbbkrpzőtanfolyam , vezető elnöke Kemény József. 
Tagok: Óberth Béla, Ónody Gyula, Friedrich István, 
Sarok János. Továbbá meglett még választva a vigalmi 
és a szervező-bizottság. Az ügyvezetőség személye ga
rancia arra, hogy fontos érdekeink kellően meglegyenek

A" Figaró,,
csuklós ondoláló vasak 
vezetnek !
Ezen újszerű vasak több évnek tapasz
talatai alapján készülnek, melyekkel a 
legtökéletesebb mély hullámokat lehet 
elkészíteni. A vasakért a gyár szava
tosságot vállal. Kapható B C D. vastag
ságokban, minden fodrászati cikk ke
reskedőnél. Pórja 8’— pengő.
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védve. Azon reményünknek adunk kifejezést, hogy a 
bajai fodrásztársadalom minden munkájában a vezető
ségnek segítségére lesz.

*
Kellemes meglepetés érle a Bajai Iparoslársadal- 

mat, de különösen érinti a fodrászokat, mert egy köz
szeretetben élő kartársunk: Polgár Nándor 50 éves 
hazafias munkája jutalmául az Iposz magas kitüntetés
ben részesíte te. Örülünk, hogy végre mi iparosok is 
méltányolva leszünk munkánkért a magas illetékesek 
részéről. Mi is küldjük szeretett kartársunknak gratulá
ciónkat. E. M.

Felhívás a fodrászipari M unkabajtársakhoz ! 
A nemzeti munkaközpont szegedi szervezetébe tartozó 
fodrászsegédek és segédnők értesítik a nrunkásbajtár- 
saikat, hogy a fodrász szakosztály tagjai minden héten 
kedden este 8  órától bajtársi összejöveteleket tart a 
„Szegedi Kereskedelmi Alkalmazottak" otthonában — 
Tisza Lajos-körút 59 szám alatt. Ezen barátságos össze
jöveteleken minden éideklődő bajtársat szívesen látunk 
a hazafias szervezetbe való belépésre: Mallinger György 
szakosztályi elnök.

Külföldi hírek. A kassai fodrászok lapjából vet
tük az alábbi hirt, melyet örömmel közlünk le mi is, 
annál is inkább, mert a csehszlovákiai egyesületek kö
zött számottévő egyesü et szerepét viszi a magyarok 
fodrásztestülele, melynek tevékenységéért hálával kell 
adóznunk nekünk is. 40 ezer fodrásziparos átnyújtott 
kérelmére Hodsa Milán miniszterelnök Ígéretet tett arra, 
— miután a lakosság 50 százaléka úgyis már élvezi,— 
hogy úgy a fodrásziparos társadalomra, mint a többi 
iparos és kereskedőkre is kiterjeszti a kérelmükben 1. 
pontként szereplő aggkori biztosítás intézményét. Ugyan
akkor a 2 . pontban foglalt kiszolgálási árak törvényes 
minimálását is kilátásba helyezte. De a kérelem többi 
pontjaira vonatkozólag is intézkedett, s felhatalmazta 
Líska képviselőt, hogy a kívánságok elintézése ügyében 
lépjen érintkezésbe a kereskedelmi miniszterrel. Ezen 
benyújtott kérelem, nem csupán a csehszlovákiai, ha
nem az egész világon lévő fodrásziparosok ügye, amiéit 
is kérjük az egész világ fodrászainak a csatlakozását a 
keresztülvitel érdekében. (Szerk.)

Akarja magát önképzéssel „Universális“ 
fodrásszá tenni ?

Könnyebben elérheti, ha állandó olvasója lesz a 
Vidéki Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapjának és ha meg
vásárolja Tóth Árpád székesfővárosi borbély- és fodrász 
szakirányú iparostanonciskolai igazgató, R a v a s z  Illés 
székesfővárosi polgári és v. iparostanonciskolai tanár és 
Kuba Sándor fodrászmester, székesfővárosi borbély- és 
fodrász szakirányú iparostanonciskolai szakoktató, köz
ismert szaktekintélyek által szerkesztett és kiadott 
„Technológia" szakkönyv I. és II. részét, melyekből a 
szemléltető képek kapcsán könnyen elsajátíthatja a fod
rászipar magasabb ismereteit, csinját-binját. — Ezáltal 
nemcsak önmagát teszi értékesebbé, hasznosabbá, ha
nem egyúttal hozzájárul iparunk haladásához. A szak
könyv mindkét része kapható lapunk szerkesztőségében. 
I. rész ára 1 50 P., II. rész pedig 180  P. A könyvek 
ára és lapunk előfizetési díja befizethető lapunk 4190-es 
csekkszámlájára.

Kozmetikus Iparosok O rszágos Szövetségének  
felhívása.

Kedves Kartársunk !
A közelmúltban megalakítottuk a Kozmetikus Ipa

rosok Országos Szövetségét. Mindeddig a kozmetikus 
iparosok csak Budapesten tömörültek önálló ipartestü

letbe, míg a vidéki iparostársaink vegyes ipartestületek 
keretén belül működnek. Iparunk érdeke megkívánja, 
hogy vidéki kartársainkkal karöltve tegyünk lépéseket 
szakmánk védelme céljából. Szövetségünk legelső cél
kitűzése az, hogy az ország összes kozmetikus iparosát 
közös táborba gyűjtsük, hogy egységesen léphessünk 
fel szakmai érdekeink védelmezésére. Szövetségünk, 
mint szabad szervezet fel fogja keresni az összes ille
tékes hatóságokat, hogy sérelmünk oivosoltassanak. 
Ezen munkánk teljesítése közben vidéki iparostársaink 
érdekeit is a legteljesebb mértékben szem előtt tartjuk 
és pártfogoljuk, ellenszolgáltatásúi csupán azt a csekély
séget kérjük, hogy velünk való együilérzésüket tagjaink 
sorába való belépéssel igazolják. Kartársi üdvözlettel : 
Kozmetikus Iparosok Országos Szövetsége Budapest, 
V., Erzsébet-tér 14. II em.

Egyet-mást az iparról
Irta: Vértessy István „H. S. O. E. 1931 “ elnöke Bpest.

Sok rög, sok véráldozat, sok ember élete árán si
került eljutni a mai iparosnak oda, ahol ma már talán 
számottevő tényezőkkel kell, hogy foglalkozzanak azon 
illetékes fórumok, ahol több évszázadokon keresztül csak 
létszám volt, de nem iparos tényező, a mai iparosok 
ősei és nem régi elődei.

Ma ! azonban látják már kitisztulni a helyzetet és 
igen is számottevő iparos tömeggel kell számolni, mert 
a feltörő erők, újabb és új tbb gondolatokkal lepik meg 
a tömeget, amely gondolatok bizony nem kis gondot 
okoznak bizonyos irányító tényezőknek. Most minden 
sebet meg kell egyszer gyógyítani, örökké nem fajhat.

De nézzük csak, hol kezdődött és hol folytatódott. 
A magyarok az Őshazában csak azon iparokkal foglal
koztak, amelyek a halás' és vadász szükséges eszközeit 
(gyártotta) csinálta.

Szélesebb ipart az Ujhazában nem lehetett találni, 
ez viszont fontos volt.

Minthogy a római műveltség Pannóniából kipurz- 
tult, a letelepedő lakóság önálló kultúrája bizony ala
csony nívón állott. A portyázások lehetőséget adtak, 
hogy a nyugati országok és nagyobb városok életével 
megismerkedtek és helyes érzékkel felismerték azt, hogy 
minden nép fontos kelléke az ipar, melyeken keresztül 
könnyebbé lett téve az így előállított szerszám segítsé
gével minden munka elvégzésére és az eredmény nem 
maradhat e l ; igy történt az meg, hogy a portyázás al
kalmával a rabokkal együtt más kézműveseket is ma
gukkal hoztak.

Bár a rendszeresen betelepített iparok nem a ve
zérek érdeme, hanem Szt. István királyé, aki a magyar 
nemzetet kereszténységre térítette át. ü  már magának 
egy királyi udvart teremtett és gondoskodott az udvar
nak az ipari hiányok kielégítéséről. Mint hogy templo
mokra is szükség volt, ennél fogva olyan kézművesek 
kellettek, akik a díszítést is értették. (Templom belső és 
külső díszítést).

Ebből a korból találhatók törvények, amelyek meg
említik, hogy nem katonák, nem földművesek és nem 
teljesítenek személyes szolgálatot, tehát kik voltak ezek ? 
Ezek voltak az udvarnokok, akik elsősorban kéz munká
jukkal a királyt és főpapokat szolgálták Hogy mennyi fi
zetést kaptak, erről nem tudni még egészen pontos anya
got kapni, de a kutatás folyik.

Az eiső okmány, ami már az iparost megemlíti 
I. Endre király idejéből szól.

(folytatjuk.)
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Meghívó.
A Magyar Borbély- és Fodrászmesterek Országos 

Szövetsége folyó év május hó 10-én este 8  órakor, ha
tározatképtelenség esetén fél 9 órakor tartja

XIII. évi rendes közgyűlését
a férfifodrászipartestülct, Budapest, VII., Csengeri-utca 
15. szám alatti szakiskola helyiségében, amelyre ezúton 
hivjuk meg az Országos Szövetség összes tagjait.

T Á R G Y S O R O Z A T :
I. Az évi jelentés tárgyalása. II. A zárszámadás 

bemutatása és a felmentvény megadása. III. Az 1937. 
évi költségvetés megállapítása. IV. A fodrásziparosság 
kívánságai: a) társadalombiztosítással kapcsolatban; b) 
a kontártörvény alkalmazásánál; c) az évenkénti tanonc- 
vizsgálás rendszeresítésénél és d) a fodrász cégérek hir
detési díjjal való megterhelésével kapcsolatban. V. A 
legalacsonyabb kiszolgálási árak törvényes megállapí
tása. VI. Indítványok tárgyalása.

Az alapszabályok l i .  §-ának harmadik bekezdé
sének rendelkezése szerint a „napirendre ki nem tűzött 
indítványok csak az esetben kerülhetnek a közgyűlésen 
tárgyaié alá, ha legalább 4 nappal a közgyűlés előtt a 
választmánynál 20  rendes tag aláírásával bejelentetnek, 
vagy pedig közgyűlés egyhangúlag az indítvány tárgya
lása mellett dönt".

7. §. harmadik bekezdés: „Aki az előző tagdíjjal 
hátralékban van, a közgyűlésen szavazati joggal nem 
bir és nem is választható". Ennek értelmében tehát a 
közgyűlésen való megjelenésnél a szövetségi tagsági 
igazolvány felmutatása kötelező.

Budapest, 1937. április hó 5-én.
Novák József Eckert Bálint

főtitkár. elnök.

Ezen szaklap a cím zetthez való kézbesítés  
után is a kiadóhivatal tulajdonát képezi m indad
dig, m ig a címzett azt ki nem fizeti.

Szom baty József úrnak (Kiskunhalas) és mind
azon vidéki kartársaknak, kik Körmendy Mátyás iparos
vezérünkről Írtak, köszönettel vettük és ezen leveleket 
eljuttatjuk az illetékesekhez.

Szegedi mindenben ellenzéki iparos barátunk
nak azt üzenjük, most már beláthatja azt, hogy az ipar- 
testületi választás előtt miért lettünk Körmendy párti. 
Olvassa el mégegyszer az egyhangú választást ajánló 
cikkünket és rájön arra, hogy a mai ipartestületi álla
potoktól féltettük azon csekély iparosoknak is a békéjét, 
akik még törődtek az ipari ügyekkel. Kérjük ezek után 
a vádoló szavait visszavonni szíveskedjék és azon lenni, 
hogy az ellenzékieskedés minél enyhébben nyilvánuljon 
jneg a jövőben ilyen esetekben.

E rovatban történő hirdetések ára soronklnt 20 fillér, 
mely öszeg  befizetése pénzben vagy levélbélyegek előzetes  
beküldése mellett történhetik és teljesítsető. A szerkesztő
séghez intézett bárminemű m egkeresésre írásbeli választ 
csak a válasz-béleg beküldése ellenében adunk.

HA ÜZLETET venni, vagy 
eladni akar, hirdessen lapunk- 
b n.
HA FELSZERELÉSI tárgyai 
vannak eladók, bízza meg 
annak eladásával szerkesztő
ségünket.

HA ÜRES ÜVEGEI vannak, 
azokat szerkesztőségünk a kö
vetkező áiakerl veszi meg: 
1 litereseit 20 fillér, fel lite
resért 14 fillért, negyedhlere- 
sekérl 10 fillért fizet.

ELADÓ 2 drb festett fehér 
márvány lapokkal egybeépített 
fodrász asztal, forgó székek
kel és felszerelésekkel úri 
fodrászherendezés. Darabon- 
kint 120 P. Dudásnál.

HA VENNI akar fodrászati 
felszereléseket, használt be
rendezési tárgyakat keresse 
fel szerkesztősegünket.

ÁLLÁST KERESŐK vagy cik
kek hirdetésére e kockában 
15 mm. nagyságban 50 fillér 
levélbélyeg vagy a pénz be
küldése tehenében hirdesse
nek.
12 ÉV ÓTA fennálló, szépen 
berendezett, kiilönbejáratú úri 
és női fodrász üzlet eladó. 
Bővebb felvilágosítást nyújt 
Huszár Béla fodrász mester 
Újpest, Kassai ucca 22.
NŐI FODRÁSZ üzlet modern 
felszereléssel, nagy vendég
körrel családi okok miatt sür
gősen eladó. Érdeklődni le
ltet Kerekes József fodrász
mesternél Miskolc Széchenyi 
utca 88. sz.

ELADÓ egy tejesen  új fortét 
villany hajvágógép nullás és 
hármas fésűkkel 1 0 voltos 
áramú 50 pengőért.

ELADÓ egy drb. 3 személyes 
egybeépített úri fodrász be
rendezés 4 illat- zekrénnyel el
látva 120 pengőért Dudásnál.

ÁLLÁST NYERHET több se
géd helyben és vidéken, de 
kimondott jó munkaerők ré
szére. Cím a szerkesz öségünk- 
ben.

270L0 LAKÓSÜ városban, fő
téren lévő úri és hölgyfodrá
szat egy nyáii fióküzlettel 
együtt 2000 P-ért eladó. A fő
üzletben 3 úri és 3 női ki
szolgáláshoz való felszerelés 
és bútorzat, valamint „Bala
ton" tartós gép is van. Tuda
kozódni Szeged, Mérey u. 6/b. 
kenyérüzlet.

ÚRI ÉS NŐI fodrász üzlet, 
tartós Floratjgéppel, teljes üz
leti berendezéssel, 2 szobás 
lakással ltiOO pengőért eladó. 
Éredeklödni lehet Maarer 
György fodrász mesternél. 
Pécs. Gróf Benyovszky Mór 
ucca 10.

ELADÓ egy nikkelezett víz
tartály hideg-meleg csöves na
gyon olcsó árban. Érdeklődni 
lehet Dudásnál.

EGY JÓ MEGJELENÉSŰ el
sőrendű, 24 — 28 év közötti 
úri-fodrász segédet koszt, la
kás és fizetéssel felvennék.— 
lehetőleg fényképes ajánlatot 
kérek. — Sárossy József fod
rászmester Baja.

“Villám,, zománcbutor tisztitó
Fehér és színes lack fényezett bútorok, ablakok, ajtók, 

fürdőkádak, csempék tisztítására 
Használati utasítás

Tiszta vászondarabra kevés „Villám" tisztitót veszünk, és 
azzal a piszkos részt bedörzsöljük. Utána egy puha flanelt 
rongydarabbal áttöröljiik, miáltal a bútor visszanyeri ere
deti tényét. Szappan és víz hozzáadás nélkül használandó

A piszkot 100'Vti-ban leviszi, a zománcot nem bántja 
Nem tűzveszélyes Nem párolog.

Teljesen szagtalan. 1 I. ára 3 P. Kapható : DUDÁS-nál.

Árpád Nyomda nyomása, Szeged. Nyomdáért felel: Szittncr János.
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Dudás Sándor fodrászcikkek kereskedésének árjegyzéke.
Szeged, Tisza Lajos körút 19. Telefon: 22—11.

Asztali felszerelések.

4. Nikkelezett asztali felsze  
relés magasabb, nehezebb 
kivitelben, 4 részes garnitúra 
ára 7 70
Fertőtlenítő fehér porcelán 
és fekete beégetett felírással 

2.—, 2 40

Borotvák.

Eredeti Pollárt borotva 27 vagy 28-as 4.80
Kronenberg francia élű 27 vagy 28 as 4.20
Paris Pollart francia élű 27 vagy 28 as 3.60
Félix-féle Qloriawerk 27 vagy 28-as 5 .—
T iger borotva 27 vagy 28-as 4.50
Duisy Special 50-es 5 .—
Kari borotva 33-as 3.60

Hajvágó és maniciir ollók. Hajvágó gépek.
Legolcsóbb napi árakban.

Fenőszíjak és kövek.
Szimpla kézi fenőszíj 1.70
Dupla „ „ 2 60
Pollár fenőfa 3.—, 2.60
B elga  fenőkö 1.—

Tartós ondoláló vizek:
Kemény-féle Darling 1 liter 

„ „ Extraform 1 liter
„ „ Permaform (porban)

1 literhez
Meine Kamerád száraz 1 liter 2.70, Vs 1.40, 'A

„ „ zsíros 1 liter 3 20, >/2 1.64, >/4
Maycó F. és H. V2 literhez 2.50

„ A. B. E. „ 1.75
M D. ,, ,, 1.—

Nizzanol 1 literhez 2.80
Nizza 1 literhez 2.80
Vienna a, b, c, d, 1 drb. —.36
Vienna Sachet 1 drb. — .12

5.—
2.20

1 50 
0.76 
0.86

Tartós ondoláláshoz olajok:
Vienna Vitái olaj 1 liter 5.—
Komoricin olaj 1 liter 6 .—
W. Henry olaj 1 liter 5 .—

Tartós ondoláláshoz való pakoló papírok :
Soilngen hajlított bőrvágó olló

„ „ G. D. bőrvágó olló
„ Stahl körömvágó olló

Pfeilring körömvágó olló 
„ bőrvágó

_  gg Kemény-féle pakoló papír 100 drb.
130 Universál .. .»
] go >. áj fajta „ „ „
2 '40  Tempó American fajta papír 100 drb.
2.40 Fejmosó lavórok :

Ondoláló vasak.

Herkules ondoláló vas darabja 
Figaró vas „
Marcel vas „
Hencel vas „
Lökni vas „
B ajusz vas, hegyesvégű

5.—
4.—

3.— és 3.20 
8 .—

1.50, 1.70, 2.20
1.20

Szeszlámpák.

65. Ö sszecsukható  
szeszlám pa 2.20

6 6 . Egy srófra szabá
lyozható szeszlámpa

4.20, 5.—
67. Gázkar forgatható

7.50

Hajszárító gépek.
6 8 . A. E. G. kézi príma hajszárító 37.50
69. Szárító gépbe fűtőtest 5 .—
70 - » » rugó — .1 0
71. Feön szénrúd —.20
72. A. E. G. szénrűd — .24
73. Szénszorító csavar drb. — .50

Fejmosó lavórok állvány nélkül 33 cm. réz
nikkelezve i g __

Fejmosó lavórok vas állvánnyal 33 cm.
réz nikelezve 3 5 .— és 37.50

Fejmosó lavórok vas állvánnyal 40 cm. réz 
nikkelezve 4 8 .__

Hajszárító búrák.
15 csöves hajszárító bűra 35.— és 37 50
Lapos csövű francia fazon újdonság 44 —

Borotva szappan (kocka):
Albus székesfehérvári 1 kg. 1.8O
Bástya 1 kg. 1.90
Líz borotva szappan 1 kg. 1.80
Novis borotva szappan 2 —
Schützer öttorony 1 kg. 1.8O

Hajtük és csipeszek.
Hullám fogó tűk garantált acélból tucatja 

—.18, —.24, —.28, —.36, —.40 
H ullám fogó csip esz —.20, —.2 2 . Kemény-féle —.40 
Locknicsavarok — 20, —.22, — 25.



Bajuszkötők és fátyolok.

Hunnia bajuszkötő 1 24
Generál bajuszkötő —.90
Gáspár hajháló úri —.70

„ úri Petőfi —.40
„ női Bubi hajlekötő —.60
» „ Regent fejkötö —.75

Női hajháló, arcnélküli (508) —.18
» „ (510) —.40
„ „ (514) —.50

Arcos hajháló (514/a) —.70
„ >. (515/a) —.80
» ,, (510/a) —.60

(508) - . 1 8
Hajmunkaszerszámok és kellékek.

142. M ontirszeg dekája —.20
143. Tresspad príma minőség 2.50, 3.80
144. Montirszalag mtr. —.28, — 30, —.36
145. Angol krepp minden színben 1 mtr. 2 .—
146 Knipfelő tű —.26
147. Selyem gáz választékhoz —.28

Fafejek, parafafejek, acélgerebenek, 
kartácsok a legolcsóbb napi árakon.

Natúr Henna porban dkg-ja — .06
Aspásia bajuszfesték 1.20
Hydrogén Hyperoxyd 30 %-os 100 gr. — .60
Sznlmiák szesz 100 gr. —.16
Hajszín skála - . 9 0 ,  1 . - , , 1.50

Folyékony schampoonok.
Neo schampoo 1 liter 
Aspásia schampoo 1 dkg.

„ „ 1 liter
„ „ V* liter
„ „ 'A liter

Pixavon schampoo kicsi 
.. „ nagy

Atlas por schampoon 1 kg.
,, ,, ,, 'I* kg.
» ,, 1/1 kg-

Illatos schampoon kg-ja

Illatszerek és kölnivizek.
„Aspásia" 56% os kölnivíz, Orgona, Orosz, Origan, 
Chypre, Rózsa, Akác, Poppy, Gyöngyvirág kitűnő 
erős illatokban

1 liter liter '/4 liter
4.60 “  2740— 1.30 P.

„Aspásia" 70%-os kölnivíz, Orgona, Chypre, Rózsa, 
Akác, Poppy, Orosz, príma erős illatokban

1 liter Vs liter. V« liter
9.60 4.90 2.50 P.

16 — 
—.04 

2 60 
1.46 

—.80 
1.60
2.50 
3.—
1.50 

— .75
2.40

Hajfestékek.
Arábia hajfesték 3 színben 
Aureol „
Henna Flórái 25 színben (por)

„ „ 25 „ (folyékony)
Innocainin 15 színben (folyékony) 
Komol hajfesték 18 színben (folyékony) 
L. Orientól 27 színben 
Pabor amerikai hajfesték 20 színben

„Aspásia" különlegességek 90% literként 18 P.
„Aspásia" üveg du gós brillantin —.60

2.10 brillantin 1 liter 2.40
1 80 n Vs liter 1.30
3.50 »» >A liter —.80
2 40 » szilárd brillantin 30 gr-os —.36
2 50 „Aspásia" dió olaj 1

'/2
liter 2.40

2 80 1) liter 1.30
4 20 }} »/4 liter — .80
2 50 >» n 100 gr-os — .46



Lelkiismeretes fodrász 
beretválás előtt 
beretváját

LYSOFORMMAL
f e r t ő t l e n í t i !

P arfüm jeihez, 
kö ln iv ize ihez vásároljon

COMPEX
i l l ó o l a j a t .

Vízben oldható olajak minden illatban 
kaphatók:

Fischer Vilmos
Budapest, X. Fiizér-ucca 21 la.

Ha jó és bizfos munkát, nem különben vendéget akar 
biztosítani, akkor próbálja meg

"W. H E N R Y , ,
dauer vizet (száraz és vizes) olaj schampont „Vita Oil“- 
hajpakoláslioz. Vizondoláló fixateur. — Lcvélbeni érdek
lődőknek mintákat készséggel küldünk. — Egyben az 
összes „DAUER" gépek közvetítésével foglalkozom.

W e is z  Henrik, kereskedelmi utazó 
Budapest, Vili. Erzsébet krt, 24 II. cm. 11/a.

M-  i #  illő olajak 
■ Y lakkok
1 1  lemosok

Legfinomabb minőség, legolcsóbb árak.

A The Jolly Joker
hajrögzítő gyártása.

Fenti szükségletét saját érdekében

a „MIR“ vegyészeti vállalatnál
szerezze be eredeti gyári árakt,n

Budapest, Vili. Aggteleki ucca 4 .

KOMOL
Hajfesték világm árka!
Kizárólag fodrászok részére „Ipari" 
csomagolást is hozunk forgalomba és 
ennek ára 133 P. I adag festék tehát 

P I 33 ba kerül, ha ipari csomagolást használ.

Ángyán Gy.
fodrászati és kozmetikai 
cikkek szaküzlete

MOST
Bpest, Rákoczi-út:

Ángván-féle készítmények 
közism ertek!
Kérjen árajánlatot! (Előzetes számlát.)

Legjobb! Legolcsóbb !
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