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Megjelenik minden hó 15-én. 

Szeged, Tisza Lajoa körút 19. 

Telefon: 22—11.

VI. évf. 1937. nov. 15.

VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLOYFODRÁSZOK SZAKKÖZLÖNYÉ 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS

D U D Á S  S Á N D O R  S Z E G E D
Társszerkesztö : KEREKES JÓZSEF MISKOLC

A SZEGEDI FODRÁSZTESTÜLET HIVATALOS LAPJA

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész é v r e ..................... 4.
F é l é v r e .......................... 230
Egyes szám ára 1.— Pengő  

Külföldre 50<)/o felár.

C s e k k s z á m lá n k  s z á m a  : 4190. 11. szám. 3.500 példányban C s e k k s z á m lá n k  s z á m a  : 4190 .

T H E R M O F Y L  A villanynélküli D A U E R R E N D S Z E R  BUDAPESTEN is kapható 
Gondolkozott már azon mi az oka annak ha üzletében a forgalom nem emelkedik, ha 

vendégeinek száma nem növekszik ?
Figyelemmel kisérte külföldi kollegáit ? úgy tudnia kell hogy, egy üzlet fejlődése állandó 

újításokban rejlik.
Minden nöi-fodrásznak lét érdeke a tartós hullámosítás terén való haladás.
A T H E R M O F Y L :  rendszerű villanynélküli tartós hullámosítás a DAUER üzlet új kor

szakát jelenti.
A T H E R M O F Y L :  rendszerrel megszünteti a Dauerolással járó kellemetlenségeket, áram

nélküli, tehát villany nem éri a vendéget, a fűtőtestek súlya azok kibírhatatlan 
melege elmarad, nincs többé hajleégetés, túlfűtés, alávattázás a legkényesebb 
kiszőkített vagy festett hajakat is a legtökéletesebben a legnagyobb biztonság
gal Dauerolhatja.

A T H E R M O F Y L :  nélkülözhetetlen ott ahol villany van mert megszünteti a villanyszámlát 
A T H E R M O F Y L :  nélkülözhetetlen ott ahol nincs villany mert áram nélkül bármi.

[ kor Dauerolhat.
HA T H E R M O F Y L :  áramnélküli rendszerrel DAUEROL úgy egy fejet 30 csavarással 25 

| perc alatt fejez be.
HA T H E R M O F Y L :  rendszerrel dolgozik úgy minden segéd erő nélkül egyszerre 3—4 

; vendéget szolgálhat ki.
HA T H E R M O F Y L :  rendszerrel dolgozik úgy gyengére sikerült vagy megégett DAUEh 

I ki van zárva.
HA T H E R M O F Y L :  rendszerrel dolgozik úgy vendégeinek száma növekedni fog.
A T H E R M O F Y L :  rendszerű tartóshullámosító készülék 24 alátét garnitúrával teljesen 

felszerelve, díszkasettában 50 darab pakolással 1/2 lit. dauervizzel, 100 gr. 
j spitzolajjal ára 85. pengő havi 10. pengős részletfizetésnél 10°/0 felárat számítunk fel

Lerakatok : Dudás Sándor Szeged — Walder Zoltán Miskolc — Sarkadi Dezső Debrecen 
| vezérképviselet: „HENNÉ FLORÁL Budapest VI. Mozsár u. 10. Tel. 32 — 60 —50.

O k v e t l e n  f i z e s s e n  e l ő  m i n d e n k i  e  s z a k l a p r a !



Dáma Villany nélküli előfütéses dauergép 30 fűtőtesttel complett felszerelve 
nyörü kivitelben olcsó árban

gyö-

DÁMA Motoros gyors hajszárító búra körforgó és s z ív ó  rendszerű P 175*—
NIZZANOL — Szalmiákos Dauer viz 1 liter P 2'50
NIZZA — Szalmiákmentes Dauer viz 1 liter P 2 50
NIZZA — Pakoló olaj 1 liter P 3'50 félliter P80
FREGOLI — Hajrögzitő por 6—8 liter P 1'—

Nádas Sándor fodrászati gépek és cikkek vállalata 
BUDAPEST, ERZSÉBET KÖRÚT 58.

Szegedi lerakat: DUDÁS SÁNDOR Tisza Lajos körút 19.

Ha üzletberendezését átalakítani, vagy modernizálni kívánja, kérjen mindenkor biza
lommal Ángyán szaktanácsát, — ki a saját üzemében előállított fémárúkról, modern cső bú
torokról, lábtartó rácsokról stb.-ről minden vételkényszer nélkül azonnal szolgál árajánlattal 
és a mai igényeknek megfelelő berendezésekről és felhívásra személyesen keresi fel Önt 
üzletében.

G y u l a ,
fodrászati és kozmetikai cikk szaküzlete VII., Rákóczi-út 64. sz. alatt 
az udvarban található, — a Magyar Divatcsarnok oldalán és közelében.

Telefon: 138—906. Kérje mindenkor üzletemben Á n g y á n  személyes kiszolgálását, 
és győződjön meg cégem szolidságáról, áraim olcsóságáról és áruim elsőrendű minőségéről.

ödrászcikkek kereskedését!
Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. Hitelképes egyéneknek a legmesszebbmenő konditlót 
nyújtom. Nagy raktáram at kibővítettem az összes fodrászati felszerelésekkel, u. m. tartós ondo áló gépek, hajmosó lavórok 
hajszárító burák, asztali felszerelések. Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, hajmunka szer
számok, hajnetzek, hajlekötők, Illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban. Személyes, vagy levélben! megrendelé

sek a legpontosabban eszközöltetnek.

„PABOR“ amerikai hajfestékemet
több államban Is bevezettem  már és olyan közkedveltségnek  örvend, hogy  

közkívánatra M agyarország napyobb városaiban is lerakatot létesítettem .
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 forgalom ba hozok olyan 
adagolásé ilietve csomagolású ,,PAPOR“ festéket, jó  minőségével biztosítom. Várom n. b. renedléseit.

Nagy doboz, egész haj festésére P 2.50
Színskála darabja P 1.50

Keresse fel rendeléseivel m inél előbb cégem et és kisérje figyelem m el h irdetéseim et.
Ezen szaklap elő fizető inek készpénzvásárlásnál 3  száza lék  engedm ényt nyujtokl



A jelenkori fodrász iparosokra igen nehéz feladat 
vár, mert a női hajviselet egy új korszakot hozott, mely 
nemcsak, chogy kézipari ügyességet kíván, de megkö
veteli a él keresztülvitelére készített gépek, gépcsodák 
ismeretét, kezelését és javítását is. Manapság ugyanis 
csak gépesített fodrász üzletek exisztálhatnak, tehát a 
nagy verseny nemcsak a kézügyességben rejlik, hanem 
a legmodernebb szerszámokban és felszerelésekben is.

M egnehez íti a fo d rá sz  ip a r t űzőknek he ly
z e té t az is, hogy a m ai e m b e re k  gyenge 
sze rveze tüek  és m ég a legenyhébb lefolyású 
ragá lyos be tegségeke t is könnyen á tv isz ik  

egyik vendégrő l a m ásikra .

Ebből az következik, hogy a fodrász iparosoknak szá
molniuk kell a hygiénia törvényeivel is, amiért is szük
séges, hogy ismerjék az emberi test anatómiáját, a be
tegségeket, de különösen azt, hogy miképpen kerülhet
jük el a különböző betegségeket, illetve, hogy mi mó
don tüntethetjük el a szépséghibákat.

A tárgy körül folyó témák kimeríthetetlenek, eze
ket száz-százalékig elsajátítani igen nehéz. Az orvosi 
tudomány feljegyzései alapján készült szakkönyvek igen 
behatóan és a legaprólékosabb részletekig ismertetik 
ezeket, amiért is ezeket olvasgatni nemcsak azért ér
demes, mert sok tanulságot lehet levonni, hanem azért 
is, mert a leszűrt tanulságot a köz javára értékesíteni 
is lehet a gyakorlatban.

Sajnos, amikor én ezen témát, mint megoldandó 
problémát felvetettem, nekem nem lehet az orvosi köny
vekből kihalászott idézetekkel foglalkoznom, nekem csak 
azokra a problémákra terjedhet ki a figyelmein, amelyek
kel mi fodrász iparosok napról-napra a gyakorlati mun
kánknál találkozunk.

Mi fodrász iparosok azt látjuk, hogy az emberek

tele vannak szépséghibákkal. Az egyik kopaszodik, a 
másik őszül, a harmadiknak zsírosodik a haja és a 
bőre, negyediknek repedezik és süpped a bőre a szá
razságtól, az ötödiknek szinte undorodásig tele van a 
bőre pattanásokkal slb. Ezen bajok nagy része olyanok, 
amelyeknek megakadályozása a fodrász iparosokra is h á 
rul, tehát tudnunk és ismernünk kell ezen bajokat. Ha 
nem is orvosi szakértelemmel, de a mi munkakörünk
ben, műhely nyelven ismerettel kell bírnunk azon bajok 
analizálásával, amellyel dolgozunk.

Tudnunk kell épenúgy, mint ahogyan a jó aszta
los mester tudja a fa anyagának a minősé gét és azt, 
hogy melyikből milyen remekművet lehet ké^ zíteni. De 
az asztalosok ápolják és ápoltatják azokat az anyago
kat, amelyekkel dolgoznak, tehát a fodrász iparosoknak 
is ápolni kell azon nemes anyagokat, amelyek szak 
májuk folytatásához szükségesek. Egy élni akaró fod
rásznak sem szabad ápolatlanul hagyni azt az anya
got, amellyel dolgozik, de különösen nem szabad anya
gának lerombolását elősegíteni, propagálni. Pl. nem sza - 
bad egy hajat szabálytalanul kezelni vagy lecsonkítani 
(gépelni), mert egy hajnak a lecsonkítása bűn és saját 
érdekünk ellen való vétés.

Tehát a hajat és a testet ápolni kell,
mint a jó kertésznek a virágokat.

A fentiek értelmében műhely nyelven írom az alanti 
soraimat. Ezek a sorok nem mű kifejezéseket és szép- 
irodalmat képeznek, hanem a mi nyelvünkön, ami napi 
munkáinkban előforduló szavainkat.

Az orvosi szakkönyvekből is csak olyan elnevezé
seket illetve bajokat említek meg, amelyek nemcsak az 
orvosi hatáskörhöz, de a fodrász iparhoz is tartóz'

A modern fodrásznak, nemcsak a meglévő agya
got kell tudni kezelni, hanem tisztában kcil lennie a.
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zal is, hogy a rendeltetési hely, melyről az anyaga adó
dik, milyen talaj és hogyan termel az nekünk nemes 
anyagokat.

Jól tudjuk azt mindannyian, hogy az anyagunkat 
az ember teste termeli k i ; de az emberi test részeinek 
sokaságai közül a fodrászt érdeklő legközelebbi test
részt, a bőrt és annak szorosan vett részeit szabad és 
kell figyelembe vennünk.

Mi a b ő r?  A bőr az, amely az ember testrészeit 
összefogja, valamint a hajat a fodrász iparos részére 
szolgáltatja.

A bőr épségétől és egészségétől függ a haj mi
nősége, tehát ismerni kell a bőrnek hivatását, anyagá
nak kincses házát.

Tanulságként 
közlöm mellékel
ten a bőrnek mik- 
roszkópikus na
gyítás mellett ké
szült képét, mely
nek eredeti terü
leti nagysága egy 
szál haj és két 
légzési csatorna 
(pórus), nemkü
lönben a körülötte

lévő és alább 
megnevezett ré
szecskék.

Tanulmányként 
álljon ez a kis 

kép előttünk, fi
gyeljük meg csak jól, hogy egy kis területen mennyi 
és mennyi részecskének kell öszpontosulni illetve jól 
és harmónikusan funkciónálni, hogy egy szál hajat 
egészségesen tudjon kitermelni a fodrász iparos részére. 
Először is figyeljük meg jól az A -va l je lz e t t  kü lhám  
sza ru  ré te g e t, m e lyn e k  anyag  össze té te le  h a s o n lít a 
k ö rm ö k , pa ták, sza rva k  to lla k  s tb . ö ssze té te le ih e z . 
De a bőrön természetesen a vékonyságához mérten adó
dik a szaru tartalom, tehát minél gyengébb a bőr, an
nál jobban kell azt ápolni. A képen az „A“-val jelzett 
és látható bőr is beteges hajlammal bír. A bőr felületi 
szárazsága miatt állt be az, hogy a „d“-vel jelzett ve
rejték mirigyek kivezető csatornája már eldugult a 4-es 
számmal jelzett és látható csíra rétegnél.

Tehát az eldugulás után a verejték mirigyeknél 
már rendszertelenség áll elő, nincs meg a bőrnek a 
szabad légzése, minek következtében a bőr felületén 
apró gyulladásos vörös helyek képződnek, majd a szaru 
lemez felrepedése (a korpa). A korpásodás után a haj
szálak sorvadása, majd pedig ennek folyományaként a 
kopaszodás.

A másik oldalon látható verejték mirigyek kive
zető csatornája a normális légzési csatornát mutatja. De 
ugyanakkor meg kell említenünk azt is, hogy a verej
ték mirigyek illetve légzési csatornák kitágulása után is 
bekövetkezhet a hajszálak sorvadása. Ugyanis a póru
sok, illetve légzési csatornák kitágulása faggyú árt idéz 
elő, aminek következtében a haj mindig zsíros külsőt 
mutat, de amikor már a faggyú mirigyek termelni kép
telenek a kimerülés folytán, a hajszálak soványak lesz
nek, töredeznek illetve sorvadásnak indulnak. A  fo d rá s z 
ip a ro s n a k  te h á t ő rk ö d n i ke ll ezen b e te g sé g  fe 
le tt  is.

Az előbbeni „D“-vel jelzett beteges csíraréteget 
úgy lehet előidézni, ha a hajmosásokat erős lúgos (szó- 
dás, boraxos, por schampoonos) vizekkel végezzük, va

lamint, ha a hajat mosószappanokkal erősen és sok 
ideig áztatva mossuk, de hozzájárul még az is, ha a 
haj vizesen áll több ideig pl. egy éjjelen át. Ilyen erős 
mosások még a kezeken is megrongálják a bőrnek ru
galmasságát, hát akkor hogyne rongálnák meg az ar
con és a fejbőrön. Ugyanis az erős mosások után a bőr 
szaru rétege, valamint a pórusok csatornái túl ki lesz
nek zsírtalanítva, minek következtében a bőr kérges és 
száraz lesz, a rugalmasságát elveszti, majd a bőrnek 
mozgatásával a szaruréteg felrepedezik, gyulladásos kor
pásnak alakul át, amiáltal eldugul a pórus is. De ugyan
ezen erős hajmosások előidézhetik az ellenkezőjét is, a 
pórusok illetve a légzési verejték mirigyek csatornáinak 
a kitágulását is, amelynek következtében a fentemlített 
faggyú ár áll elő.

A v á zo lt ké t fa jta  b e te g sé g tő l fü g g  a h a j 
rossz  m inősége .

A fodrász iparosoknak első sorban is ezen bajo
kat kell megakadályozni. Az első teendő az, hogy a 
vendégeket felvilágosítjuk arról, hogy a hajmosásokat a 
fodrásznál .végeztessék el. Viszont a fodrásznak a haj
mosásoknál a legnagyobb körültekintéssel kell lenniök, 
a hajmosásokat csak folyékony schampoonokkal kell 
végezniük, melyek neutrálisak, puhító hatással bírnak és 
az olaj tartalmuknál fogva a gyors kihabzást és tisztí
tást biztosítják.

A fe jm o s á s o k  e lő tt  m eg  kell f ig y e ln ü n k  m in 
d ig  az t, hogy a fe jb ő r  szá ra z -e  avagy zs í

ro so d é  ta ifa ló m m a l b ir -e  !
Ha száraz a haj és a bőr, akkor a fejmosás után rög
tön, még a fejbőr vizes, le kell kenni lanolinos kénes 
kenőccsel. Ezen műveletet úgy kell végezni, hogy a ha
jat apró választékokra húzzuk úgy széjjel, hogy a fej
bőr kimaradjon, melyet aztán újheggyel vékonyan be- 
kenegettink, a hajat pedig 50 százalékos kölni vízzel 
átdörzsöljük és azután megszárítjuk. Ha a szaraz haj
szálak végei behasadozva vannak, akkor a múlt számunk
ban már ismertetett hajégetéssel a berepedezett végeket 
leszedjük.

Ha zsírosodó, faggyú árban szenved a haj, akkor 
pedig citromos, zsíros kölni vízzel dörzsöljük be, amely
nek az a hatása, hogy a pórusokat össze húzza, illetve be
csukja ; a becsukott pórusok ezáltal nem engedik ki 
könnyen a faggyú mirigyek termékeit, hanem eredeti 
rendeltetési helyükre a hajszálak csatornáiba juttatják,, 
miáltal a hajszálak kövérebbek, rugalmassabbak lesz
nek és nem töredeznek. Ha a fenti bőrről közölt ké
pen látható és jelzett nemes részeknek a megbetege
désétől eredő a haj betegsége, akkor azt már orvosi tanács 
szerintkellgyógyítani,mivel ezen betegségeknek oka lehet 
a vérszegénység, a tüdő, máj vagy gyomor betegsége.

A fenti képen ismertetett és 4-el jelzett verejték mi
rigyek illetve pórusok eldugulása még veszélyesebb for
mát öltenek akkor, ha azok az arcbőrön jelentkeznek. 
Miért ? Azért, mert az arcbőrnél ezen verejték mirigyek 
és faggyú termékek mélyebben be vannak ágyazva, mi
által a verejték mirigyek erősebben dolgoznak s ezáltal 
erősebb duzzadást idéznek elő, mely duzzadásból szár
maznak a köznyelven ismeretes mittesszerek illetve patta
nások. M iért? Azért, mert „D“-vel jelzett verejték mirigy 
a hivatásának él és termeli a verejtéket, amely az 5 és 
6 -al jelzett irha szövetekben összegyülemlik, összecso
mósodik, amelyek azután, mint a testrészeknek egy élet
telen részei bomlásnak indulnak, amelyek elgennyesedve 
rombolják szét a hivatásukat teljesítő 1, 2, 3, és 4-es 
számokkal jelzett részeket és mint meggyültnek neve
zett pattanások fakadnak ki illetve távoznak a bőrnek 
részeiből. Természetesen a fenti folyamat a környéken
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lévő verejték mirigyek légző csatornáit is betegessé teszi 
és működésükben akadályozza meg, minek következ
ménye az előbb leírt folyamat végbemenés^, amely 
azután annyira fajulhat, hogy az egész arc területe ilyen 
beteges pattanásossá válik. Ezen betegségek helyes ke
zeléséről és megakadályozásáról részletesen majd a jövő 
számunkban fogunk értekezni.

A fenti képnek és soroknak ismertetése mellett rá 
kell még térnem a bőr részeinek a közlésére is. A bőr 
két fő rétegből áll : Az első rész, „A“-val jelzett kül- 
hám, amely viszont négy részből áll: (felfelé álló vona
lakkal jelezve) 1) a szaru réteg; 2) a világos réteg ; 3 
a szemcsés réteg : 4) a csira rétegből.

A másik fő rész a B-vel jelzett irha, melynek ré
szei (a lefelé nyúló vonalakkal jelezve) 5. az irh a ; 6 . a 
kötszövet; 7. a rostkötegek. Az ilyen irhában vannak 
elhelyezve fa i oldal vonalakkal jelezve) a) a vérerek,
b) a verejték mirigyek kivezető csővei, c) faggyú miri
gyek, d) a verejték mirigyek. A 6 -al jelzett kötszövet 
sok zsírsejtet tartalmaz, ez képezi a hájréteget.

Tehát most már fogalmat alkothatunk magunknak 
arról, hogy mennyi és mennyi részecskék dolgoznak 
azon, hogy egy testet összetartó bőr megfeleljen hiva
tásának, sőt még arról is gondoskodik, hogy az idők 
viszontagságai ellen védettséget nyújtson azzal : hogy 
a;:ró szőröcskéket és hajszálakat nevel ki takarónak. 
Ezeket a kisebbre, nagyobbra táplált hajszálaknak a 
hivatását el kell ismernünk, sőt, mint már fentebb em
lítettem is, éppen úgy kell ápolni, mint a kertész ápolja 
a virágokat.

Minket fodrász iparosokat érdekelnek ezeknek a 
hajszálaknak ápolása és rendezése elsősorban is, hiszen 
ezen hajszálaknak a minőségétől függ a munkánknak a 
kivitele.

S zükséges e z é rt a h a jszá l ö ss z e té te le in e k  az 
is m e re te  is.

A hajszálnak részei (a római számokkal jelezve) a 
következők: I. Hajszár, II. Cuticula (Bőrke), III. Haj
velő, IV. Kéreg állomány, V. Hajhagyma, VI. Hajtüsző, 
VII. Hajgyök, VIII. Hajirányító izmok, IX. Hajszálon 
lévő pikkelyek.

A C-vel jelzett képen láthatjuk a mikroszkópikus 
nagyítás mellett készült hajszálat hossz és keresztmet
szetben. A hajszál egy neutrális vastag hajszálról van 
készítve, a C és D-vel jelzettek.

Az E-vel jelzett pedig göndör, illetve tartós ondo- 
lálással lett ellaposítva. Az ilyen lapos természetű hajak 
azok, amelyeket vízzel szépen lehet hullámozni. A kerek 
szálú hajat pedig csak meleg vassal lehet göndöríteni, 
illetve hullámozni.

De az ilyen kerek szálú hajakkal a frizura készí

tésénél mindig baj van, mert ha gyengén melegített 
vassal dolgozzák be, akkor nem ta r t ; viszont, ha me
legebb vassal dolgozunk rajta, akkor a III. számmal 
jelzett hajvelő kisül, illetve kiszárad, mely kiszáradás 
után a II. és IV.-el jelzett Cuticula (Bőrke) és kéreg ál
lomány törik.

És az m íg  a jobbik eset, ha ezek után nem de
rékban törik el a hajszál, hanem csak a végei hasa- 
doznak szét, két-hírom felé.

A C-vel jelzett hajszálon látható három helyen is 
kiálló ágacskák az úgynevezett pikkelyek a hajon, a va
lóságban szabad szemmel nem látható ezen kis pikke
lyeknek kimondhatatlan nagy szerepük van a hajszála
kon, melyeknek tulajdonságairól, illetve az egész haj
szálak épségének fenntartásáról a jövő számokban fo
gok foglalkozni. Mindezek ismeretével minden fodrász 
könnyebben ismeri ki magát majd a haj minőségek
ben és könnyebben, eredményesebben tud majd haj- 
mukát készíteni, szőkíteni, festeni és tartós ondolálást 
végezni.

*

Most pedigahaj feldolgozásáról íroknéhány sort.
Először is azonban a hajmunka szerszámokat és azok
nak használatát ismertetem és csak a jövő számokban 
foglalkozom majd részletesen a haj feldolgozásával. De 
mivel, hogy karácsony előtt állunk, röviden soraimban 
ismertetem a játékbaba parókák legegyszerűbb és leg
tökéletesebb elkészítési módját.

Megjegyzem, hogy a fodrásziparosoknak a baba 
paróka készítésébe bele kell kapcsolódni, mert úgy 
nemzetgazdasági, mint fodrászati szempontból nem sza
bad megengedni azt, hogy baba parókákat külföldről 
hozzanak be, vagy árúházak házi kezelésben készít
senek el.

A paróka készítés a fodrászoké maradjon, de ezt 
csak úgy tudjuk megtartani, ha a fodrász iparosok 
azokat ízlésesen el is tudják készíteni. Tehát a fodrász 
iparosoknak ismét elő kell venni a hajmunka szerszá
mokat és a tétlenség helyett megtanulni a hajat feldol
gozni.

A hajmunka is szép és egyúttal művészetet is 
nyújt. De nemcsak művészetet, de annak a lehetőségét 
is, hogy a barna kenyerünket fehérebbel cserélhessük 
fel. És ami a fő, hivatásunknak is teszünk vele szol
gálatot, segítünk embertársainkon, kik a hajuk elvesz
tésével, a szépséghibát mesterségesen kívánják pótol
tatni.

Alább képekben közlöm a szerszámokat, kérem az 
olvasó kartársaimat szíveskedjenek ezeket gondosan át
tanulmányozni, illetve a szerszámok neveit is megtanulni. 
Ezt azért tartom szükségesnek, mert sajnos úgy a vizs
gáztatásoknál, mint a kereskedésemben szerzett szo
morú tapasztalataim azt igazolják, hogy igen sok kar
társ még a szerszámok, illetve egyes anyagok neveit 
sem tudja.

Higyjék el iparos társaim nekem azt, hogy az 
anyagok avagy szerszámok kiszolgálásánál csak néma 
gyermek szava szerint értjük meg, hogy mit kérnek 
egyes tanulók a vizsgájukhoz megkövetelt kevéske kis 
anyagnak a kérésénél.

Tehát ezen körülményeket, mint „ugar szántást" 
előkészítőként, oktatásul adom. Örülök azoknak, kiknek 
már nem írtam ezzel is újat és untatják őket soraim, 
de még jobban örülök akkor, ha ezen közleményeket 
megmutogatják azoknak is, kik ezek ismeretére rászo
rulnak.

A szerszámok ismertetésével kapcsolatban leközlöm
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röviden, hogy hányféle hajat ismerünk. Kétfélét: kihul
lott és vágott hajat. A vágott hajjal kevés munkája 
akad a fodrásziparosnak, több munkát nyújt azonban a 
kihullott haj megmunkálása, amely a következőkép tör
ténik.

Legelőször is a fésűről leszedett és összegyűjtött 
kis hajcsomókat, újheggyel szétbontogatjuk, kitágítjuk. 
Ezen műveletet műhely nyelven „cuffolásnak" nevezik.)

Másodszor a kitágított csomócs- 
kákat marokra fogjuk és laza 
szorításokkal az 1. szám 5 áb
rán látható „gereben" néven 

no . i. ábra. ismert szerszám szegei közé
húzogatjuk. A gerebenből szemben kiálló hajvégeket 
mutató ujjra, illetve tenyér marokra csavarjuk és a te
nyérből kiálló végeit a gereben szögei közé bele hajtva 
(ütve') keresztül húzogatjuk mindaddig, míg a tenyérből 
kiálló részek simák nem lesznek.

Ha a kifésülés, simítás jó, akkor a sima felüli 
részt csavarjuk éppen úgy az ujjra, illetve tenyérre, 
mint előzőleg volt, melyet szintén az előbbeni vég s 
eszerint kifésülünk.

Amikor már ezen kifésülés megtörténik, akkor a 
gereben szegei közé nyomjuk a hajnak derekát s azu
tán a szemben eső végét összesimítva hegyénél fogva 
ujjhegyekkel kis csomók szerint kihuzgáljuk. A jobb 
ujjhegyéről a bal tenyerünk, illetve újjaink közé át
vesszük a hajat, illetve a gerebenből ezen eljárással az 
egész hajat kiszedjük s ezáltal kapunk egy tompa véget. 
Ezen műveletet mégegyszer a gerebenen keresztül meg
ismételjük, mely után a haj majdnem egész tompa vég
gel áll kezünkben.

Második munka a hajnak a kimosása, amelyet 
úgy végzünk, hogy a hajat szódás vízbe fogva derékon 
kiöblögetjük. Ezen munkánál óvatosnak kell lenni, mert 
a haj összekócolódhat úgy, hogy nem is lehet kibon
tani.

Ha a haj megszárad a fenntvázolt eljárás szerint 
megismételjük a gerebenen keresztül a tenyérre húzását 
újból, mely művelet elvégzése után a hajból már ké
szíthetünk hajfonatokat, illetve babaparókákat.

Hajfonatot a következőképen készítünk. Egy ágú 
hajfonathoz a kihúzott hajat 4 felé elosztjuk. A leg
hosszabb részét takarónak „deckmantel“-nak kivesszük, 
a megmaradt részt 3 felé elosszuk és pedig hosszúság 
szerinti csomókba ; mely csomókat azután a 2 . számú 

ábrán látható „kartács" szegei közé he
lyezünk. A kartácsba való behelyezés 
után a hajat a takaró hajnál (deckman- 
tel) kezdve bekötjük 
a 3. ábrán "látható 
„Tresspadon“T kihúz 
zott cérnák közé.

No 2 Amikor azután a leg
hosszabb csomót már bekötöttükTaz 
úgynevezett takarót (,,deckmantel“-t), N ° 3

utána beköt
jük a többi 
3 hosszú
ságú

csomót is, majd az egyik (tresszpad" csavaróját ki
vesszük és a rajta lévő cérnát a két kihúzott cérnára 
ráhurkoljuk, hogy azt lekössük azért, hogy ki ne bon
tolódjék. Megjegyzem, hogy a kezdet előtt is alkalma
zunk hurkokat a cérnára. A bekötött végnek nem sza

bad hosszabbnak lenni 1— 2 cm.-nél, mert az úgyne
vezett nagyra hagyott hajszakáll csúnya. Ha már a négy
felé elosztott hajat bekötöttük, akkor hozzáfogunk a 
fonat felcsavarásához. Veszünk tűt és cérnát és a tressz 
végét rávarjuk a mellékelt hajfonat hajtó karjának 

^  pertlijére, melynek megtörténte után a 
_ ió-'JS hajfonat kereket addig hajtjuk, míg a 

pertli össze nem csavarodott. Amikor az
után már a kerékre csavarodott a pertli, 
akkor a tressz rövidebb, illetve befejezett 
végét a pertlivel összevarjuk és a cérná
val együtt a tresszt a pertlire ráhengerít- 
jük, csavargatjuk, közben néha a tűcérnát 

1 átöltjük, bár ez nem mindig szükséges, 
No 4  csak akkor, ha hosszabb, illetve mak

rancosabb tresszel van dolgunk.
Amikor a tresszet teljesen felcsavartuk, tűvel és 

cérnával átvarogatjuk, hogy ki ne bontolódzék, majd a 
pertliböl 2 — 3 cm. hosszúságú részt cérnával hurok kö
téssel, mint a gomblyukakat szokták, áthurkolgatjuk 
(betakarjuk) és ennek végét visszahajtva a tressz végé
hez erősítjük illetve varrjuk. A fonatot kifésülgetjük, 
brillantinos kefével átkeféljük, melynek elvégzése után 
rendelkezésünkre áll a kész fonat.

Megjegyzem, ha rövidebb hajjal van dolgunk és 
hosszabb fonatot akarunk elérni, ez esetben a N° 8 -as

4 . ábra szerint 
dupla hajszál
kötést, tresz- 
szelést készí
tünk, mely 

' • • •» által a tresz- 
szünk meg- 

hosszabodik s ez által a fonat hosszabb lesz.
Ha parókát akarunk tresszkötéssel készíteni és azt 

akarjuk, hogy kevesebb hajat tresszeljünk be, akkor a
N° 7-es ábra

N ^ 7 .  . ■ 7  7 * ------  szerin t kö tjü k
• ............................  /  /  /  /  (tresszeljük)

; ............ /  f f í ........... be a ha ja t;
/. Ha a vá“

lasztékot is 
tressz kötéssé

akarjuk készíteni, akkor a N° 9-es ábra szerint ké<
N 2 9 .  ^  /___  cérnára fon

juk be a ha- 
jat és pedig 
a harmadik- 

-  - Lq  nak látszó fe- 
hér vékony 
cérna legyen,

amellyel az ábrán látható hurok kötéssel minden bekö
tött hajcsomót (passzét) lehurkolunk, mely által nyerünk 
egy választékot, melyet a baba parókának a befejezé
sére használunk.

A fentismertetett hajmunkákat egyszerű megta
nulni. Sajnos olyan könnyűek, hogy nemcsak szakfod
rászok, hanem privát asszonyok (szegedi cigányasszo
nyok) is foglalkoznak ezekkel. S m iért? Mert a fodrá-
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szók nem érnek rá. A fodrász idejét lefoglalja a sirán
kozása, a szomszédjával való bíbelődése, a másik 
fodrászba való hiba keresése. E rossz tulajdonságokat 
megkíséreljük kiűzni a fodrászokból a lap hasábjain 
keresztül és reméljük, hogy az új generáció már más

nemzedék lesz és 
nem bízza majd 
a szakmájához 
tártozó szakága
zatokat javasasz- 
szonyokra. Amely 
fodrász hallgat 
ránk, az velünk 
együtt a fodrász 
iparta kultúra út
jára vezeti, mi
ért is meg- kell 
tanulnia mindent, 
ami ehhez a szép 
mesterséghez tar
tozik.

A jövő szá

mainkban az alant közölt képeken látható úgynevezett 
mühajinunkával fogunk foglalkozni, hogy azokat a fod
rász tetvéreinket is bevezessük a hajmunkák készítésébe, 
kiknek nem volt alkalmuk ezen szép szakágazat elsa
játítására.

Most pedig figyeljük meg az itt közölt képeket,

ezekről fogunk majd részletes ismertetőt nyújtani. És 
ha anyagiakban, a lapra való előfizetésekkel is kellő 
támogatást kapok, a beígért fodrász ipari kultúra útja 
meg lesz előttetek kartársaim világítva.

Most a baba parókáról írok még néhány sort
amit azzal kezdek, hogy a fej alapot miképen kell el
készíteni. Mindenesetre tudnunk kell azt, hogy a gyári 
porcellán babáknak kétfajta modellja van : az egyiknek 
a fülek felett két lyukja van, a másiknak ellenben 
nincs.

Ezen üres fejek befedésére a legcélszerűbb eljá
rás az, hogy a lyuk területére szabunk vastag papír
ból fedőt, majd a papírt úgy erősítjük fel, hogy drót
tal a két lyukba becsavarva leszorítjuk. Ha nincs a fe
jén lyuk, ez esetben hasítunk egy deszka darabból egy 
kis lécecskét és olyan hosszúságú darabokat vágunk 
belőle, mely a fej provizórikus lyuk helyénél a széle 
(prémje) alá szorul, a lécecske derekára drótot csava
runk, amit aztán a már előre elkészített 2—3 millimé- 
ternyi vastagságú és két helyen átlyukasztott 1 2 pa
pírszeleten keresztül húzunk és szorosan rácsavarunk 
úgy, hogy az szoros legyen és ne mozdulhasson ki.

Amikor ezekkel készen vagyunk, veszünk a leg
közelebbi füszerüzletben fehér gipszet, feloldjuk vízzel 
és a papír tetejére kiformálva annyit teszünk, hogy a 
massza a fej gönibölyüségének a formáját megkapja, 
mert ennek épen olyan kereknek kell lenni, mint az 
eredeti fejnek. Ha nagy a fej, akkor a gipszet fűrész- 
porral keverjük, hogy a fej könnyű legyen. Ha a masz-

sza már megszáradt, keverjünk csirizt és a fentiekhez 
hasonlóan a fejét és a fejtetőt vonjuk körül és be köp- 
per szallaggal, melyet azután fehér ruhavászonnal kö
rül varrunk úgy, hogy szoros legyen. Ha evvel végez
tünk, varrjuk fel a kívánalom szerint a hajból készült 
tresszeket. Ezek sokkal szebbek és értékesebbek, ha 
knipfelve vannak, mely eljárást szintén majd ismertetni 
fogom a jövőben.

Most ismételten visszatérek a haj és annak fel
dolgozásához szükséges szerszámok ismertetésére Amint 
már említettem is, a fodrászok nagy tömege kétféle ha-

Az összes Dankovszky gyártmányok az 
évtizedek óta jól bevált minőségben készülnek i

Negrin hajfesték öt színárnyalatban. Tökéletes szí
nek, egyszerű kezelés, veszélytelen használat.

Eperkrém tökéletes, mozdulatlan frizurát ad, öröm 
vele dolgozni.

Kérje fodrászcikk kereskedőjénél!
Parfumerie Le Rosier Bpest VIII. Mária utca 19

DOVO ÉS TANAGRA BOROTVÁK
A legjobban bevált márkák következő számban kaphatók 

27. 28. 74. 75 94. 213. 516. 527. 1516. 1930. „R  A S T E L  U S  T„ 
elírom ezüst abc borotva a legkiválóbb. Kapható minden szak
üzletben. Magyarországi vezérképviselő: Miklós Ödön Budapest,
_____________________VII., Dohány u. 78._____________________

Árpád nyomda nyomása Szeyed. Nyomdáért fe le l; Szittner Jáoos ■
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jat ismer: kihullott és vágott hajat. Ezeknek a ha- ahogy az alant látható Pabor hajfesték színkártyája mu- 
jaknak színei a következőképen oszlanak fel, mint tatja,

2 0  te rm észetes  színárnya la tban
10 perc alatt fest.

Natúr fényű sötét
Hollófekete k i .  a 
Noir ,> ,u  1

► " 4
No 2

Sötét barna Kjn  o 
Chatain Fonce °

No 4

Cendre matt, hamvas színek
Ham vas barna k i .  c  
B run Centire ^ 0  5 Szftke N n  ftBlond N 0  ö

A _  A

í  > f % )

V /  W V f  v /

Sötét ham vas szóke k i  o  
Blond Cendré Poncé °

V il. ham v. szóka i u n  q  
B lond Cendré C lo ir y

/ V í k  / \írS) \/*N
Ham vas szóke -7  
Blond Cendré , > i 0  •

Ezüst szóke a j , /v  
Blond Argent ,>IU

(X)

Chatains-Natural

Cliatain Roux

Bronz barna k i .  í q  
Chatain Fauve n ,u  ^

Vil. geszt barna pu 
Chatain Clair ,>,U

Hamií ses/l. barna aj , . 
Chutain Cendré

Vöröses árnyalatok
Vöröses vil barna »i j r  
Chat., Clair, Roux IQ

Vöröses szóke k i -  *q  
Blond'roux ^ 0

DX
Sötét mahagóni aj,, 
Acajou Koncé ,>,U

A _ A

Arany szőke W 1Q 
Blond Dóré l>)0 i y

/ V A

( / * v
Világos mahagóni k i .  
Acajou Clair * '

( > % >

Rózsás szóke
Blond Rosée ,>ÍU ^

Ezen'színismereteket, magyar és idegen nemzet
közi neveiről is ismerni kell minden modern fodrász 
iparosnak.

Ismerni kell továbbá a hajfajtákat és a minősége
ket, mert'aki mindezek ismeretével nincs tisztában, az 
nem is lehet tökéletes munkás sem a hajmunkában, sem 
annak festésében, sem a vas, víz és taitós ondolálás- 
ban. Az élő fejen lévő hajat feltétlen ismerni kell. A leg
gyorsabb áttekintés illetve tapintással meg kell tudni 
állapítani azt, hogy lágy avagy kemény szaru réteggel 
bír-e a haj; illetve selyem vékony, vékony, közép, erős 
illetve vastagabb avagy egész durva szálú hajjal van 
dolgunk. De tudni kell jól megállapítani azt is, hogy 
hány százalékban ősz a haj.

Ismerni kell továbbá a kereskedelmi forga
lomban lévő hajakat is. Tudni kell, hogy van kínai 
haj, olasz haj, germán, bivaly, angora kecske, moha ir 
haj stb.

Tudni kell azt is, hogy a hajkereskedök milyen 
néven és kikészítéssel hozzák ezeket a fentnevezett ha
jakat forgalomba. Ezek festve (színezve) és preparálva 
jönnek forgalomba: I-a Olasz, I-a Német, I-a Export, 
I-a fehér haj; I-a krakkói, I-a köteg forcée (extra), I-a 
finomított (fehérített) bivaly és angora kecske, moha-ir 
négy színben és angol krepp neveken. Ezek aztán kü
lönféle hosszúságokban és színekben, nagy árkülönbö
zetekkel vannak forgalomban, melyeket a fodrász igen 
drága magas pénzért fizet meg a külföldnek, holott 
ezeket mind magyar kéznek kellene elkészíteni.

S végül, bár már fentebb egy részét bemutattam, 
felsorolom a hajmunkához szükséges összes szerszámo
kat, melyek a következők: 1. fa fejek; 2 . montir szeg;
3. montir szalag, 4. tiill vegetál; 5. varró tű és cérna;
6 . svájci ritka gazé; 7. óra rugó; 8 . hal hólyag; 9. 
angol cérna vagy selyem paróka szövet; 10. tamburi- 
rozó gazé: 11. sor vezető; 12. a haj, amely több részre 
elosztva rövid, hosszabb és leghosszabb; 13. knipfelő 
tűk; 14. csípő fogó; 15. kalapács; 16. parafa párna;

17. parafa fej; 18. paróka szereléshez 
gyüszü; 19. gereben; 20. kartács; 21. 
ceruza a rajzhoz és az árkalkulálás 
hoz.

Dudás
Az említett szerszámok és anya

gok kaphatók Dudás fodrászati cikkek 
kereskedésében Szeged, Tisza Lajos körút 19 és az 
összes lapunkban hirdetett cégeknél.

Ha jó és biztos munkát nem külömben vendéget akar 
biztosítani, akkor próbálja meg a

„W Henry"
dauer vizek (száraz, és zsíros) olaj scliampoot „Vitai O il“ hajpa
koláshoz. Vlzondoláló fixaleur Levélben! érdeklődőknek mintát 
készségnél küldünk. — Egyben az összes „DAUER gépek kii-ve
títésével foglalkozom", Weisz Henrik.kereskedelmi utazó Epést VII, 

Akácfa u. 5. II. em. 9.
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Reflexiók a párisi-berlini-drezdai nemzetközi 
versenyekről, valamint a budapesti fodrász iparosok 

közérdekű megnyilatkozásáról
A fenti címben foglaltak megérdemelnék egyenként 

azt, hogy hasábos terjedelemben tegyünk közléseket ta
nulság képen a magyar fodrász iparosok részére, sajnos 
azonban csak ilyen rövid, összevont sorokban — dió 
héjban — áll módunkban helyszűke miatt róluk meg
emlékezni.

Először parisban volt folyó évi szeptember hó 
25-től kezdőelőleg nyolc napos nemzetközi verseny, 
melyre 5 világrészből sereglettek össze a fodrászok.

Ugyanezen időben rendezték meg a franciák az 
ondolálást feltaláló nagymesternek — „Marcell" em
lékművének felavatását is, mely emlékmű alaphoz 80 
pengővel járultak hozzá a magyar fodrászok kiküldöt
tei útján.

Nyolc napig tartó versenyen káprázatos tömeg és 
versenyző jelent meg, hol a fodrász iparhoz tartozó 
minden ágazatból voltak verseny-számok igen szép dí
jak mellett.

A divat frizura versenyben első díjas lett egy ma
gyar származású, Párisban önállóan dolgozó Szemetkai 
Lajos kartársunk. Egyébként 31 nagy díj volt, melyek 
nagy részét a németek nagy felvonulása aratta le, utá
nuk a franciák, svájciak, olaszok jöttek sorrendben a díjak 
nyerésében.

*

Berlinben folyó évi október hó 10, 11 és 12-én, 
míg Drezdában október 16— 19-ig tartották meg a nem
zetközi versenyt, melyet maga Renz német belügymi
niszter nyitott meg. Ezen nagy nemzetközi versenyen a 
német fodrászipar felkészülten állt ki. A fő versenyeken 
a párisi nagy versenyekben győztes, díjat nyert néme
tek vonultak fel. Az első és második díjat, valamint a 
vándordíját két berlini fodrász, a harmadik díjat Svájc, 
a negyediket pedig egyetlen bátor versenyzőnk, magyar 
büszkeségünk, Biczó István nyerte meg.

Ugyancsak a drezdai nagy versenyen egyedül in
dult Biczó István kartársunk, aki a baba fésülő verseny, 
vasondoláló, férfi fodrász és paróka versenyben a híres 
nemzetközi versenyzők mellett az ötödik díjat nyerte el. 
Ez a teljesítmény nemcsak Biczó Istvánnak, hanem az 
egész magyar fodrásztársadalomnak is kimondhatatlan 
érték.

Biczó István Úr! Ön előtt meg kell hajolni min
den magyar fodrásznak. Ön megmutatta és bebizonyí
totta azt úgy a magyar kartársai, mint a világ fodrászai 
előtt, hogy a magyar fodrász is számításba vehető a 
nemzetközi pódiumokon.

Biczó István Úr! Ön megmutatta azt is, hogy egye

dül is elért eredményt, tehát ez annyit jelent, hogyha a 
magyar fodrász iparosok is áldoznának ezen a téren a 
nemzetük emelésénél úgy, mint a franciák, németek és 
svájciak, akkor a magyar fodrászok közül is kint let
tek volna a pódiumon olyan számmal, hogy a magyar 
fodrászok elsősége biztosítva lett volna.

Kedves iparos társaink 1 A fentiekből megállapít
hatjuk azt, hogy nekünk magyaroknak a jó Isten meg
adta a kézügyességet, de sajnos nem bírunk érvénye
sülni, mert hiányzik belőlünk az áldozatkészség, amel- 
let minden tevékenységünk egymás lenyomásában me
rül ki. Hiába itt a jó elgondolás, célszerű munka az 
irányításnál fattyú gyermek sorsára jut minden. Példa
képen közlöm és állítom az alanti ünnepségen elhang
zott szavakat, amelyek éppen a rossz indulatú egymás 
elleni harcok miatt nem bírt és nem bir olyan tényezővé 
válni, mint amilyent ezen fáradságos ifjúsági nevelés, 
célkitűzés, illetve ünneplés megérdemelt volna. Ki támo
gatja azt a lelkes ifjúságot, akik ilyen ünnepséget és 
munkát kifejtenek. Hát ki ? ! Azok pedig élni akarnak és 
pedig úgy, ahogyan a sorokból olvashatók.

A magyarországi fodrászmunkások egyesülete
1937. szeptember hó 12-én, vasárnap d.u. 4 órai kezdettel 
tartotta meg Budapesten a könyvkötő munkások szék
házában — VII. kér. Rózsa-utca 22. szám — „Marcell" 
emlékünnepélyét, melynek lefolyását az alábbiakban tár
juk a tisztelt olvasó elé.

Hónapokig tartó gondos előkészítés után, igaz1 
bensőséges ünnepe volt az ország ifjú fodrász társa
dalmának ez a gyönyörű emlékünnep, amelyre sok vi
déki kartárs is eljött. Zsúfolt teremben az ünnepséget 
a könyvkötő munkások dalárdájának énekszáma nyitotta 
meg. Utána Ábellá Mihály elnöki megnyitójában üdvö
zölve a megjelenteket, visszapillantást vetett az elmúlt 
évek szakmai eseményeire, mondván a fodrászmunkások 
egyesülete 33 éves fennállásának ideje alatt számtalan 
esetben tanujelét adta annak, hogy célkitűzései nemesek 
és az ipar fejlődésének érdekeit szolgálja. Amikor az 
Egyesület megalakult, 1904. június 5-én, az Andrássy- 
úti „Plaszlikonban" tartott gyűlésen leszegezte már ál
láspontját a „kontár-kérdésben", mondván : „Tekintettel 
arra, hogy iparunkban a nem képesített főnökök, a kon
tárok mindig nagyobb és nagyobb számban tűnnek fel, 
ellenük minden eszközzel síkra száll, ha kell, bojkott, 
vagy sztrájk által is felveszi a küzdelmet mindaddig, 
míg a kontároktól a fodrászipar meg nem szabadul." 
Ugyanezen a gyűlésen hangzott el annak a megállapí
tása is, hogy: „. . . bár a szakegylet a fodrászmunkás
ság jogos érdekei megvédésére alakult harcos szervezet, 
de elvitathatatlan az, hogy nincs az az ipar, amelynek 
munkásait oly szoros kapocs fűzné munkaadóihoz, mint 
minket, mert jól tudjuk, hogy mi nem tőkepénzesekkel 
állunk szemben". A szakegyesület, mint a munkások

Ha súlyt helyez rá, hogy vendége megelégedett legyen, úgy üzletében

cégünk illatszereit használja
Nagy raktár: úri és női üzletberendezésekben és felszerelésekben u. m. dauergépekben, szá
rítógépekben, búrákban és fejmosótálakban, stb. stb.
Elsőrendű acélárúk ! Nálunk pénzének megfelelő árút kap !

Régi cég a régi he:y e n ! h n n u n n  k.f.t. szaküzlet Budapest,
Leveleit így cím ezze: n l iy y d l l  VII Rákóczi út 40. 1. em elet

A jó minőségű árúk olcsó üzlete !
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érdekképviseleti szerve, nagyon jól tudta azt is, hogy 
csak úgy boldogulhat egy ipar, ha annak munkásai 
megelégedettek és tökéletes szakképzettséggel rendel
keznek, mert csak akkor léphet fel a munkás jogos igé
nyeivel, ha teljesített munkáját felértékeli. De bármiként 
hangoztattuk nemes szándékainkat, hogy ugyanakkor a 
munkásság jogos igényeit kell kielégíteni és karöltve 
kell haladni a két érdekképviseletnek: Ipartestület- és 
Szakegyletnek — nem talált megértésre. Sajnos, a fod
rász társadalom egészen meg nem értése folytán ezen 
kérdések mind a mai napig megoldatlanul állnak.

Majd leleplezve a Marcell emlék-festményt, melyet 
művészi módon és kivételeiben Potzner József női fod
rász szaktárs festett és átadta a szervezett fodrász mun
kások egyesületi elnökének, Vértessy Józsefnek, kérve 
őt, hogy szeretettel gondozzák Marcell emlékét. A mű
sor 3-ik számaként Waldhauser Mária szaktársnő nagy 
sikerrel szavalta el László Béla és Vértessy József szak
társak által írt „Prológ Marcell emlékére" című verset.

Prológ.
i.

Oly sötét lett minden, oly sivár az éjszaka,
Elnémult „minden, nem ha Ilik többé halk szava,
Blment Ö messzire, hol nem szól már a madár,
Ahol kihalt minden, s néma lett a határ.

II.
Tova szálló idők emléked nem mosták el!
Mert életed munkájával életünket emelted fel.
Ezért hálával említjük Marcell — a neved,
Mi örökké hálás, dolgozó emberek.

III.
Mért vagyok én senki, a föld nyomorultja,
Mért nem vagyok nagy úr, kinek nincsen gondja:
Hogy adnék néked kincset, földi boldogságot,
Hogy elébed rakhatnám az egész világot?

IV.
— Marcell!... a neved csak a szél zengi el vadul... 
Szememben a könny, lelkemben fájdalom dúl.
Te kenyeret adtál, s mi nem adtunk semmit,
Csak ünnepelni tudunk és éltetni mindenkit.

V.
Emléked élni fog hosszú századokon,
Hírneved szárnyra kel az egész világon. . .
Nyugodjál békében, emléked fenn marad,
Míg újra el nem jön hozzánk a virradat!

Utána Vértessy József szaktárs mondotta cl emlék- 
beszédét Marcellről, melyben ismertette részletesen az 
ondolálás feltatálójának életét és munkáját. Majd a da
lárda műsor számával az ünnepély lezárult. Következtek 
az ipari bemutatók, melyeknél minden munka kitűnő 
volt, azonban itt e sorokban külön kell kiemelnünk 
a vizondolálásban Jászi Ferenc és Béni József munká
ját, Béni József és Weisz Miklós parókáját, a férfi fod
rászatban Steer Ferenc munkáját (modern hajvágás, 
császár szakái ragasztás és vágás). A bemutató után 
kedélyes tánc következett, melyhez a zenét igen sikere
sen a fodrász segédek zenekara szolgáltatta.

(Vértessy József)
Kedves Fodrászmester Kartársaink 1 

Amikor a fodrász ifjúság ilyen magasztos emlék 
ünnepet tart és bebizonyítja tevékenységével, hogy a 
33 évvel ezelőtt megkezdett munkájuk szent igazságon 
alapszik, melyek azonban még a mai napig is megol
datlanul állnak. Miért? Azért, mert egymást tiporjuk, 
ahelyett, hogy egymás segítségére sietnénk és amikor 
kiállni kellene a nemzetünk jó híréért a porondra, nem 
vesszük igénybe a magyar értékeket, mert nem ál
dozunk.

Pedig, ha csak egy-egy fillért is juttattunk volna, 
akkor abból a sok ezer fillérből sok Biczó István áll
hatott volna ki a nemzetközi pódiumra és az ifjúság
nak 33 évvel ezelőtt kitűzött programmja, a kontárok 
elleni küzdelem nemcsak ünnepi elmélkedés lett volna, 
hanem a magyar fodrászok dicsősége.

____________ (Szerk.)
U N 1 V E R Z Á L  fenyőolaj shampoon

megkönnyíti munkájá, 1 liter 3.20,

Tudnivaló a tanoncok tanításáról
19.000 1937. K.K.M. szám alatti rendelet értelmé

ben feltétlenül szükséges a tanoncok egyöntetű tanítása, 
vagyis szakiskolai alapon való kiképzése.

A rendelet értelmében nincsen férfi, vagy nöifod- 
rász annak ellenére, hogy az országban nagyobb °/o-ban 
nem foglalkoznak a nöifodrászattal, mert kisebb váro
sokban és községekben nincsen alkalmuk munkaalka
lom hiányában folytatniok sem és így az olyan meste
rek, akik csak az egyik ágát folytatják a mesterségnek 
és annak ellenére, hogy tanoncra szükségük van, nem 
kapnak a jövőben tanoncot, mert már a tanonevizsga, 
illetve segédi vizsgán megkövetelendő lesz az iparnak 
mind a két ágából való segédi vizsga.

Azon sérelem, mely a fenti rendelet értelmében 
érte a mesterek nagyobb százalékát, csak egy mód van 
arra, hogy továbbra is kapjanak tanoncot, (értve a ta- 
noc tartás alatt azt, hogy minden mester csak a leg
szükségesebb számú tanoncot tartson és tartsa szem 
előtt a tanonc esetleges túltermelést) az egyetemes ta- 
nonc oktatást.

Gyulán a községi tanonciskola igazgatója Tarpai 
Ottó polg. isk. igazgató úr már három évvel ezelőtt 
meggyőződött, hogy mennyire fontos a szakiskolai ok
tatás és tisztán bölcs belátása alapján meggyőzve a város

Czinner György
úri- és női fodrászati felszerelések, illatszer és acélárúk 

szakUztete a 
„Ml-TOL"

készítmények egyedárusitója,
Budapest, VII., Hársfa u. 57 szám

(a Király ucca mellett) Telefon 143—427.
„METOL" 50 %  kölni viz 10 féle rendkívül erős

tarlós il'aokban, iiveetjel, I liter — — 4'20
„METOL" l-a hrrllantin vagy hajolaj 1/4 liter, üveggel —-52 
„METOL-PEARSON" 0, vagy 3 as liajvágógép,

fésűkkel, 6 havi jótállással — — — 450
Ugyanez 1/4 szakái vagy 1/10 bubi gép — — 4-60
Körhullám csipesz, darabja — — — ------- '12
Lökni csavaró drb. — — — — — —-12
Asztali felszerelés, 4 részes, l-a kivitelű, csövei — 590 
Nyakszirl kefe talpas — — — — — 1-45
Prima srófos szeszlámpa, nehéz — — — 3’50
Polár 10 fenfifa — — — — — — 2'70
MÓLLÁ ECSET — — — — — P20-P30
Szappanozó csésze füles — — — — P —
Fejmosó állványok, száritó búrák és gépek, Dauer
gépek stb. cikkek a legolcsóbb beszerzési forrása I

Bármire van szüksége üzletében, nálam 
mindazt megkaphatja Ön a legolcsóbb ár
ban s a legjobb minőségben.
Rendelésnél kérjen ingyen próbacsomag 
„Metol“ fixet melyből fél liter fixatör 
készíthető.
Vidéki rendelésnél ládát, csomagolást nem 
számítunk fel.
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vezetőségét és az iskola feltigyelőbizottságot, felállította 
a tanociskolát, melynek vezetésével engem bízott meg.

Iskolánk teljesen modernül berendezett vízvezeték
kel ellátott, külön helységben nyert elhelyezést, úgy hogy 
a férfifodrászatra szükséges berendezés teljesen meg
van, csak sajnos a nőifodrászathoz szükséges felszere
lések hiányosak, mert nincsen módjában a városnak 
azokat beszerezni, (de remény van a fenti rendelet ér
telmében a kormány cse'leges támogatására,) a hiányo
kat a saját felszereléseimből pótolom, illetve kölcsönzőm 
a szükség szerinti órákra. Igaz, hogy a rendelkezésemre 
bocsájtott heti két óra, leszámítva az évközbeni szüne
teket, nagyon kevésnek bizonyult, de így is hálásak le
hetnek a tanoncok Tarpai Ottó igazgató úrnak, mert
fogalmat szereznek, ha mindjárt gyakorlatilag nem is 
eléggé az általános fodrásziparról. Hálásak lehetnek azon 
fodrász mesterek is az iskolával szemben, akik csak egy 
ágát űzik az iparnak, mert így esetleg tovább is kap
hatnak tanoncot azzal, hogy az esetleges tudnivalókat, 
amelyet nincsen alkalmuk a mesterüknél elsajátítani, az 
iskolában elsajátíthatják.

Felkérem az ország összes önálló szaktársaimat, 
hogy az egymás iránti megbecsülés és iparunk iránti 
szeretetből hassanak oda, hogy ahol tanonciskola van, ve- 
zettesék be a szakelőadás és pediglen csakis kizárólag 
szakemberek vezetése alatt. Ahol ez keresztülvihetetlen, 
ott kérjenek fel egy arra hivatott szaktársat, hisz egy 
minden községben akad, hogy hetenkint egy bizonyos 
időben tartson a tanoncoknak szakelőadást, ezzel tarto
zik minden kolléga a másiknak.

Szabad legyen a szakelőadásokra vonatkozólag szer-

zett tapasztalataim alapján megemlíteni, hogy feltétlenül 
szükséges az egyöntetű továbbképzés és ne csináljunk 
belőle hiúsági kérdést és ne akarjunk külön-külön böl
csek lenni, mert az nem használ, ellenben az egyöntetű 
kiképzés iparunk elöhaladását segíti elő. Több szakis
kolában megfordultam és arra a meggyőződésre jutot
tam, hogy van nekünk egy nagyon jó szakkönyvünk, 
mely a budapesti fodrász-szakiskola kiadásában jelent 
meg és általában a vidéken is e szerint tanítanak, fo
gadjuk el országosan és ennek alapján tanítsunk,

ez  a saját javunkat fogja szolgáln i, m ert a 
jövőben  nem kell a segédváltozástól félni, 
mivel egyöntetű  a lap -k iképzésben  r é sz e s ü l
nek a jöven d őb eli seg éd ek  és  ha ezt már 
a múltban is m egtettük  volna, sokkal öntu- 
datosabb  seg éd ek  é s  fiatal szaktársaink le n - 

nének,
akik már tanonc idejük alatt megtanulták volna az ipa
rukat megbecsülni azzal, hogy nagyobb látókörű kikép
zésben részesültek volna, mert azon szaktárs és segéd, 
ki igazán érti a szakmáját, sohasem lesz tisztességtelen, 
vagyis árromboló.

Ismételten kérem az összes szaktársakat, tekint
sünk el a múlttól és egyetértésben csak egy célért, az 
iparunk fejlődése érdekében tartsunk össze és segítsünk 
azon kollégánkon, akik a fenti rendelet értelmében jo
gaiktól lennének megfosztva, de mindnyájunk érdeke is, 
hogy szakképzett mesterekkel szaporodjunk, ha már a 
törvényadta jognál fogva önálló lehet és ezt csak úgy 
tudjuk elérni, ha a kezdet kezdetén, tanonc időben kezd
jük meg.

i i i i i i i i i i iM i B H ii i ia i i i i i iE i i i i im ii i im m iim ii im ii i i i iH ii i i i i i  ----------------- —1iiíiiiíiiiiiiiiiiinniiiuiiniuin

Újdonságok
Minden fodrászüzletben nélkülözhetetlen !

HŐBE hajvágó gépek 
HŐBE ondoláió vasak égetett 
HŐBE csavaró vasak égetett 
HŐBE folyékony schampoó koncentrált kami- 

lás, kátrányos és rózsa 
HŐBE vizhullám tixateur 
HŐBE gyorsborotva krém 
CSILLAG DAUER gépek: gép és gépnélkíilick

Olaj szóró 0. A. G. fémpuntpás új szabadalom 3 é v i  j ó t á l l á s s a l

SZENZÁCIÓS ÚJDONSÁG ! Jön a Párisi legújabb motoros zajtalan búra !

Kizárólagos egyedárnsífó

H O R V Á T H  A L B E R T
fodrász kellékek szaküzlete.Bpest,Vll!.,JÓZSef-kÖriJt 9,(udvarban) Tel: 1-340-53

........................ .
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In d íts u n k  o rszá g o s  a k c ió t a re n d e le t é r te lm é 
ben ta n o n c  sza k isko la  fe lá llítá sa  é rd e ké b e n  és k é r jü k  
a k o 'm á n y t a szükséges sza k isko la  fe lsze re lé se k  b e 
sze rzé sé re  és to v á b b i tá m o g a tá sá ra .

A d d ig  is is m é te lte n  a já n lo m , hogy s ze re zze  be 
m in d e n  város, vagy község  a b o rb é ly  és fo d rá s z  ip a 
ro s ta n u ló k  ré s z é re  k ib o c s á jto t t  T e c h n o ló g ia  I. és II. 
kö te té t T ó th  Á rp á d  szék. főv. b o rb é ly - fo d rá s z  sza k ir. 
ip t. isko la i ig a zg a tó  vezetésével K u b a  S á n d o r főv. 
szak. isk. s za ko k ta tó  és Ravasz Illés v. ip t. ta n á r  u ra k  
k iadású szakkönyve 't, m e ly  m in d e n  fo d rá s z m e s te r
nek csak hasznos tu d n iv a ló k a t szo lgá l. B e sze re zh e tő  
D udás S á n d o r v idék i fo d rá s z o k  s z a k la p já n a k  s z e r
ke s z tő jé n é l és a k ia d ó já n á l.

Mestervizsgával kapcsolatban is az egyöntetű ál
láspontra kell helyezkednünk és ezen a helyen kérem a 
mestervizsgáztató szaktársaimat, hogy a fenti Technológia 
könyv vagy Dudás Sándor úr által összefoglaltak alapján 
folytassuk le (kapható Dudás Sándor úrnál Szeged) ezt 
megköveteli komolyságunk, nehogy nevetségessé tegyük 
magunkat a vizsgázók előtt, vagy pedig azon vizsgáz
tató bizottság, ki a törvénynek megfelelően vizsgáztat, 
ne részesüljön olyan megjegyzésben, a tudatlan vizsgáz
tató bizottsággal szemben, hogy a szakmai tudással bírók 
visszaélnek a vizsgáztató bizottsági tagságukkal és így 
továbbra is azon bizottságot keressék fel az iparukban 
tanulni nem akaró jövőbeli vizsgázók, akik maguk sem 
akarnak fejlődni, illetve tanulni és így továbbra is azok
kal fog szaporodni az önálló iparosok száma, akik szak
mai tudásuk hiányában a tisztességtelen és árrombolók 
számát fogja növelni.

Ne felejtsük el azon magyar közmondást, hogy 
holtig tanul az ember, csak nem kell szégyelni.

Halmai Gyula, fodrász-mester, 
Békésmegyei fodrász szakosztályok 

körzetének iigyv. elnöke.

Tantós gépet és hajszárító burát D U D Á S-nál vegven.
Díjtalan belanítás.

Budapesti őszi vásár szenzációja
Nincs többé méreg, nincs 

többé vesz.ödség, meg v .n  
oldva a tökéletes olajszóró 
O. A. G , mindent szór, o l a 
j a t ,  k ö l n i t ,  1 a c k o t, ki
cserélhető üveggel, pillanat 
alatt kivehető és betehető, 
magas tartójánál fogva köny- 
nyen kezelhető és nem rom 
lik.

Vidék részére egyedárúsitó

DUDÁS SÁNDOR
fodrászcikk kereskedő. 

Szeged, Tisza Lajos k rt. 19 
TELEFON : 22 — 11.

3 évi jó tá llá s sa l 
á ra  10 P.

Budapest, VI., Vasváry Pál-u. 7. 1. 10.
,.BA-TO“ elektromos fodrászati készülékek képviselete

Árjegyzék
„TÓNÁL" és COMTESSE" gyártmányokról

Pengő
„Tónál" hajfesték, 1 doboz, elegendő egy egész,

vagy két utánfestésre 2'—
„Tónál" (natúr Hené-pó ló). Bármilyen hajat

vörö re fog 100 gramm 2-40
Dauerviz B. Porban fél liter (Kapható fél literenként) 1-40 
Dauerviz A. (Essencia) 1 liter 350

Tetszés szerint hígítható, használati utasítás 
mellékelve, fél literenként is kapható.

Olajsampon 1 liter 6’—
Dauerolt szőkített hajaknak erőt és fényt ad.
Kapható 1/4 és 1/2 literenként is.

Olajpakoló zöld l liter 440
Meleg olajpakoláshoz nélkülözhetetlen.

Folyékony sampnn I liter 2 '—
A legkitűnőbb minőség. A hajnak fényt kölcsö
nös. Egy fej mosása ca. 3—4 fill.

Fixateur (Egy liternek megfelelő por) I liter — 40
A hajat nem szürkiti, a gyors száradást 
biztosítja

Ecetöblitő (Egy liternek megfélelö por) 1 liter —-38
Kellemes illatú, hatása meglepő.

„Hamvasitó" Reflex I. 100 gramm 2'—
Hajfestésnél, vagy szőkítésnél a vörösszin 
tom pítására alkalmazható.

Hajfény 50 gramm 60'—
A haiat fényesebbé teszi mint a brillantin 

Hajlakk 50 gramm 1-27
. 100 „ 2 -  
Teljesen kész frizurák befuvására alkalmazható.
A frizurákat keményen és fényesen tartja.

Körömlakk, a legkitűnőbb minőség 10 gramm — 20
Leveles sampon illatos 1 levél —.06

„ kátrány „ —.06
„ hamvasitó 1 levél —'16

VIDÉK
Debrecen. Raminger Isiván, Szt. Anna u. 12. Eger. For
gács László, Érsek u. 2. Kecskemét. Csató István, Luther 
palota. Kaposvár. Lőcsei Gábor. Miskolc Hárrer János. 
Nyíregyháza. Gulmann Márton Pécs. Kiss Pál, Anna u 3 L  
Sopron. Wellesz. Ferenc, Várkerület 20. Székesfehérvár. 
Juhász J. Szombathely. Csatáry István. Szegeden Dudásnál.

Használja ön is a valódi

B á s t y a  b o r o t v a  s z a p p a n t :

Krémszerű összetételénél fogva mindennapos 
borotválkozóknál is a legkellem esebb munkát 
biztosítja, anélkül, hogy az arcbőrt csípné.

I kg. 10 es vagy 12-es d a ra b o s  . . . .  1 9 0
I tu c a t rú d b a n  fió k o s  vendégek ré szé re  
igen  p ra k t ik u s , nagy h a szn o t b iz to s it  . L92

Gyártja : A S P Á S I A szappanipar Szeged.
Főlerakat: Dudás fodrász cikkek kereskedőnél 
Szeged. Vidékiek részére kívánatra díjtalanul min
tát küldünk.
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Még egy megemlékezés a védszent ünnepélyről, 
mely a múlt számunkból kimaradt

Fodrász Védszent ünnepély Sárréten.
Négy nagy községnek a fodrászai jöttek össze a 

sárréti metropolisban, Szeghalom községben, szeptem
ber hó 27-én délután 3 órára, hogy megalakítsák a já
rási fodrászok szakosztályát és hogy megtartsák az első 
fodrász-védszent ünnepélyt. Először is azzal kezdődött, 
hogy kimondta a nagygyűlés, hogy egyesül a járási 
fodrász-szakosztályban. Megválasztották a vezetőséget és 
megállapította a községenkénti egységes árakat.

Este vacsora volt a járási Ipartestület nagytermé
ben, amit Zászlós Viktor szeghalmi kartárs, nagy hoz
záértéssel jó előre megszervezett. Az ő idealista lelké
ben fogott tüzet Dudás Sándor kartársunk eszméje, a 
védszent ünnepély. A vacsorán résztvettek Vésztő, Kö- 
rösladány, Füzesgyarmat községek fodrászai és a szeg
halmi kartársak családostól, segédekkel együtt. Vendé
gek voltak a járási Ipartestület teljes vezetősége. Min
den szakma szakosztály vezetősége. Az intelligencia 
minden rétegeiből. Vacsora előtt Kovács Károly kartár
sunk kedves neje — ki maga is képesített női fodrász, 
szemelvényeket olvasott fel a szegedi Fodrász Lapból, 
hogy megismertesse a mai ünnepnek célját. Majd felkö- 
szöntötte a két legidősebb kartársat Váradi Sándort és 
Zászlós Viktort, amit nagy tetszéssel fogadtak. Utána 
ízletes vadnyidból készült vacsora után tánc, a Sárrét 
legelső cigány bandája húzta a legjobb ritmusú talp- 
alávalót reggelig. Akik résztvettek, egy kellemes emlék
kel távoztak.

Musti Sándor 
sz. o. jegyző.

T artós gépet, ha jszáláé burákat DUDÁS-nál vegyen.
Díjtalan betanítás.

Minden fodrásznak szüksége van:
1. A vidéki úri és hölgy fodrászok szaklapjára, 

melynek előfizetése 1 évre 4 P, fél évre 2 P 30. Az 
előfizetés eszközölhető a 4100. csekkszámon.

2. A Tóth és Kuba féle Technológia I. és II. kö
tetére, melyeknek ára együttesen 4 P 30.

3. A mester-vizsgához szükséges „Kérdés és fele
let" könyve, melynek ára 4 P.

4. Azonkívül a Tóth Árpád és Fütty Rudolf szer
kesztésében „Magyar haj- szakáll és bajúszviselet a 
honfoglalástól, napjainkig" címmel most megjelent kézi 
könyv. Ára 50 fillér.

Ez a könyv 32 oldalas terjedelemmel 96 képben 
ismerteti a magyar nép haj-, bajúsz- és szakáll visele
tét, fejlődését 9 0 0 - 1937-ig.

Fentvázolt szakkönyvek m ind. beszerezhetők szer
kesztőségünkben a pénz előzetes beküldése mellett.

(Szerk.)

H Í R E K
A keszthelyi fodrászok érdekes rendkívüli 

közgyűléséről. A rendkívüli közgyűlést azért hivatták 
össze, mert az egyéni érdekeket szolgáló tábor nem volt 
megelégedve Szabó Nándor szakosztályi elnök azon 
fodrász ipari érdekekbe ütköző tevékenységével, hogy 
minden áron rendet akar teremteni és tanonctartást sza
bályozó törvényt kívánja betartatni.

Természetesen így néhány kartárssal került szembe 
kik a tanonctartás inflációját szolgálják ; ezért akartak 
a gyűlésen bizalmatlanságot szavaztatni az elnökükkel 
szemben.

Hasonlóan van az ország legtöbb helyén ez az ál
lapot, Ha a közérdekért küzd, illetve a törvény szerint 
akar egy vezető a köz- és fodrászipar egyetemes érde
keiért dolgozni, mint éppen a Szabó kartársunk is, aki 
fáradságot nem ismerve fáradozik azon, hogy rend le
gyen és a tagjait a sport egyesületben tömöríti stb., 
akkor az egyéni érdekek miatt félre akarják tolni a köz
érdeket szolgáló vezetőt.

Mi nagyon örülünk egyébként annak, hogy a 
keszthelyi kartársak nagy többsége bizalmat szavazott 
elnöküknek s ezzel az egyesület tevékenységét erősítet
ték meg, amely esetből okulhat igen sok szakosztály.

Dévaványi hírek : Az utóbbi időben élénk szak
értekezleteket tartottak a fodrásziparosok tés megalakí
tották a fodrászipari szakosztályt. Az alakuláskor elha
tározták azt, hogy csatlakoznak a körzetükben lévő fő
csoporthoz, hogy minél erősebb szervezeti, tömörülés
sel álljanak szolgálatára a fodrász iparért való harcok 
sikereiért.

Tápén is megalakult a fodrászipari szakosztály, 
amikor is mindjárt az első értekezletükön a kontár kér
dés megoldását, a minimális árak megállapítását és a 
szegedi fodrász ipari körzethez való csatlakozásukat 
határozták el.

Szegedi hírek : Az utóbbi hónapban úgy a mes
terek, mint a segédek között élénk munka folyt a tan
folyamok iránt való szervezkedésre. Az érdeklődés igen 
nagy volt a tanfolyam iránt és ezáltal sok munkát adott 
mindkét vezetőségnek, különösen azon gondolat, hogy 
kiket vegyenek fel a legközelebb kezdődő tanfolyamra. 
Most már mint megszervezett csoport Szegeden kettő, 
vidéken igen sok készen várja a miniszteri engedélyt a 
tanfolyamok megkezdésére.

*
A „Komol" hajfesték világmárkás és közkedvelt

ségnek örvendő cége képviseletének eddigi hivatali he
lyiségeit és raktárát Budapest Mussolini tér 3 szám alá 
helyezte át.

Ismét egy új fodrászati cikk kereskedés nyílt meg 
Budapesten VII. kér. Hársfa utca 57 szám alatt. Tele
fon : I. 143—427. Ezen új céget C z i n n e r  G y ö r g y  
nyitotta, ki most önállósította magát és kinek neve jól 
ismert a kartársak előtt. Ezúton is, mint új hirdetőnkre 
felhívjuk az igen tisztelt kartársaink figyelmét.

*
Marosvásárhelyi hírek : A munka kamara kiren

deltsége a házaló fodrászok ellen. Az új törvény a leg
szigorúbb büntetést írja elő a kontárokkal szemben. A

Lociónját, kölnivizeit
KARÁCSONYRA készítse 

a legjobbnak elismert
COMPEX kölniolajokból

Compex lllóolajiizem Budapest,
X. Füzér acca 21\a
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törvény nemcsak az iparigazolvány nélkülieket bünteti, 
hanem a kontárokkal dolgoztatókat is. Ezer leis bün
tetést ír elő a törvény azok számára, kik kontárokkal 
dolgoztatnak. A nagy közönséget is figyelmeztetik, hogy 
ezután a jövőben kontárokkal ne dolgoztassanak.

Csehszlovákiai hirek : A kassai fodrászok lap
jából vettük és adjuk közzé, hogy a Bratislavai Kong
resszusi beszámolásról következők érdekelnek minket is. 
A minimális árszabályokat megállapították, amelynek 
nagyon örülünk ; de annál szomorúbb azon záróra ren
delet keresztülvitele, mellyel a munkaidőt napi 8  órá
ban állapították meg törvényesen. Ámbár a munkaidő 
beosztásukban nem látunk nagy veszélyt, különösen ab 
bán nem, hogy a munkások részére így teljesen biz
tosítva lett a heti 48 órai munkaidő, de félő lenne az, 
hogy a megállapított alacsony áraikon nem tudnak majd 
annyi anyagi előnyhöz jutni, hogy az életnívójuk emel
kedjék. Az aggodalmainkat azért is hangoztatjuk, mert 
az ő helyzetük is azonos a mienkkel, tehát a munkaidő 
leredukálása, a vasárnapi munkaszünet, a kontárok 
hada és zsilett-pengék dömping árúsítása és gyártása a 
fodrászípart veszélyeztetik ezen egyoldalú kuhúrális in
tézkedésekkel.

Ugyancsak a fenti lapkői közlünk egy igen érde
kes jubileumot, melyet egy igen értékes és a magyar 
fodrászok előtt is igen szimpatikus Kmetz János kar
társunk ért meg. Egybeesett ugyanis 50 éves születés
napja, 25 éves mesteri es 25 éves házassági jubileumá
val. A mi kollégánknak, akiben a magunk ügyeinek 
fáradhatatlan harcosát láijuk, sok szerencsét és boldog
ságot kívánunk neki és hozzátartozóinak is egyaránt 
mi magyarok és a szerkesztőségünk.

Felsögallai hirek: A fodrászok egységbe tömö
rültek és az országban kialakult árszabályok első osz
tály árainak betartására kötelezték magukat.

Mészáros Pál úri és női fodrász-mester úrnak, 
Komarno. — Az ottani állapotokról írt részletes tudó
sítását köszönettel vettük. Sajnos, hasonló a helyzet 
nálunk is. De bízunk a jövőben, hogy majd csak jobbra 
fordul. Elnézését kérjük, hogy értékes sorait helyszűke 
miatt közölni most nem áll módunkban, de arra meg
kérjük, hogy tudósító soraival ajándékozzon meg a jö
vőbén is mindig. A lap előfizetési díja a lapon közölve 
van. Amit kért, a megjelenő lapokai küldeni fogjuk. (Szerk.)

Schröder F. szakosztályi elnök útnak Békéscsaba. A 
„megbízatlanok a szerkesztésre" vonatkozó megjegyzése 
teljesen alaptalan. Ha lejön hozzám, mindent kézirat 
szerint bizonyítok. Azt ajánljuk, hogy ha máskor két
ségbe von valamit, fontolja meg, mert vezetőszerepe ezt 
megkívánja!

Flór József úrnak Orosháza. Mi önnek már sok 
esetben szolgálatára voltunk. Nem vártuk Öntől azt, 
hogy a megbízottunkat ilyen felületesen és gúnyosan 
fogadja. A fodrász-töiténelemben megörökítjük a men
talitását. Az önzetlen munkával szemben kifejtett szavait.

Apróhirdetések
E heiyen  kocka h irde tésük  —’50, —-80,68 i. P.

Jól bevezetett fodrászüzlet 
családi okokbol eladó. Szo
kásos kijárás nincs. Cnn: 
Brunoszauer I. Magyaiegregy 
Baranya in.

Fő útvonalon jól bevezetett 
úri es női lodraszüzlei családi 
okok miatt sürgősen eladó. 
Malder József nói fodrász, 
Miskolc, iö utca.

Eladó 30 ev óla fennálló 
fodrász üzlet, a berenuezes 
all 3 lükör, 3 niarvanyasztal, 
3 forgószék, íróasztal es egyeb 
apró telszerelesekból. C n n : 
Hodinezövasarnely, Ábrán 
üyörgy.___________________

Egy jó forgalmú úri és női 
fodraszuzlet eladó a külvárosi 
részén. Cnn a szerkesztőség
ben. _____

Forgalmas modern női íod- 
raszuziet,  csalaui okos miatt 
sürgősen, Kedvező fizetési lel- 
teicieKkel eladó. Cím : tvere- 
kes József fodrász mester. 
Miskoic, Fő uica 88.

Bevezetett fodrász üzletet 
vennek nagyobb varosban, 
esetleg nagy közseguen is. 
Cnn: Varga István Debrecen, 
Kiss u. 9.________________

Eladnám, vagy társulnék 17 
éve bevezeted egy ,heiyen 
dolgozo borbély üzieiemet 
lb U  beirós abonens veiiueggel, 
elaoas eseten kedvező lizeiesi 
feliéiül. Művik Sándor, Ma- 
toics, Szatmar m. _____

Eladó úri és hölgylodrász- 
üzlet, meiy all 4 kiszolgáló 
helyből. Villany bevezetve, Ha
vi bevelei 3bU pengő. Az el
adási ar, asztali leiszeres nél
kül 620 pengő. Bordás Denes 
HOdinezö vásárhely.

10 eves úri Cs holgyfodrász 
üzlet, biztos inegelheiesi nyújt, 
modernül felszerelve más vál
lalkozás miatt elauó. Ára 2000 
pengő. Bővebb felvnagosiiast, 
részieteket nyújt oeiyem And
rás fodrász, Kunhegyes.

Ha üzletet venni, vagy e l
adni akar, keresse fel szer
kesztőségünket.

Ha állást akar, vagy segéd 
munkásra van .szükségé, hir
dessen lapunkban.

Eladó lükörasztal 5 drb., 
manikűr asztal, nyolc szegle
tes, kozépasztal, 7 drb. pár
názott loieiszek, 4 kis karos- 
szék, 5 kis hokedli, I pénztár 
asztal, 3 válaszfal, 1 logas, 1 
Főim szam ógep, I drb. 12 
csavarással Wieima tartósgép. 
Összesnek az ára: 500 pengő. 
Megtekinthető a szerkesziö- 
segben.

Eladó 3 személyes fesltlt 
egybeepuett szép úri fodrász 
berendezés székekkel és teljes 
felszereléssel. Cim : Posztos
Sándor úu es női fodrász, 
Kisújszállás, Kossuth Lajos 
utca U szám.

Sürgősen  e ladó 2 s ze 
m élyes modern  úri fod rász  
b e rendezés ,  meiy all 2 asz 
talból, mosdókkal, c sap o k 
kal,  t .okokkai,  nagy m e t
szel!  iün ióknei,2  forgószék, 
fogas ,asz ta l .  ArazUu pengő. 
M egtek in thető  Fodor u. 8. 
sz. matt  a h ázm este rné l.

Eladok es szerkesztősé
günk ben megtekinthetők: Több 
forgószék, Lampedli falak, 
asztali felszeretések, kefek es 
ecsetek, talak, víztartály csap
pal. Kifüggesztő tábiak es 
schiltek. Umversal vilianygép 
220-as aramhoz.

3 személyes, vízcsapokkal 
ellátott modern úri berende
zés alkalmi vetel, eladó. Cnn 
a kiadóban. Áia 200 pengő. 
Megtekinthető a szerkesztő
ségünkben.

Áhasi keres szerény igényű 
úri és női lodrászseged. Mikó 
Gyula Baja, Kokus ucca 45.

Ne dobja el üres üvegeit. 
Küldje be Dudás íllatszeriará- 
ba, negyed literes üvegeket 
18, felest 24 es a literest 32 
fillérért veszi meg.________

Borbély és fodrászsegéd ál
lást keres. Férfi szakmában 
perfekt. Gyakorlott, elismer
ten jó munkás. Déri üyörgy 
Kondoros. (Békés vin.)

K eresek egy jó  fo d rász 
nőt, vas  és vizondo.álót, 
aki manikűröz  és az úriban 
segít.  Havi fize tés  40—50 
p engő ,  lakás es  koszt. Mo- 
sóczy József, Selyp.

Lorissa-Pajor
Budapest, Kertész utca 23.

Illatszer és fodrászati cikkek szaktizlete.
Kaphatók az összes fodrászati felszerelések, 

úgy az úri, valamint a női üzletek részére a legki- 
fogástalanabb ki vitel ben a legolcsóbb árak mehet!.— 
Egyben felhívom a tisztelt Vevő Urak figyelmét a 
légújabb Borissá gyors borotva crémre, mely a leg
kényesebb igényeket is kielégiti. Schampon, Fixpor 
cs dauerviz legújabb különlegessége.

Tegyen próbarendelést!



Ha jól es garantáltan akar tartós ondolálást készí
teni akkor vegye meg a technika vívmány csodáját

a

K e m é n y - f é l e  t a r t ó s  g é p e t
A k ö z k e d v e lt á llvá n yo sg é p  u tán  egy ú ja b b  s z e n z á c ió s a n  m e g 
le pő  jó  és egysze rű  b e lső  fü té se s  g é p e t K O N S T R U Á LT , am e ly  
U N I V E R S  név a la tt jö n  fo rg a lo m b a . —  N y o lc  fű tő te s tte l 
egész g a rn itú ra  á ra  120 P engő. —  K é rje n  á ra já n la to t

K e m é n y  ü ó z s e f t ő i  B a j a
Fodrász ke llékeket gyártó specialistától.

LERAKAT: Szász Dezső Budapest, Bérkocsis-u.
— Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút 19.

- ....... -- : Eichhorn Géza Pécs, Rákóczi-út 40/1.
Ha jó  m u n k á t akar b iz to s íta n i v e n d é g e in e k , a k k o r  K É M É N  Y -fé le  k é s z ítm é n y e k e t h a s z n á ijo n  !

Tartósnál -  Darling erősen bodorító tartósvizet, Vízondolálásnál. -  Curling vízondoláló fixatört.
Az egész Európában közkedveltté vált árúk

Á lelkiismeretes fodrász beretválás előtt beretváját

LYSOFORMMAL fertőtleníti

SCHUTZER

.ÖT TORONY”
BUDAPEST

• •

Ö n  megfeledkezett arról, hogy ma már a Schützer^ O ttöTOíiy^ 
borotva szappan kockában és rúdban az, mely úgy

árban, m in t m inőségben a legtökéletesebb, és b iztosítja  a
jó  boro tvá lkozást

illő olajok 
lakkok 
lemosók 

aetherek

legfinomabb minőség, legolcsóbb árak

A The Jolly Joker
hajrögzítő gyártása.

Fenti szükségletét saját érdekében
„MIR" vegyészeti vállalatnál

szerezze be eredeti gyári árakon.

Budapest, Vili. Aggteleki u. 4.

K O M O L
Új címe: „Komol“ képviselet Budapest, Mussulini-tér 3 

h a j f e s t é k  v i l á g m á r k a

Kizárólag f o d r á s z o k  részére

„ Ip a r i"  csomagolást is hozunk 
forga lom ba, mely 3 adagot 

tartalmaz, 1 üvegben 1 

színben. Ára 4 p e n g ő  

pasztilla  né lkü l.



A TORNÁDÓ és JUNIOR meghódították
Budapest után az egész országot is.
A TORNÁDÓ és JUNIOR egybeépített bu rák 

szenzációsan gyorsan szárítanak az edd ig i szárítók
kal szem ben. E lsősorban fe le idő alatt, m ásodsorban 
fe le a v illany használata is.

A ha jszárító  b u rá k  8 havi részle tfize tésre  is 
kaphatók. Azonkívü l ,,G E M 1“ állványos ta rtóson do - 
lá ló^gépek e lsőrendű kivite lben.

Vezérképviselet:

G e s c h e i t  Mi h
Budapest, Erzsébet körút

iimiimnniminniiiininmimiiiinimmmniiiminiiiniiiiiminminunMiniiiiiinniiiiinmnimimnnnimimininmmmiimiia

F-I-G-Y-E-L-E-M!
Ha Budapestre megy, vagy árúra van szüksége, okvetlen keresse fel

tar HALÁSZ ÖDÖN
_____________ fodrászat! cikk kereskedését_____________

B U D A P E S T ,  Csengeri utca 26.
Szenzációs újdonságaival több ezer fajta cikkeinek felsora
koztatásával és olcsó áraival biztosítja a jó kiszolgálást.

Tiger borotva
Tiger olló
Juwel hajvágó gép nélkül 

nincs
k i f o g á s t a l a n  kiszolgálás

A „Figaró"
csuklós ondoláló vasak 
vezetnek !

Ezen újszerű vasak több évek tapasztalatai alap
ján készülnek, melyekkel a legtökéletesebb 

mély hullámokat lehet elkészíteni. A va
sakért a gyár szavatosságot vállal. 

Kapható B C D. vastagságok
ban, minden fodrászati cikk 

kereskedőnél.

PÁRIA 8 — pengő._________________.
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