
Megjelenik minden hó 15-én. 
Szeged, Tisza Lajos körút IS. 

T elefon: 22 — 11.

VII. évf. 1938. jan. 15.

Citkkudmldnk száma: 4190.

VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKKÖZLÖNYE 
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  SZEOEDI PODFASZTFSIOLET HIVATALOS LAPJA 

1. szám. 3.500 példányban

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész é v r e ................ 4.
F é lé v r e .................... 2.10
Egyes szám Ara 1— Pe.i j i

Külföldre 50'/,1 felár. 

Csekkszámlánk száma : 4190.

P Á R IÁ J Á N  BUDAPESTEM
is kapható a világhírű

P R I M Ő R - P A R I
hajszárító-gép

A leggyorsabban szárít, minimális áramfogyasztás, szabá
lyozható, hideg langyos, középmeleg és meleg levegőre.

L U X U S  K I V I T E L B E N
D Ö M P I N G Á R B A N

Kedvező fizetési feltételek, vétel kötelezettség 
n é l k ü l  b e m u t a t ó t  t a r t o k .

Hajfestésnél ne kísérletezzen, dolgozzon
'íím ó í

fa d té k k e í
Vezérképviselet: HENNÉ FLORÁL EGYPTIEN

Budapest, VI., Mozsár-utca 10.
Telefon: 326-050.

DL ív IJ-



Jön! „ D  ü  R A L I  N "  J8n!
a K e m é n y - f é l e  hajfesték 16 spinben, csak fodrászok részere készül.

jö m  U R H  S  A N "  J «">
a kész folyékony, g y o r s a n  s z á r a d ó ,  lepedékmentes hajrögzítő.

Uj m inőség! Az 1938-as évi Uj minőség !

C U R U N G  «  E R P O
h a j r ö g z í t ő

a réginél még jobb, kiadósabb és nem veszti színét.

D n c f  { n  rr a legjobb tartóshullámviz, a haj tövétől végig egyformán 
a  r  1 1 n  g  hullámosit. Literje: P 5*—

E x t r a f o r m  tartós hullámviz erősen göndörít. Literje: P 2.50

A  K A t n A n  v - f£ 1 p  tartós hullámgép egy egész életre szóló munkatárs,
üzemi telep; Kemény  József  Baja. Vezérképviselő:

S z á s z  D e z s ő  Budapest, Vili. Bérkocsis utca 18. szám

Főraktárak: Dudás Sándor Szeged, Eichhorn Géza Pécs, 
Sarkady Dezső Debrecen, Lancsarics Vendel Szombathely.

A lelkiismeretes fodrász beretválás e lő tt b e re tv á já t

L Y S O F O R M M A L  fertőtleníti

fodrászcikkek kereskedése!
Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. Hitelképes egyéneknek a legmesszebbmenő kondftlót 
nyújtom. Nagy raktáramat kibővítettem az összes fodrászatl felszerelésekkel u. m. tartós ondoláló gépek, hajmosó lavórok 
hajszárító burák, asztali felszerelések, Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, hajmunka szer
számok, hajnetzek, hajlekötök, 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 Magyarország nagyobb városaiban is lerakatot létesítettem.

Ugyanekkor számolok a fodrász Iparosság rossz gazdasági helyzetével, mivel tudom, hogy vendégeik olcsón és jól akarják 
festeni hajukat. Ezen kívánságot a festékárak olcsóbbá tételével Iparkodom keresztülvinni, úgy, hogy forgalomba hozok olyan 
adagolású illetve csomagolású „PAPOR“ festéket, jó minőségével biztosítom. Várom n. b. rendeléseit.

Nagy doboz, egész haj festésére 
Színskála darabja

P 2.50 
P 1.50

Keresse fel rendeléseivel minél előbb cégemet és kísérje figyelemmel hirdetéseimet. 
Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál 3 százalék engedményt nyújtok 1
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PÉLDÁTLANUL JÓL SIKERÜLT
A  BUDAPESTI NEMZETKÖZI 
FODRÁSZVERSENY

Ezen verseny szokatlanul pagy körültekintéssel 
lett megrendezve, amelyet a budapesti borbélyok és 
fodrászok i partostülele, a budapesti női fodrász-, 
iparlestülel, a magyar borbély- és fodrászmesterek 
országos szövetsége, a női fodrászok mester egyesü
lése, a hölgy fodrászsegédek országos egyesülete és a 
magyarországi fodrászmunkások egyesülete a Nagy- 
méltóságú m. kir. kereskedelmi és közlekedésügyi 
miniszter úr díszfővédnöksége alatt rendezlek.

Úgy a bál, mint a verseny történelmi jelentőséggel 
bírt, már csak azért is, mert rnég,.ilyen egységes ün
nepséget nem rendeztek soha a magyar fodrászipar
nak űzői. A bál és a verseny] a megszokás szerint a 
nemzetközi nevel viselte, bár kimondottan nemzet
közinek nem mondhatjuk, csak inkább magyarországi 
ünnepségnek, melynek sikere előre látható is volt, 
hiszen 28 magas hivatást betöltő méltóság volt a 
fővédnöke.

37 díszelnök, 38 tiszteletbeli elnök', 120 bálrendező 
tisztikar, 103 rendező és többszáz versenyző működött 
a siker érdekében.

A versenyzők közül kiemelkedők voltak a nagy 
németek, az osztrákok és a magyarok, kik egyenlő 
ellenfeleknek bizonyullak a pódiumon.

A versenyszámok a következők voltak:
1. Férfi hajvágás és ondolálás.
2. N ői haj vasondolálása.
3. Vízondolálás.
4. Paróka fantázia fésülés.
5. Történelm i fésülés.
0. összetett csapatverseny, 

i Ezen versenyszámokban lanoncok, segédek és 
mesterek vettek yészt felosztva kél nagy vándordíjnak 
s 37 különféle érmek, oklevelek és pénzek érdemi 
elnyerésének eloszlásáért.

A  mesterek neveit még lapzártakor nem volt 
szerencsénk megtudni, de annyi bizonyos, hogy bár
kik is nyerték el a fenti díjakat, azok csak egy-kél 
pont különbözettél győzedelmeskedhettek egyik a má
sika fölött, m ivel a munkák cgytől-egyig művészi ke
zek állal lettek elkészítve.

A versenynek feltűnőségei voltak:
elsősorban, hogy azok, akik eddig tagadták bor

bély voltukat, azok a férfi haj vágásoknál elárulták 
vérbeli borbélyságukat.

másodszor az, hogy a modelleknek Jo százaléka 
szőke, 4 százaléka Vörös és 1 százaléka barna, amiből 
az a következtetés vonható le, hogy úgy látszik' a len
szőke divat fog az előkelőségek divatja lenni, s végül 
harmadszor az, hogy a vidéki fodrászok rendkívül 
nagy számban jelentek meg, ennyi vidéki fodrászt 
á legnagyobb. kongresszus sem tudott összehozni.

A versenyek sikerét nemcsak a több, mint ketto-

J ókedv, —  hangulat, — látványosság

A Fodrászok Bálján

ezer számban megjelent látogató mutatta, hanem 
a 2 P. 50 filléres belépődíj, a felülfizetések és az 
árúkiállítóktól befolyt anyagi összegek és. amelyek 
igen tekintélyes hasznot eredményeztek

Dicséret illeti meg a magas méltóságokat, a liszti- 
kart, a rendezőket, kik fáradságot nem ismerve küz
döttek a verseny sikeréért; a versenyzőket, a szép 
modelleket, a kiállítóttaíkat és a látógatókat is egy
aránt.

Nagy volt az árúkiállítók száma is, sok szép árúk
kal lepték meg az érdeklődőket, de különös kor
szakalkotó szerszám újdonságok nem voltak.

Az árúkiállítók közül olt láttuk a többek között:
Ángyán Gyulát (Budapest, Rákóczy-út <> f sz.) cső- 

bútoraival, kiszolgáló asztalok és székek, valamint 
manikűr asztalokkal, amelyek állal úgy a praktikus
ságuk, mint az olcsó áraiknál fogva tömeges rendelé
seket bonyolít le.

Lusztig A. Imrét (Budapest, Mozsár u. 10.) a fló
rái hajfestékek1 képviseletét, prim őr hajszárító kúrái
val, valamint az Universal Rekord és lerm ofyl tartós- 
gépeivel.

Bettináim Ármint (Budapest, Teréz körút 29 sz.) 
rotál- csillag larlósondoláló gépeivel, vasmelcgílö lám
pák és egyéb fodrászali cikkeivel.

Monopolját (Budapest, Mérleg u. 10.) 1 lenne
L ’Orienl képviseletet, ultra vegyi fűtésű tarlós géppel.

TóUi Józsefet (Budapest, Vasvári Pál u. 7.) C.oni- 
lesse torpedó hajszárító géppel, hősugár, előme'.o 
gíléses tartós géppel, a Tónál hajfestékkel és egyéb 
kozmetikai cikkeivel.

Munátli Manót (Budapest, Dob u. 78.) »Eka egy
beépített motoros búréival, aki elég szép rendelése
kéi kapott ez alkalommal.,

Szász Dezsőt (Budapest, Rákóczy u. 18.) a Ke
mény-féle tartós gépekkel, Curling vízondoláló fixa' 
teurral, extraform és Darling tartósondöláló vizekkel, 
Pabor hajfestékekkel, brillant in szórókkal, slb.

Molnár Im rét (Budapest, Bczerédi u. 0.) Démon 
vegyi fűtésű gépekkel és hozzávaló vizekkel, vala
mint «Demol» vizondoláló fixleurjével, ki amerikai 
szokás szerint osztogalla széjjel a mintáit.

Jéiiulz Józsefet (Budapest, Apponyi-tér 4.) »Ren- 
listic« tartós gépekkel és a hozzávaló szerekkel.

Nádas Sándor (Budapest, Erzsébet körút 58 sz.) 
»Dáma« egybeépített motoros buráival és előmelegi- 
léscs tarlós gépeivel; N izzanol szalmiákos és Nizza 
szalmiák mentes közkedvelt tartóz vizeivel, slb.

Komol hajfesték vezérképviselete Budapest, Mus 
solini tér 3 szám.

Hajfestékek, Komoricin olajpakkoláshoz, Lopil 
hajszeszekkel stb.___________________________ _

Kartárs ne mulaszd el!
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Túl sokan vagyunk
A tanoncfelvételt le kell állítani—követelte 

a fodrászsegédek ankétja.

Nagyszerű szakszervezeli élet kezdődött a szegedi 
» Katolikus Legényegyletek« hivatásszervezetében. En
nek egyik Lanújele a fodrászszakosztály alábbi ankét- 
anyaga, melyet most hoztak nyilvánosságra. Benne 
Szegeden és talán országos viszonylatban elsőnek 
precízen összefoglalták szakmájuk prob.ématömegó 
nek egyik részét s levonták belőle a következni© 
nyeltet, hogy azt az illetékesekkel közöljék.

Szeged kisipari életében valóságos dzsungel van. /- 
Ezt megszüntetni csalt a helyzet tárgyilagos fell'ek- 
Letésével lehet. Erre teszi az első lépést a »Szegedi 
Katolikus Legényegyletek Hivatásszervezete". Amúlt- 
heti ankétjük anyagának egyik probléma körét adjuk 
az alábbiakban:

i>Az a gazdaságilag elviselhetetlen és tűrhetetlen 
helyzet, melyben a fodrászipar és az alkalmazott 
munkaerői jelenleg tengődnek, tovább nem tartható 
fenn, i

Nemzetgazdasági és keresztény erkölcsi elv, hogy 
minden tisztességes foglalkozásból a foglalkozást lisz- 
Leségesen űzők tisztességesen és emberhez méltóan 
meg kell, hogy tudjanak élni! Am ely foglalkozási 
ágban illetőleg szakmában ez az alapelv nem való
sul meg, akkor o il — a pápai szociális körlevél, a 
»Quadragesimo Anno« gondolatmenetét követve — 
kötelező a kérdéses foglalkozási ág, illetőleg szakma 
egész helyzetének felülvizsgálása és jogi ujjászabá- 
bályozása.

A fodrásziparban ilyen teljes felülvizsgálatra és 
szabályozásra van szükség. Mert válságának leküz
désére bér vagy áremelés egyoldalú és hatástalan 
intézkedéseknek bizonyultak. Tehát a válság okai 
mélyebben, az alapban vannak. Tehát ezekre a gyö
kérbajokra kell rámutatni.

Ezt bátorkodik mcgLenni a Szegedi Katolikus 
Legényegyletek Hivatásszervezetének Fodrász Szak
osztályi Vezetősége, illetőleg egész Szakosztálya.

I. A válság okait
megtaláljuk a

I. a. tanoneok részén annyiban, hogy túlsokan 
tanultak a fodrászipari pályára, abban a re
ményben, hogy már a tanoncidő alatt is némi 
kéréséihez jutnak borravaló formájában, (mi- < 
állal a tanoncszülö családfennlartási nehézségei 
is kisebbednek.) b. kényelemszeretetből, mert 
nyáron hűvös, télen meleg helyen dolgozhat, m i
nimális cipő- és ruharongálással, kis fizikai erő
kifej léssel, c. abban a számításban, hogy rövid 
idő alatt önállósulva, legkevesebb befektetés ré
vén kontárkodással megkeresheti kenyerét.

II. a segédek részén, abban, hogy a) rövid 
idő alatt felszabadulva, a mesterséget alig ért
vén, akármilyen olcsón munkába álltak, csak
hogy gyakorolhassanak, b) a minélelőbbi ön
állósulás céljából, legminimálisabb bérért is vál
lallak állást, hogy az önállósuláshoz szükséges 
segéd! gyakorlatot minél előbb kitölLsék és ezzel 
az önállósuláshoz a jogalapot megszerezzék; c) 
mert az olcsóbb lanoncerő miatt felszabadulásuk 
ulán hamarosan elküldött fiatal segédek, hogy 
megélhessenek, köntárkodni kezdtek, árrom bo
lással, ami az egymásra kiható ár és bércsök
kenés végtelen folyamatát idézte elő.

III. a fiatal mesterek részén annyiban, hogy 
a) a kezdő mesterek is árrombolással csábítot
ták a közönséget, részben ,a kezdeti klientúra 
megszervezésére, részben, hogy a nagy konku
renciában valahogyan reuzálliassanak; b) töb
ben nyitottak üzletet, mint ahány üzletet, vagy 
önálló mestert a város közönsége igényelt, illetve 
elbírt volna.

IV. a mesterek részén abban, hogy a koniár- 
kodó segédek és az olcsóbban dolgozó fiatal 
mesterek nagy konkurenciája miatt és hasonló
képpen önzésből túlsók tanoncot vettek fel, a) 
hogy olcsóbb tanonc-erővel olcsóbban dolgoz
hassanak, bl mert a tanoncfelszahadi lásból is 
üzletet csináltak, c) mert észnélkül és össze
fogás nélkül, illetőleg ennék hiányában egymás 
árait alálicitálták, a kevés meghozott törvényt 
kijátszottak, nem tartották be.

V. a fodrásziparban annyiban, hogy a) a techni
kai fejlődés folytán olcsó és könnyű lett az ön
borotválkozás, miáltal a fodrászipar a közönség 
nagy részét elvesztette és b) mert a fogla lko
zások speciálódása folytán a fodrásziparból több 
üzleti tevékenység kivált, önállósúlt, m iáltal a 
a fodrászipar tevékenységi területe jelentékenyen 
összeszűkült.
Tehát a fodrászipar válságának alapokait a kö

vetkezőkben tudjuk megtalálni:
I. nyilL titok, hogy lúl sokan vagyunk, ipa

runk mérhetetlenül több munkaerőt termelt ki, 
mint amennyit felvenni tud s mint amenhyihek 
foglalkozásunk megélhetést megadni képes. E b
ből következik, hogy

II. lúl sokan lévén, 'Lúl olcsón dolgozunk és 
csak orrunkig nézve és csak mára gondolva, 
a lanonci munkaerőben és a mégnagyobb ár- 
rombolásban látjuk csak a kiutat s hogy emiatt

III. esz leien és öngyilkos konkurencia fe jlő 
dött ki a régi mesterek és fiatalemberek, mun
kában lévő és konlárkodó segédek és a tanonc 
erő közölt, mely öngyilkos konkurencia lánc
szerűen a legteljesebb züllésbe sodorta az egész 
fodrászipart.

Vezérelvek a fodrászipar talpraál- 
lításának céljához.

Az első lépés: leállítani bizonyos ideig s azután 
minimálni az utánpótlást (tanoncfelvételt!).

Mert ha már sokan vagyunk és a m eglevőket 
kiirtani már nem tudjuk, akadályozzuk meg azt, 
hogy még többen legyünk! Ehhez jogunk van, mert:

a) jogunk van gazdasági cxisztenciánk lerom lá
sának minden tisztességes eszközzel való megakadá
lyozására, azaz jogunk van a gazdasági önvédelem
hez!

b) jogunk van szakmánkba csak annyi embert
beengedni, csak annyi munkaerő kitermelését meg
engedni, amennyit a szakma felvenni, foglalkoztatni 
képes s amennyinek1 emberhez m éltó megélhetést 
adni tud. | , ! 1 1 ' I '

Ennek elősegítése az államnak is kötelessége, 
mert f r , ; '

a) kötelessége őrködni a szociális igazságosság
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jegyében az egyes foglalkozási ágak1, illetőleg szák
mák és benne dolgozók lársadalomgazdasági egyen
súlya lelett és azok tisztességes termelési lehetősé
geit — a társadalmi szükségletek keretein belül — 
garantálni, (pl. csak azért, hogy adófizetésre ké
pesek legyenek).

b) mert nemzetgazdasági szempontból is bűn és 
pazarlás, hogy igen sok fiatal munkaerő életéneid 
több évét pazarolja (tudatlanságból és előre nem 
látásból) olyan szakma elsajátítására, melyben a mun
kaerők gáttalan lúlszaporodása miatt elhelyezkedni 
nem tud és időt veszítvén, utólag más szakmára kell, 
hogy átképezze magát. Ezáltal azonban egyrészt az 
egyén szenved kárt, néhány esztendejének oktalan 
elpazarlásával, másrészt azonban a nemzetgazdaság 
egésze is, mert ami ,a tag kára, azt megsínyli az 
egész lest is. (Pl. a szegedi szövőiparban dolgozók 
közel 30 százaléka képesített fodrász. Ha ez a fod
rásziparban feleslegessé vált 30 százalék tanonc ko
rában nem fodrász, hanem a szövőipart sajátította 
volna el, akkor jobban járt volna a fodrászszakma, 
jobban járlak volna az egyének és nyert volna erősen 
fe jlődő szövőiparunk is, mert előbb beállított és kép
zettebb munkaerőket kapott volna, amiben nagy szük
séglete van.)

Valamely szakmában az erők' túltermelése: nem- 
zetgazadsági holt befektetés. Tehát ellene védekezni 
nemzetgazdasági, szakmai és egyéni kötelesség. T e 
hát a fodrásziparban a tanoncfclvéiel leállítása és 
az azutáni erős minimálása egyéni, szakmai és ál
lami kötelesség.

Tehát követeljük, hogy
1. tanoncfelvételt egyelőre 5 évig szüneteltetni, 

leállítani.
2. ezen idő letelte után a tanoncok számát egy- 

ideig erősen minimálni.
3. a tanoncidő felemelése legkevesebb három 

évre. Férfi és női fodrászatot egyformán kell ta
nulni, (a tanoncidőt a fodrászatban könnyebb át
vészelni, mert a tanonc kereshet is, borravaló fo r
májában.)

4. hogy az önállósításhoz három évi segédgya
korlat legyen szükséges, s 24 éves életkor, amit 
nagykorúsítással elérni ne lehessen.
Négyessy László Bugárszky N. Sándor

titkár. alclnök.

Egységes árszabályt!
Régi vágya a magyar fodrász iparosságnak, hogy 

egy egész országra szóló egységes árszabály legyen 
megállapítva. Ezen árszabály kőtelező pontos betartását 
kell szorgalmazni a szakosztályokon keresztül az egész 
ország fodrász iparosságnak. Meg kell tehát állapítani 
minden nagyobb városban és minden nagyobb megyei 
városokban a fodrászoknak a kiszolgálási árakat. Nem 
kell attól sehol sem félni, hogy fognak akadni egyes 
kishitüek, akik nem fogják merni megkérni a jó mun
kát megillető árakat. Ez mindenütt elő fog fordulni. A 
fődolog, hogy a többség kitartson az elfogadott állás
pontja mellett. Ha ez meg fog történni, úgy merem ál
lítani, hogy az olcsó árban dolgozó fodrászok rövid 
időn belül fel fognak morzsolódni, mert nem fogják 
tudni fizetni az olcsó árak mellett való dolgozással a 
sokféle kiadásokat, ami a mai üzlettartással jár.

Megnyugtatóan fog hatni a kartársaimra az a jól 
eső hir is, amit legutóbb elég illetékes helyen hallot
tam, hogy az az üzlettel biró iparos, aki csak az üzlet
bér fizetésére rendezkedik be, de más semmiféle köz

terhet nem fizet, az önálló iparát el fogja veszíteni. 
Nem lehet tehát soká olcsón dolgozni azon reményben, 
hogy közterhet úgy sem fizetek. Ez meg fog szűnni, 
de helyes is. Tessék megkövetelni a rendes kiszolgá
lási árakat és tessék úgy kalkulálni, hogy abból a köz
terheket is meg lehessen fizetni. Mert hiszen államfenn
tartó elemek vagyunk. Tehát akkor az államot fenn is 
keli tartanunk, mert csak egy jól megalapozott állam 
tud tagjainak teljes mértékben megélhetést biztosítani. 
Az olasz és a német birodalomban már bevezették ezt 
a rendszert, nincsenek is ottan már olcsó Jánosok. De 
van jól prosperált, jól megalapozott fodrász ipar, amely
nek űzői nem szorulnak a zálogházak segítségére. Meg
kérik a rendes megélhetést biztosító árakat, de meg is 
fizetnek mindenkinek, akikkel üzleti tevékenységet foly
tatnak. Mi ezeknek az alapja kartársaim? Az, hogy ren
des árszabályokat az összes fodrászok összetartásával 
együttesen, a szakosztályokba tömörülnek közös céljaik 
megvédésére. Ezt akarjuk mi is e lapunkon keresztül, 
ezt hirdetjük szünet nélkül a kartársainknak. Ennek itten 
is be kell következnie, csupán idő kérdése az egész.

Siess hát te is hitetlen kartársam közénk, lépjél 
be a hívők táborába, meg fogod látni, hogyha össze
fogunk, milyen hamar úgy lesz itten is, mint a külföl
dön. Siess tehát és ne tétovázzál soká. Ha késel, úgy 
csak kitolod, ha sietsz, akkor hamarabb megéred az 
összetartozandóságból megteremtett jobb, emberibb meg
élhetésed úgy magadnak, mint családodnak. Várunk 
soraink közé, siess, mert az idő nem vár reád.

Kerekes József.

A pécsi Frizura-Divatrevűhöz
December 19-én (vasárnap) délután a Pannonia- 

szálló dísztermében tartotta előzetes reklámozás után 
koncerttel egybekötött frizura divatrevüjét Borbély 
János, a nemrég külfö ldről visszajött hölgyfodrász 
kollegánk.

Ezzel, mint híradást lezárhatnám soraim, annál 
is inkább, mert »egyéni; célt szolgált és nem tes
tület, illetve nem szakosztály rendezte a bemutatót. 
Nem  tudom megállani azonban, hogy hozzászólás 
nélkül híradásomat lezárjam !

Kedves Borbély Jani Barátom!
Nem akarok1 kritikát mondani, m ert ezt köny- 

nyebb megtenni, mint a munkát előállítani. Nem 
I mulaszthatom cl, hogy voltak hibák1, de ezek a ren
dezésnél voltak. H iba volt, hogy a 6 órára hirde
tett bemutató közel egy órás késéssel kezdődött és 
többen be sem tudták várni a kezdetét. Ennél is na
gyobb hibának tartom azonban, hogy a bemutató 
egye Ilon szó nélkül történt meg. Nem  volt senki, 
aki pár szóval ismertette volna a bemutató célját 
cs a hölgyközönséggel a frizurákat! Minden szó' 
nélkül történt meg és a közönség nem volt tájé
koztatva. Elismerem egy ember mindent egyedül kép
telen véghez vinni, rendezni és a frizurákat is elké
szíteni.

Ez azonban semmit sem von le a »T e « nagy
szerű felkészültségedből s csak azért említettem eze
ket, mert a végzett munkád sokkal Löbbet érdemelt 
volna. A kiállított frizuráid egytől egyig kifinomult 
íz lésre és szaktudásra vallottak. Felvonultattad a meg* 
megjelentek előtt a modern fodrászat minden frizura 
lehetőségeit. Ennél azonban helyi vonatkozásban még 
nagyobbal is teltél! Üt törő voltá l! Mert sajnos akár
hányszor volt is emlegetve a bemutató szükségessége 
ez itt Pécsett még nem történt meg egyszer sem! 
Ezért nem tudtam ellenállni annak, hogy érdemeidet,
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íi fodrászok nagy nyilvánossága előLt ne tüntes
sem fel. t J [ , ■ r '

Hiszem azt, hogy most már hamarosan a Te be- 
niulilládat, követni fogja több, a szakosztály által 
rendezendő bemutató is. A pécsi fodrászok is ott 
fogunk állni testvéri összefogással és minden egyes 
sajál maga nagy kötelességének fogja érezni, hogy 
a bemutató sikerüljön.

Mer) ha Te egyedül megtudtad csinálni, még 
pedig sikerrel, nagy sikerrel, akkor igaz összefo
gással. szeretettel a sikernek csak növekedni, csalt 
nagyobbodni kell és csak megbecsülést szerezhet 
a pécsi fodrászoknak1.

Az első pécsi fodrászok állal rendezeti bemu
tató után úgy. mint most, azt fogom mondani, jó 
munkál végeztél, <

Eiehhorn Géza.

AZ ÍN  ISKOLÁM
( V. közlemény )

A múlt számainkban a haj és a bőr részeivel, mű
hely nyelven elég kimerítően foglalkoztam, alábbi sora
imban most a hajszálról fogok részletes ismertetést 
nyújtani.

A haj, amint ismeretes is előttünk, olyan anyag, 
amelynek minőségétől függ a fodrász iparos

nak produktuma.
Ha a hajszálak silányak vagy töredezettek, a fod

rász iparos rendelkezzék bármilyen nagy gyakorlattal is, 
nem bír olyan szép munkát kifejteni, mint egy szép, 
egészséges és ápolt hajból. Éppen ezért a hajra, mint 
a munkánk folytatásához szükséges anyagra nagy gon
dot kell fordítanunk.

Manapság egészséges fényű hajat ritkán látunk. 
Oka ennek egyrészt az, hogy a (úlzsfros fejbőr sok vá
ladékot juttat a hajszálak külső felületeire, másrészt az 
is gyakori, hogy a hajszálakat tápláló faggyú mirigyek 
elégtelen működése folytán hiányzik a kellő mennyiségű 
zsiradék, Természetes, hogy az ilyen hajak szárazak és 
fénytelenek.

Mindkét hibán kellő ápolással javíthatunk.
A túl zsíros fejbőr túl sok váladék kibocsájtása be

tegség, amely egyaránt káros hatású úgy a fejbőrnek, 
mint a hajszálaknak. A fejbőr azért beteges, mert a pó
rusok kitágultak és a faggyú termékek nem a hivatá
suknak élnek, a hajszálak csatornáinak táplálására, ha
nem szabadon a bőr és a hajszálak külső felületeire 
távoznak, aminek az a káros következménye, hogy a 
hajszálsk soványak, színtelenek és fénytelenek tesznek. 
Ezen betegséget faggyú árnak nevezzük. Ezen beteg
ségnek f— 2 év eltelte után bekövetkezik a reakciója, 
amely szintén betegség és ami abból áll, hogy amilyen 
bő volt a faggyú termék, most a teljes szárazság követ
kezik be. Természetesen ennek a két betegségnek a kö
vetkeztében a hajszálak elpusztulása, sorvadása, a fej 
kopaszodása, a legjobb esetben a haj eltöredezése kö
vetkezik be,

Kifogástalan szép haj az, amely tömölt, egyenletes 
növésű és színű, selymes tapintatú, nem túl zsíros, 
tompa fényű s végül — a színe bármily árnyalatban is 
—  egy színű. Egészséges hajnak a végei tompák és a 
mellékelt mikroszkopikus képen 1 átható oldal részeken 
a külhám szárú rétegen látható tüskék (pikkelyek) is, 
mint védő eszközök takarják a hajszálat be Ezen tüs
kéknek, melyek szabad szemmel nem is láthatók, igen 
nagy hivatásuk van, éppen olyan védő erőssége a haj

szálnak, mint pl. a hal testrészét beborító pikkelyek. A 
hal sem pusztul bele az igaz, ha lekaparják pikkelyeit,

de annyi bizonyos, hogy örökre meg sínyli és nem 
bír olyan erős lenni többé, mint addig, míg a pikke
lyeivel rendelkezett.

Tehát a haj épségére ügyelnünk kell, olyan 
neutrális anyagokkal kelt tisztítani, amelyek nem 

támadják meg a hajszálakat.
Hajmosására legjobb az olaj schampoon, amely 

nem támadja meg a haj és a fejbőr külső burkolatait. 
A mindennapos kozmetikának, melyet a hajon végzünk, 
olyannak kell tenni, hogy az a mosás jelleggel is bír
jon. Viszont a jó kefe sem maradhat ei egy napra sem, 
mivel ennek használatával nemcsak masszást nyerünk, 
hanem a hajat a napközben reárakódott portól is meg
tisztítjuk, miáltal a haj és a fejbőr (b) pórusait a lera
kódott anyagtói felszabadítjuk ; de kifényesítjük egyúttal 
a hajszálak szárú rétegét is, melynek következtében a 
haj szép külsőt is nyer.

A haj alap színe fehér, a különböző színeit a hajba 
felszívódó festék anyagok adják, de a színének anyag 
összetételét az éghajlat és a faji örököltség is befo
lyásolja.

A sölét színű hajban egy fekele-barna apró szem
csékből álló pigment anyag (melanin) található. Ha ez 
az anyag fogyatékosságban van, ÉLgy a haj színe is vi
lágosabb lesz, a feketétől —  a világos barnáig, a fe
hértől a len szőkéig, a lángvöröstöl az aranysárgáig. 
A haj vörös színéi állítólag a vér gazdag vastartalmá
tól nyeri. Az ember hajszíne egy emberöltőn át meg
változhat k.

A gyakori hajvágásiéi rendesen pigment hiány 
ált be. Ha a hajat hetenkint nullás géppel vág
juk, az a haj 1—2— 3 év leforgása alatt meg- 

fehéredik.
De szép tartású frizura sem készíthető abból a hajból, 
amelyet többször levágunk géppel, illetve leborotválunk.

A normális hosszúságú hajszál élet tartalma 3— 5 
év között ingadozik. Ha a hajszál átéli a normális ide
jét anélkül, hogy valami betegség érné, kihull és he
lyébe új szál nő.

A haj keresztmetszete általában szabályos köralakú, 
legfeljebb kissé eliptikus; a vastagabb, durva hajszá
laknál azonban gyakran találunk elnyú t vagy szegletes 
metszeteket is. Ezeket az elváltozásokat rendszerint lá
zas betegségtől, erős lelki izgalmaktól lehet megkapni, 
A világháborúban találkoztunk olyan bajtársakkal, kik 
egy-két hét leforgása alatt a halál félelemtől teljesen 
megőszültek.

Egészséges és jó l ápolt hajnak minden illat
szer használata nélkül egy kellemes tónusú 

illata van,
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melyet semmi más ismeretes szaghoz nem hasonlíthi- 
tunk. Ha azonban a fejbőr korpás, vagy kóros zsírlól 
ttngésben szenved, ez az illat kellemetlen szagúvá válik.

A hajmunka folytatása
Az alábbi sorokban megismertelek' néhány olyan 

haj munka részt, melyeket az ifjú fodrász generáció 
nem is ismer. Pedig ezen látható haji-őszeket tudni 
kell minden élni akaró fodrásznak, mert ha ma 
nem is kereseti cikk, de holnap már az lehet. Tehát 
feltétlen meg kell tanulni az elkészítését és felfé
sülését.

A hajmunka ismeretének tudománya nem nehéz, 
egy kis türelmei igényel csak és a szép iránti érzékek 
kívánja meg; képekről és rajzokról nagy részét kevés 
gyakorlat után is el lehet készíteni, de már a felfesd- 
lése annál nehezebb. Ugyanis a hajmunkát sokszoro
san értékesebbé teszi a művészies fel fésű lése, ami 
viszont próbára teszi a fodrász!párosnak nemcsak 
a gyakorlati tudását, hanem a mű érzékét is; tehát 
azért nem is mindennapi eseményt jelent az, ha lá
tunk igazi szép hajmunkát úgy élő fejen, miint ki
rakati baba fejeken.

Most, amikor az alanti képekben hajrészeket, 
illetve fonalukat ismertetek, teszem ezt azon szán
dékkal, hogy felelevenítsem ezen lehel mondani régi
módi részeket, csupán azért, mert tudom és érzem, 
hogy ezekre a közeljövőben igen nagy szükségünk 
lesz. *

Nincs új a nap alatt, minden újnak mondott 
divat a régiekből való újítás és minél régebbi időből 
veszik (kombinálják), az új dívától, annál feltűnőbb 
illetve hódítóbb divat lesz belőle.

A gondolkodni tudó fodrásziparosnak is gondol
kozni kell. És ha gondolkozik a mai kimerüli frizu
rák tiszavirág életű kis, apró divatjain, akkor éreznie 
kell azt, hogy új divat frizurákat már csak íPosh- 
üche< pólhuj részecskékkel és egyéb díszekkel lehet,

mini divatot kreálni.
A tudomány két könyékkcl kirakodik előre, leháL 

a tudással rendelkező fodrásziparosok elitjei is ipar
kodnak olyan divatba belekapcsolódni, melyek a di
vat vezetésben is elöljárók. Az pedig nézetem szerint 
nem lehelnek mások, mint a fentiek. Azok 'keresz
tül vitelében pedig az alantíaknak az ismerete szá
riul kell, hogy a haladók után lépést tartsanak azok 
is, akik nem akarnak lemaradni teljesen.

A múlt számokban már ismertettem a Iresszelést, 
a knipíelésl és a tamburírozást, mely leírások és 
képekben való illusztrálások után az alábbi hajfo- 
nalok könnyen elvégezhetők.

A No. 1 képen lát
hatjuk a kész fonatokat 
nak három, illetve ha- 
ágú fonását, mely fonnia 
tokát feltétlen tud ak. 
kell a fodrásziparos n o.

Manapság úgy a N a 
1, 2, 3 -  4 ; valaomint , 
No. 5, 6, 7, 8 fzenatok 
illetve hajrá ^ k is 
használhatók.

De nem mvellözhet- 
jük a mai rí) id frizu
ráknál a képen látható 
No. 9, 10, 11, és 12-es 
részeket sem amely ré
szek igen alkalmasak a 
frizura nyakhajnak ki
bővítésére estélyi fri
zuráknál; bár sokan 
használják kalap alá is 
úgy,hogy azokat kis csa 

Lókkal szépen felhelyezzük a két fül körüli részre.
A No. 13-as képen bemutatok egy, a két fül 

alatt elhelyezett síma liajrészt, melyet szintén alkal
mazhatunk rövid hajból imitált kontyhoz is.
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A fcnli részek vázolása után rátérek a paróka
alapkészítésére, amely munkakör már egy kicsivel 
nehezebb, mint a fenti hajrészek készítése. De ez 
sem olyan nehéz, hogy lehelellenséget jelentene an
nak elkészítése a keveset gyakoroltak részére; az 
a fontos, hogy a készítés alaptörvényeit sajátítsák 
el és vegyenek figyelembe, illetve tanulmány tár
gyává tegyenek igen sok rajzot. Ámbár a rajzok sok 
féleképpen vannak lefektetve, de lehel mondani a 
parókák elkészítése is, mert minden hajmunkával 
foglalkozó más és más formákat kreál, mely kreá
cióív azért változatosak, mert úgy az egyének ízlése, 
mini a vevő, illetve a helyi igények befolyással bír
nak. Ennek következtében találkozunk világvárosi 
nívón álló, művésziesen elkészített parókákkal, de 
találkozunk legtöbbször egész primitív munkákkal is. 
Miért? Azért, mert ha a paróka vevőnek nem áll mód
jában a magas áron való megrendelés, akkor jön az 
anyagiakhoz való számolás.

Én ezen a helyen bemutatott paróka alapkészí- 
lésénél szintén egyéni szokás után készített alapokat

mutatok be. Nem a legalacsonyabb rendűt, de nem 
is a legmagasabbat.

A paróka mértékét mutatom be a No. 1. képen. 
Először a centiméterrel körülveszem a fejet az 1— 1 
vonalon, amely a l'cjbősógét adja. 2—2 vonal a hom
loktól, illetve a hajnövéstől a fejtetőn át a nyakcsiga 
alatti hajlásig; 3—3 vonalnál a homlokhajtól a hom
lokon ál a homlok! hajig), s alatta a két szem felett a 
halántéktól a halántékig, illetve hajnövéstől hajnö
vésig veszem számításba a mérést. 4—4 vonalon a 
fültől a fejtetőn át a másik fülig; míg az 5—5 vo
nalon a halántéktól a nyakcsigán át a halántékig.

Ha ezen mértékvétellel készen vagyunk, akkor a 
nyert mérelőkkol az alapot a No. 2. formájú fafejre, 
mely ugyan olyan méretű, szereljük fel az alapot. 
Ha azonban ilyen méretű fafej nem áll rendelkezé
sünkre, akkor a No. 3., illetve a No. 1-es szerint is 
felszerelhetjük, meri ha a füleknél és hátul gumi
kat varrunk, akkor.azok segítségével 1, 2, 3, sőL 4 
centiméterrel nagyobb fejekre is használhatjuk a 
parókákat.

A szerelésnél a rugókat okvetlen jó l körül csavar
juk béllel vagy hal hólyaggal, mert azok ezek alkal
mazása nélkül rozsdásodnak és a paróka igen rövid 
idő alatt Lönkre megy. A képeken lálliaLó pettyes 
helyekre ritka tült varrunk, a lú f körül a fehérnek 
látszó helyekre pedig selyem szitát. A választékot 
készíthetjük lüll vegetál bői, de legjobb és szebb tam- 
burir választékot csinálni, amelyet már a múlt szá
munkban be is mulattunk. — A tamburirozás és he
lyes knipfclésről a legközelebbi számban fogok rész

letesebben foglalkozni.
Bemutatom még ez alkalommal a No. 5. és No. 

6-os férfife jre való tuppék alapjait, valamint egy 
már kész tuppét, amelyet már csak a fejre feltenni és 
vágni kell, a No. 7-est.

Azonkívül egy női iransformációnak alapját, a 
No. 8-asl és két készet, melyek már be is vannak 
fejezve, a No. 9-est és a No. 10-est.

Értekezésünk folytatása a jövő számokban követ-
l'cz'l' (Dudás.)

A kifésülésről általában...
Az ondoláll haj kifésülése nagyon kényes dolog. 

Elüiordul, igen gyakran, hogy egy szépen megon- 
doláH haj, rossz kifésülés által elveszti eredeti formá
ját és szépségéi, mely a hölgy elégedetlenségét vonja 
maga illán.

Hogy ezl megelőzhessük, tanuljuk meg a haj he- 
lyes ki fésül ésél. A kifésülésnek két módja van. A 
kiI(\siiIés egyik módja, [hogy a hajat a frizurának, meg- 
ielelően alaposan átfésüljük hátrafelé. Ennek eredmé
nye képpen egy laza, dús haj tömeget kapunk, (1. 
ábr.), melyet úgy fésülünk az archoz, mintha víz
hullámot csinálnák. (2. és 3. ábr.)

A kifésülés másik módja abból áll, hogy a hajnak 
csak a tetejét fésüljük meg úgy, hogy a fésű fogai 
a hajba ne mélyedjenck. Ez utóbbi esetben a haj 
nem lesz egy irányban kifésülve, hanem a hullá
mok irányának megfelelően vezetjük a fésűt.

Ki fésüléskor fújjuk be a hajai Kunst-olaj jal, mely 
könnyű fajsúlyánál fogva különös képpen alkalmas

erre a célra, azonkívül megvan az a, ritka jó  tulaj
donsága, hogy a haj nem tapad össze és mégis szép 
selymes fényt kap. (4-ik ábr.)
’ Éppen ezért, ha csak lehet használjuk a fent 

emhtetl hajolajat, ami állal sok bosszúságtól kimúl
juk meg magunkat.

Maga a haj kifésülése egy külön művészei, mert 
a frizura csak ezáltal kapja meg igazi szépségét és 
finomságát. Egy ízben a Nemzetközi Verscny-en al
kalmam volt egy ismert nevű kollegái jól megfigyelni, 
aki gyönyörű munkál produkált és csak a haj hely- 
lelen kiiésülése ütötte el. ö l a különben megérdemelt 
I-ső díjtól.

Ebből az egy példából is lehel lálnr, hogy mi
lyen fontos dolog a haj helyes kifósülése. 11a' sima 
hullámokba lerakod hajat kell teljesülni, akkor a 
legjobb a kifésülés elsői módját választani vauvis iól 
átfésüljük az egészet. . J

Komplikált frizuránál (ahol csigák és loknik van-
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nak) ajánlatosabb a másik! módszer, melynél a hajat 
nem kell átfésülni csak! kissé átsímltani.

K ivételt képeznek a loknik és csigák, melyeket 
jobb, ha kifésüljük, l. i. ha ezek! jól fe l vannak csa
varva, tartósságukból milsem vesztenek a helyes kifé

sülés által. Ajánlatos a loknik kifésülésénél a hajvé
geket befújni a fent említett olajjal, de még jobb 
olajos kefével jól ínegkefélni. (5. ábr.)

Ezután stylfésűvel vissza helyezzük a loknikat a 
múlt számban közölt 8-ik ábra szerint.

Irta: V ITTMANN LEÓ Budapest.

a régi Ángyán k ft
új árjegyzéke,
berendezésekről,

szerszámokról,
illatszerekről.

Aki nem kapta még meg, kérje, hogy 
megismerhesse a
jó minőségű árúk szaküzletének olcsó árait
Kivonat az árjegyzékből:

2 oldal Matador oldalrugós (Juvel rend
szer) haj vágógép 

2 oldal Matador belsőrugós haj
vágógép 0 - 3  — 5 

9 oldal kifüggesztőrúd vasból 
80 cm. hosszú 

11 oldal hajszárítógép AEG.
16 oldal Pollart rendszerű fenöfa 
19 oldal Körömvágó olló, olcsóbb 

minőség 9 cm.

P 6 60

P 3 80

P 1-80 
P 37 —  

P P60

P — 80

Leveleit így

címezze

ÁNGYÁN kft.
szaklizlet Budapest, 
VII. Rákóczi út 40 I. e.

Kartárs!
Amíg a lapot ki nem fizette nem az ön tulajdona!!

Úri és női fodrászati cikkek, illatszerek és acél
árúk szaküzlete, a „ M E T O L “ készítmények 
egyedárusitója, Budapest, VII., Hársfa-u. 57. 
(Király-utca mellett) Telefon: 143—427.

Tudja Ön, hogy a legtökéle
tesebb s legolcsóbb dauer 
gép a 16 fütőtestes, állványos

TRIUMF DAUERGÉP
Ára olcsó, kivitele modern, 

ízléses.
A

„S  I R I U S“
előfütéses dauergép a mai 
kor gazdaságos, olcsó dauer
gépe. — Kérjen árajánlatot!

Ha igazán olcsón akar 
Ön vásárolni, csakis cé
günknél rendeljen. Kü
lönféle borotvákat, olló
kat, hajvágó gépeket, fé
sűk, hajlékotok, scham- 
pon porok, kölnivizek, 
brillantin, fejmosótálak, 
száritó gépek stb. stb. 

felszerelési cikkek
legolcsóbb b e s ze rzé s i fo r r á s a .

PRÓBÁLjA egyszer meg Ön is a
„METOL" BOROTVA SZAPPANT

Dús, nem száradó, sürü habja, magas zsírtartalma, hó
fehér színe, kellemes illata garantálja kiváló minőségét. 

_____________ 1 csomag, 10 kocka ára 1.50 P._____________

márkát használ minden fodrász,
aki nem veszélyezteti üzletének jó 
hírnevét silány minőségű, olcsó 
borotvaszappannal.

A háromszögű ALBUS védjegy minőséget jelent!
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Lemondott a miskolci fodrász
szakosztály vezetősége

A 1 ólílíi klnbcn a fodrász-szakosztály veze
tősége az összes miskolci (űri ép női fodrászok 
részére külnn-külön egységes árszabályI dolgozott 
ki. amelyet kellő előkészítés utón a felsőbb hatósá
gukkal, az I. fokú Ipariul lóság, Ipartest ölel, szak
osztályi bélyegzőkkel ciláivá kiküldőit az összes kar- 
társaknak az üzletekben való kifüggesztés végetl és 
annak pontos betartására a miskolci hírlapokban 
figyelmeztette a karlársakal. Úgy látszott, hogy ezen 
intézkedés nagy örömet szerzett az összes érdekel
teknél. De nagy csalódás érte, a szakosztály vezető
ségét, amikor az Ipartestűlcl vezetőségéhez egy 21 
tagú aláírású iv érkezett a kibocsátott árszabály 
ellen s amelyben egy rendkívüli taggyűlést kérnek 
összehívni a többség állal elfogadott és a már ki- 
bocsájlott árszabálynak megváltoztatása érdekében. 
Ezen megrendeli rendkívüli közgyűlésen persze alka
lom nyílott a régi, olcsó áron dolgozóknak is meg
jelenni és felszólalni a vezetőség által kidolgozott 
árszabály ellen. De ezen árszabályt ellenzőknek rend- 
kivüli szerencséjük akadt Még pedig olyan formá
ban. hogy a rendkívüli közgyűlésen megjelent ipar
testületi főjegyző — Kovács Lajos egyenesen, meg
gondolatlanul a kibocsájLoll és az ipartestületiéi is 
lebélyegezett árszabály ellen foglalt .állást, egyenc- 
nesen kijelentve, hogy nincs mód kötelezni a fod
rászokat az árszabály betartására; továbbá, hogy 
ezek az új megállapított árak úgy néznek ki, mint
hogyha ezek számítás nélkül egyszerűen oda len
nének ragasztva az új árszabályra. Persze, hogy 
ezek a hivatalos szavak megtelték a hatást az ársza
bályt ellenzők soraiban, A nagytöbbség a kibocsájlntt 
árszabály ellen foglalt állási és a vezetőségei annyi 
sok-sok fáradságos munka után az olcsón dolgo
zók legnagyobb örömére megbuklaltó, leszavazta. 
Ezek után persze nem maradt más búira, mint az, 
hogy Mikes Bertalan szakosztályi elnök összehívalta 
a vezetőség és a választmány 22 tagját, amely azután 
beható vita után egyhangú határozattal arra az ál
láspontra helyezkedett, hogy lemond a történlek 
után a szakosztály vezetéséről és azt egyenlőre az 
Ipar testület elnökségére hárítja át. Az ipartestületi
hez beadványt intéz, az összes vezetőségi tagok le
mondását jelenti, be. Az ipartestületi elnökség fog a 
továbbiakban halározni, hogy ideiglenesen kiket híz 
meg a szakosztályi leendőkkel, míg egy újabb, rend
kívüli közgyűlés nem határoz a szakosztály új veze
tőségének megválasztásáról, nemkülönben egy új III, 
osztályú árszabálynak a beállításáról a város külső 
negyedeiben dolgozó karlársak kívánságainak a tel
jesítésére. ( Kerekes József.

Az összes Dankovszky gyártmányok az 
évtizedek óta jól bevált minőségben

készülnek.
Negrin hajfesték ö( színárnyalatban. Tökéletes színek, 

egyszeiü kezelés, veszélytelen használat, 
Eperkrém tökéletes, mozdulatlan frizurát ad, öröm vele 

dolgozni.

Kérje fodrászcikk kereskedőjénél! 

Parfumerle Le Rosier Bpest Vili. Mária utca I».

Mester előkészítő fodrász ipari 
tanfolyam nyílt Kiskundorozsmán

Nagy érdeklődés melleit volté kezdetét az első 
szaktanfolyam Kiskundorozsmán, mely alkalommal 
a hallgatókon kívül megjelentek dr. Seress Samu. 
főszolgabíró, mini az I. fokú iparhatóság képvise
lője; dr. Szíri ha István ügyvéd, iparlesliilet ügyész, 
Bácz Rudolf főbíró. Gyuris István ipartestületi elnök, 
Czékus Frigyes ipartestületi jegyző vezetésével az 
iparlesliilet elöljárói. Szegedről megjelentek a Ke
reskedelmi és Iparkamara képviseletében dr. Cserzy 
Mihály kamarai liLkár, s mini szakok La Lók Bálint 
Béla és Dudás Sándor fodra,szmeslcrck. Vitéz Szabó 
Gyula községi igazgaló úr köszönti a megjelentedet 
és a Hiszekegy elmondása után felkérte dr. Cserzy 
Mihály titkár urat, mini a tanfolyam első előadóját, 
hogy az előadását tartsa meg. Az előadásnak tárgya 
volt az ipari törvények ismertetése, melyet nagy szak
értelemmel és a megszokott kellemes modorával adóit 
elő dr. Cserzy Mihály liLkár, kit a megjelenteknek 
nagy letszése mellett hívlak meg az őssziparosok 
részére larlandó előadásra is.

A tanfolyamon előadást tartanák még Korom 
liszlifőorvns a hygiéníáról; Barabás a könyvveze
tésről; Dudás Sándor fodrászmester a vegytanról, 
technológiáról, hajfestésről, haj munkákról, valamint 
a történelmi frizurákról,

A tanfolyamra a szegedi kerület vándurtaafo- 
lyam felszerélésél kaplak kölcsön. A tanfolyam tan
díja 10 pengő, 25 hallgató vesz részt, kik mesterek
ből és segédekből állnak.

I Önnek is tudnia kell,
I Ja
I hogy több mint évtizedes cégem 
I miért örvend közkedveltségnek

I A le g ú j a b b  é s  le g m o d e r n e b b
I úri- és női fodrászberendezések 
I és kellékek legnagyobb válasz- 
I tékban, a mindenkori legolcsóbb 
I n a p i á r o n  cégemnél besze- 
I rezhetők.

H a l á s z  Ödön
B u d a p e s t ,
VII., Csengery-utca 26. sz.

UvlL- tvi-uJaL:;;L1 iCrPter
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Közgazdaság és divat.
Mivel és hogyan emeljük forgalmunkat ?

A mai fodrásziparosok  tevékenysége lehet m on 
dani a gépek használatéban meriil ki, b á r  ez a 
igénylés is ri lkán fordul! elő, de ez ideig m ég is 
elég voll arra, hogy a létminimum biztosíttassák. 
A z  azonban, bizonyos, hogy a jövőben  nem lesz elég, 
m eri ma, m á r  minden fodrász gépin unkára rendez
kedik he, ami állal a gépmunkáik által adóit m unkák  
is m egoszlanak A  mai á rak  melleit pedig kevés m u n 
kával nem lehel p rosperá ln i egy fodrász-iparosnak  
sem. Hézagpót ló  munkát kell tehát hevezetni. Rá 
kell szoktatni a hölgyöket a m indennapi befésülé-  
sekre, meri az nem üzlel, ha 3 1 hetenként történik
e - v  haj bevízondolálásn és ezen hosszú idő alatt 
kócos és  rendezetlen hajjal já runk  a hölgyek. —  H a  
minden nap. vagy minden m ásnap  fillérekért fésül
jük  be  a b a ja i ,  sűrít fillérekből pengők lesznek és a 
hölgyek e lsősorban m egszokják a fodrász által ren 
dezett fejel, m ásodsorban  m eg nagy reklámot jelent 
a rendezeti frizura, mely csábítja a környezetet a 
forirászipart m unka igénybevételére, —  Meg kell 
érlelni a hölgy  vendégekkel, hogy  a fejmosásokat  
feltétlen a fodrászoknak  kell végezni, meri az otthon  
végzett ha jm osásokka l lünkre mennek a ha jak  és a 
fe jbő rök  fel télien m egkorpásodnak  a lassú száradás  
nihilt. D e  a pórusok  rendellenességei is ar ra  ve
zethetők vissza, hogy a fe jbő r  sok cselben egész  
éjjelen ál bekötve vizesen áll.

Kzen törekvésünk sikere á lla l új m unkakör is r  
nyílik, am ely  viszont nagyobb  jövedelm et biztosit, 
pláne, hu  m ég a vendégeinknél m unkakörünket 'kibő
vítjük az arc kikészítésével és a szem öldök speciális  
fo rm ázása iva l is. Hál* papíron  a nevezel! m unka-  
le ljesílméiivek a  kozniclikus ipar m unkakörébe  tar
toznak. mindazonáltal ezek végzésétől a fodrászokat  
eltiltani szinte lehelellen lenne, hiszen a gyakor la t
ban ezek leijei ílése őket illeti meg. Miért? M eri egy  
jó  ízléssel d o 'gozó  fod rász ipa rosnak  az a lapo l  egy  
tökéletes fr izu ra  elkészítésénél az arc kikészítése, 
karaktere  ad ja  meg. Az arc kikészítésének illetve 
színének ugyanis nagy szerepe van a modern fod
rá szm unka  kivitelében, meri ha egy hölgynek nem 
vesszük figyelem be az arc színét, illetve nem o k 
iul juk ki a hajszínéhez harm on ikus  arcfestés a lka l
m azására , akko r  nem végezi ütik tökéletes szakm un 
kái sem a f r izu ra  készítésével, sem a 1 hajfeslcselv  
kel. T eh á l  az arcfestést, a szemöldökívelést és a 
szenipillák, ö le lve a szem öldökök  festését minden  
tökéletes fodrásziparosnak okvetlenül be kell, hogy  
vezesse. Ezek a munkák közérdekűek, de egyullel  
hasznot ha j lók  is, mert ha szépen kikészítünk vala
kit egy kozmetikai szerrel, mely a vendég elölt 
jónak  b izonyul, akikor azt okvetlenül meg is veszi 
tőlünk. Szóval nemcsak az iparim unkánk után, h a 
nem a  kozmetikai szerek e ladásával is kereshetünk  
szépen.

A jövő szám okban  a fennlnevezclt kikészítések
nek helyes a lkalm azásúk a gyakorlati elvégzések mó- 
riozalail és a hozzájuk való jő  kozmetikai szereket 
fogj a k ré ;.z ;etemn ismertetni.______________ (D u d ás}.

ú{ éuet Itiuátt
üzletfeleinek, jóismcröseínek, jóbarátainak

Rottman Ármin
fodrászcikk kereskedő

________Budapest, VI., Teréz körút 29.__________

A szegedi tanonciskola is beve
zeti a fodrásztanulók részére a 

gyakorlati oktatást.
A  fodrászul eslcrek értekezletén, melyet 

január hó 5-én este tartottak, Antal D é 
nes tanonciskolái igazgató úr felkérte u 
mesterekéi arra, hogy állítsanak 'öslsze olyan  
tananyagot, m ely  megfelel a mai ko r  k ívána lm ai
nak és hetenként bel ölt egy órát a bemutatása, mivel  
beakar ja  vezetni az Intézetben a fodrásztan ülök gya 
korlati oktatását. Régi vágya volt ez m ár  a szegedi 
fodrász társadalom nak! Végre  a tanonciskola igaz
gatósága is belátta a m űhelygyakorlat  ok latásának  
szükségességét. Megvalósítása halaszthatatlan, mert 
a fodrászipari igények ma jobba n  emelkednek, mint 
ahogyan nagyon sok lanoncol tarló mester azt m eg
tudná a tanulójával laníttatni, illetve kevés mester
nek  vannak m eg a szükséges szerszám ok, melyekkel  
a m odern  munkáltai m eg  lehel tanítani. A  tanonc
iskola viszont m a o lyan  szerencsés helyzetben vau, 
hogy  rendelkezésére áll a vándortan fo lvam  felsze
relései, melyekkel a fenti k ívánalm akat kellően ki 
Ludja elégíteni.

A  fodrászul esi erek  egyik szakosztályi ülé
sén m ár elvben m egá llapodtak abban ,  hogy  
teljesen díjtalanul, a mii he ly  szokás szerinti m u n 
kák ismerte lésével segítségére lesznek a tanonciskola  
tanári karának. U g y a n a k k o r  e lhatározták azt is, 
hogy az iskola részére mester munka ni in Imin rabokat  
ajándékoznak, amelyeket az egyik teremben annak  
a célnak megfelelő helyen és szekrényekben  kiállí
tanak a tanulók részére. (Szerk.)

D O V O  É S  T A N A G R A  B O R O T V Á K

A legjobban bevált márkák következő számokban kaphatók : 
27, 28, 74, 75, 94, 213, 216, 527, 1516, 1930.

„ R A S T E R L U S r
ebrom ezüst acélborotva a legkiválóbb. Kapható minden szak- 
üzletben. Magyarországi vezérképviselö : Miklós Ödön tBudapest, 

_________  VII. Dohány u. 78.__________________________

-BERETUft SZRPPANy
HIHOM Rmáaöiíitfín Útiéi roaVaáiWcánlá"-

.Aspásia' szappangyár 
Szentháromság u. 27.

Krétnszerű összetételénél fogva mindennapos 
borotválkozőkndl is a legkellemesebb munkát 
biztosítja, anélkül, hogy az arcbőrt csípné

I kg. 10 es vagy 12 es darabos . . . .
I tucat rúdban fiókos vendégek részére

I 90

igen praktikus, nagy hasznot biztosit . (92
Főlerakat: Dudás fodrász cikkek kereskedőnél 
Szeged. Vidékiek részére kívánatra díjtalanul min
tát küldünk.



10 VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGVFODRÁSZOK SZAKLAPJA

H Í R E K
Budapestén a polgármester több foglalkozási ág

ra nézve megállapította a kereseti adó alapösszegét. 
A iodrászsegédek kereisti adóalapja a megállapítás 
szerint ez évre beli 25 pengő, mely alap után elég 
tekintélyes összeggel lesznek a fodrászok sújtva.

Kecskeméti liire'k. Az utóbbi időben igen népes 
nagygyűlése volt a kecskeméti fodrász-szakosztály
nak, amelyen az utóbb megjelent rendeleteknek meg
jelelő balározatokat hoztak. December hó 14-én v i
szont ismerkedési vacsorára jöttek össze, amely oly 
jól sikerült, hogy a lehűti zenésekből 11 P. 50 fillért 
juttatlak az elaggott iparosok karácsonyi segélye 
zési akciójára. Ezúlon gratulálunk Németh János 
szakosztályi elnök úrnak és minden kecskeméti kar- 
társunknak'.

Tolnai hírek. Körzeti gyűlés volt Tolnán az ün
nepek előtti napokban, amelyen megjelentek a kör
zethez tartozó szakosztályok képviselői is. Ezen a 
gyűlésen megállapodtak abban, hogy lehetőleg egy
séges .árakat fognak betartani. Katona Lajos szak
osztályi elnök ismertette a fodrásziparosok alacsony 
niyón álló helyzetét és egyben iparkodott meggyőzni 
minden megjelent kartársat, arra, hogy a jövőben 
nagyobb összetartást tanúsítsanak. A gyűlés’ befeje
zése után a családtagokkal és segédekkel együtt hal
vacsorára jöttek pssze, amely alkalommal Kül Jó
zsef közigazgatási jegyző, Pcrgi Elek ipartestületi 
Je§yző és Katona Lajos szakosztályi elnök intéztek 
tartalmas beszédeket a megjelentekhez, majd táncr, 
perdültek, melynek/ csak a záróra vetett véget.

Kovatsck Ferenc felsőházi póttag ictt. Mint köz
tudomású dolog, hogy a budapesti Iparosságnak a 
felsőházi képviselete lejárt. Ennek következtében új 
választást kellett megtartani. Ezen új választáson 
újból a budapesti kamara és az Ipok alelnöke, a 
kiváló Nagy Anlal iparos társunk1 lett rendes felső
házi tagnak megválasztva, póttagja pedig a mi köz
kedvelt barátunk, lapunk jóakarója; Kovatsck Fe
renc. Ez a bír nagy örömet szerzett az egész or
szág1 ip.u ossága körében. Hiszen köztudomású dolog, 
llf>gy «i budapesti kőműves mesterek Ipartestületé- 
nck kiváló elnöíkél a mai nehéz bajokkal küzdő 
iparosság termelte ki magából. Kovatsck Ferenc a 
jövő embere. 0 reá még nagyon nagy feladatok vár- 
nak a közeli jövőben. Mi fodrászok, akik igen jól 
ismerjük Koválsek Ferenc jó barátunk képességeit, 
jól felkészült ludasával bizonyára meg is fogja állani 
a helyéi, akárliová állítja is az iparosság bizalma. 
Mi mindenesetre jobban szeretnénk őt a közeljövő
ben olt látni, az általános titkos választójoggal! meg
választott új parlamentben. Őneki a jó i felkészült 
tudásával ott van helye az iparososzlály érdekeinek 
megvédésére. Lapunk szerkesztősége Kovatsck Fe
rencet ezúton büszkeségtől eltöltve bálványozott 
örömmel új hivatásában azon jóleső reménységtől 
eltöltve, hogy közeleg az idő, amikor Kovatsck Fe- 
i enc felkészült tudásának akaratát, nem az egyéni cél

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

„W  HENRY"
^ ^ er^v!zek ( száraz és zsíros) olaj scliampoont „Vitai 
Chl ha]pakoláshoz. Vizondoláió fixateur —  Levélbeni 
érdeklődőknek mintát készséggel küldünk. —  Egyben 
az összes „DAUERgépek közvetítésével foglalkozom. Weisz 
Henrik kereskedelmi utazó Bpest VII. Akácfa u. 5. II em 9

boldogulására, hanem a sokat szenvedő és sokat 
kinullázott kisiparosság védelmében fogja a Minden
ható segítségével minekünk1, akik az ő elhivatottsá
gában hiszünk, bemutatni. Ilyen  gondolatok1 közölt 
üdvözöljük Kova lsek! Ferencet. Kitartás a jövő  küz
delméhez, fel a fejjel, előre a cél érdekében.

Kerekes József.
Halálozás. Jókay Szilágyi Miklós gyásza. Súlyos 

csapás érte a kézimi iparosság1 egyik kiváló lapjának 
szerkesztőjét: Jókay Szilágyi Miklóst. Forrón sze
reiéit hű neje Jókay Szilágyi Miklősné szül. nemes 
Jókay Juliska, a II. osztályú vöröskereszt díszjel
vény tulajdonosa, rövid, de kínos szenvedés után, 
éleiének 59-ík, boldog házasságának 34-ik évében 
e hó 5-én vallásos, szerény lelkét visszaadta Terem - 
tőjének. Mi, akik megrendülve vettük c szomorú 
hírt, e lapunkon kérésziül a legnagyobb fájdalom 
mal állunk Jókay Szilágyi Miklós szerkesztő tár
sunk mellett bánatában. Kívánjuk neki, hogy adjon 
a Mindenható néki elég lelki erőt e nagy csapás 
elviseléséhez. A nagy bánatában legyen neki vigasz 
az, hogy mi gyarló embereknek’, akik itt a földön 
élünk és küzjködünk, nekünk nem marad más az 
ilyen megrendílő események után, mint a megnyug
vás a Mindenható Isten bölcs akaratában, ö  tudja, 
hogy kinek mennyi idő jár az életből. Legyen neki 
a megboldogultnak könnyű a sír, az élőknek, az itt
mar adottaknak pedig legyen vigasztalás a gyerm e
keik szeretete, a barátok és jóakarók őszinte és 
igaz részvéte. Ezt kívánjuk Jéjkay Szilágyi Miklós 
jó kar társunknak. Kerekes József.

Ú jd o n ság ! M egérkeztek a golyós-csapágyas  
JUW EL hajvágógépek.

Az új esztendő alkalmával hálás köszönetét mondok 
igen tisztelt vevőimnek eddigi szives támogatásukért.

Vevőim cégemmel szemben tanúsított megbecsülését 
és támogatását azon körülmény felismerésének tulajdo
nítom, hogy régi és becsületes kereskedői tradíción fel
épült szakmai tudásommal s z e m é l y e s e n  ügyelek fel 
mindenkor arra, hogy vevőim mind az árú minőségében, 
mind annak árában a legfigyelmesebb kiszolgálásban ré
szesüljenek. Kérem tehát, hogy üzletemben a jövőben Is 
mindenkor kérjék Á gyán személyes kiszolgálását.

Amidőn minden kedves vevőmnek BOLDOG UJ ÉVET 
KÍVÁNOK, egyben kérem, hogy cimemre a jövőben is 
ügyelni szíveskedjenek.

Ángyán Gyula
Budapest, VII., Rákóczi-út 64. sz. 

az udvarban. — Telefon : 138—906.

Újdonság I M egérkeztek a golyós-csapágyas  
JUW EL hajvágúgápek.
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Halálozás. Mészáros M ihály miskolci Ú jvilág uc- 
cai fodrász kartársunk súlyos m ellliárlya gyulladás 
következtében január hó 3-án elhunyt. Temetése ja 
nuár hó 5-én délután 3 órakor volt a közös temető
ből, amelyen szakosztályunk egy igen szép koszorút 
helyezett el ravatalára és a kartársak is igen szép 
számmal jelentek! meg, A  korán elhunyt 41 évet élt 
kartársunk özvegye és 3 gyerm eke siratja az elhunyt 
jó  férjet és jó  édesapát. Szerkesztőségünk1 is a lég 
Őszintébb részvéttel vette a szomorú hírt M iskolcról 
és ezúton fejezi ki a legőszintébb részvétét a korán 
elhunyt jó  kartárs özvegyének és az összes gyászoló 
család tagjainak. Mészáros Mihály jó  karlársunk, 
legyen neked könnyű a föld a sokai szenvedeti por
hüvelyednek! _ I 1 i !

A pécsi szakosztály december 21-én tartott gyű
lésén Kovács Ferenc elnök jelentésében rámutatott, 
hogy tizenkét év után újból árjegyzéket csináltatott 
a szakosztály, melyben a megélhetésünk javulását 
kell látnunk. Meg kell szűnni az időnek, hogy min
denki »gondolom « szerinti árakért dolgozzon, ezen
túl az árjegyzék után kell dolgozni mindenkinek, 
m elyet a törvény szentesít. Az árak megállapítására 
hetes bizottság volt kiküldve. A bizottság határoza
tát többen megfelebbezték, mely a szakosztályi gyű 
lésen hosszú vitára adott alkalmat. Végül is meg
állapodtak az árjegyzéken mutatkozó hibák kija
vításában. Az ármegállapító bizottság határozatát, 
melyben a tartós-ondolálást 6 P.-bcn minimálta, a 
szakosztályi gyűlés nem fogadta cl és a tartosondo- 
lálás minimális árát 8 P-ben kívánta megállapítani.
A  gyűlésen ismét jelen volt a szakosztály iránt nagy 
érdeklődést tanúsíLó dr. Pataki Sándor, a pécsi ipar
testület fogalmazója és ismertette az Iparosok K ö l
csönös Segélyzö Egyesületének alapszabály terveze
tét. A  szakosztály habár szükségesnek látja az ipa
rosok aggkori biztosítását, határozatikig nem já iu ll 
hozzá, mert csak akkor látja megfelelőnek, ha állami 
fedezet, illetve, ha az állam garantálja a biztosítást. ( 
Kovács Ferenc elnök indítványozta, hogy akinek 
nincs még meg a mestervizsgája, minél előbb jelent
kezzen vizsgára, nehogy később esetleg a mester
vizsga hiánya hátrányos legyen azokra, akik nem te
szik le. December 29-én a belvárosi körzet több 
érdekelt bevonásával tartotta gyűlését, melyen egy
hangúlag állást foglalt a tarlósondolálálsnak 8 P-s m i
ni málisla 'mellett.

Látogatás «  pécsi Iparostanonciskolában mű
ködő todrász lörzsmühelyben. Ügy gondolom, nincs 
minden város ilyen szerencsés helyzetben, hogy ilyen 
gyönyörű szép palotája legyen a tanoncoktatásra, 
mint, amilyen a pécsi g ró f Klebelsberg Kunó tanonc-

A „Figaró"
csuklós ondoláló vasak  
v e ze tn e k !

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.

iskola. Csikorgó hidegben közeledek az iskola épülete 
felé, önkéntelenül arra gondolok, talán a nagy hideg 
miatt nem is látom meg a tanfolyam igazi képét, 
talán sokan hiányoznak. A nagyikapun belépve a meg
szokott példás rend és nagy tisztaság úgy a lép
csőkön, mint a folyosókon mindenütt. Emeletre érve 
»ismerös« zaj hallatszik egyik teremből: ondoláló 
vas megszokott zöreje. A terembe lépve, meggyőző
döm mégis, hogy jókor jöttem, minden munkahely 
foglal!, nagy a munkálkodás. A kezdőknek a tan
folyama ez. Ismerős arcokat látok mijned'enütt: » Ke
mény <-félo dauer gép, szárító búrák stb. egész nagy 
ő&roklükörnél magyaráz valaki nagy bepólyázott új
jal és még a vasat is kezébe veszi és javítja a hul
lámokat. Közelebb megyek, megfordul, látom Tilt 
Istvánt, a tanfolyam egyik vezetőjét. Megkérdeztem 
mi van az újjával, elmondja, hogy ma operálták 
háromszor, meggyűlt jobb hüvclyújja. A tanfolyam 
résztvevőivel meg van elégedve, haladnak. Ilyen lel
kes vezetés mellett kell is haladni, operálás után 
tanítani menni, nem is olyan kis dolog. A terem 
másik végén Borbély János a tanfolyam másik' veze
tője, elmondja, hogy huszonkettő a résztvevők' száma 
a kezdőknél, jelen vannak húszán. Nagy az igyekezet 
I \ résztvevőknél, igyurják a hajakat több-kevesebb si
kerrel, de töretlen akarattal. Most látom Kovács 
Frencet a szakosztály elnökét is. Úgy a kezdők, 

mint a haladók minden estélyen itt van elejétől 
végig. Több érdedlődő is jelen van. Azonban első
sorban kellett volna megemlékeznem a tanonciskola

D Á M A
Villanynélküli előfűtéses dauergép, 30 fűtőtest
tel, komplett felszerelve, gyönyörű kivitelben, 

olcsó árban.

D Á M A
Motoros körforgó és s z ív ó  rendszerű gyors 

száritóbura P 175.—

C E D O N — folyékony hajfesték
17 szin gyönyörű árnyalatban, I doboz P 2.80

C E D O N - R E D U K T O R
Biztosan ható lehuzószer, elrontott hajnak.

I üveg P 2.50

N I Z Z A — szalmiákmentes
Dauerviz I liter P 2.50

N 1 Z Z A N O L  — szalmiákos
Dauerviz 1 liter P 2.60

N I Z Z A  — pakoló-olaj
I liter P 3.50. Fél liter P |.80

F R E G O L I -  fixatör
Hajrögzitőpor I csomag 6—8 liternek P I.—  
Használati utasítást mindenhez mellékelek.

Nádas Sándor
fodrászati gépek, kozmetikai cikkek vállalata

Budapest,'.VII., Erzsébet-körut 58. 
Telefon: 134—855.

PÁRJA  8-—  pengő.
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közszeretetben álló igazgatójáról, Varjas  Józsefről. 
Minden este jelen van a kezdetén, időközben is több 
ször bejön, pedig az egész napi elfoglaltsága után, 
(m ár jól esne a pihenés is, de töretlen kedvvel 
minden csle olt van, hol a m unka folyik. A  lunlo-  
lyam vezetői, résztvevői, igaz szere téllel fogad ják  az 
igazgaLó ural. Ham arosan  ismét látogatást leszek a 
haladóknál, megnézem olt milyen a kedv és az 
akarat. A rra  is kiváncsi vagyok, hogy  olt is lesz se 
panasz a résztvevők részéről, hogy  nem kapnak mo
dellt, mint itt a kezdőknél. Ta lán  olt m indegyik  
ügyes lesz és lesz modelljük, nem úgy, mini a kez
dőknél, annál a pár ifjúnál, kiknek nem volt mo
delljük. Eicliliorn Géza.

Kiskunfélegyházi hírek. Az utóbbi időben végre  
sikerüli a szakoszlálynajk az új irányárak  rendezése  
amely nemcsak intenzivebbé lelte a fodrász karlar-  
sak me.gérlése folytán a szakosztályi életet, de iiiin- 
den karlársnak jobb  jövedelmi forrást nyújtotl a 
jövőre  nézve. Megtörténlek azonkívül az e lső  
mestervizsgáztatások is a rendelőinek megfelelően  
a legnagyobb szigorral és lelkiismeretességgel. 1 vi
déki és egy helyi Idirlárs telte le a mestervizsgát. 
A vizsgázók közölt volt egyik dcnrUtrsunk fia 
is _  Fölös Andor, —  ki oly kUtünőí pikerrel feleli inog 
a vizsgái követelményeknek, hogy  méltán állíthat
juk oda mintaképül a jövő, fiatal generációnak.

Szerkesztői üzenetek.
IIujnagrl József úrnak lSiidapesi, ön nyílttéri ro

vatban nyilatkozott egy olyan állításnak a megcá
folására, amelynek értelmi célja, mégha a cikkünk
ben megemlített gondolat nem is lett volna komoly 
asztaltársasági vita alapján beszéd tárgya, akkor is 
egy olyan fontos problémánknak a felvetéséi ismer
tettük, amelynek keresztül vitelé a cikkünkben meg
említett érdekekért feltétlen szükséges is volna. Ezt 
bizonyítja rengeteg levél is.

Az, hogy Ön nyilatkozatban tiltakozik, illetve c á - ’ 
föl, ezzel a lényével csak a vidéki cca. 5000 fodrász-  
előli mutatkozott be a maga valóságában. Ezáltal  
lega lább  megtudtuk azt, hogy az Ön egyesítési politi
ká ja  csak választási trükk, illetve fegyver volt, mely-  
ivei a hölgy  fodrász ipar i  felépítő tisztviselő társait, 
félreértet le Mi ezúton válaszolunk Önnek, mert nyílt
téri és egyéb ilyen kontra vitába néni bocsájtkozimk  
bele, mert mi jól tudjuk, hogy kinek miín mestersége, 
az feltétlen ahhoz crt^ Ön is a  vita lés a a ne le, majd  
én«, harcukban  viharodzolí. M i m aradunk a nevelés 
és a m agyar  fodrászok egyetemes érdekei mellett. 
H a  a nyílttéri feleletre alapot nyújtó cikkünket fi
gyelmesen végig o lvasta volna, lépése szükségtelenné 
váll volna, miután abban  nem az volt leíe.kleLve, hogy 
szűnjenek meg az egyes m ár meglévő egyesületi a la 
kulataink, hanem tiszlán a nexus a fe lsőbb hatósá
gokkal.

Szalay Pál úrnak Ilo rt. A kézirata jó, szép kis 
bcszélés a régi foghúzásról, humor is van benne, Majd 
egy alkalommal közölni fogjak.

Apróhirdetések
E helyen kocka hirdetések —'50, —’80, és l.P.

Eladnám vagy társulnék 17 
éve bevezetett egy helyen dol
gozd borbély üzeletemet 160 
beirós abonens vendéggel. El
adás esetén kedvező fizetési 
feltétel. Movik' Sándor, Ma- 
lolcs. Szatmár m.

Eladó úri és hölgyfodrász 
üzlet, mely áll 4 kiszolgáló 
Melyből, villany bevezelve. Ha
vi bevétel 36u pengő. Az el
adási ár, asztali felszerelés 
nélkül 6.0 pengő. Bordás Dé
nes Hmváaarhely.

10 éves úri és hölgyfodrász 
üzlet,biztos megélhetést nyújt, 
modernül felszerelve más vál
lalkozás miatt eladó. Ára 2000 
pengő. Bővebb felvilágosítást, 
részleteket nyújt helyem And
rás fodrász, Kunhegyes.

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

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

Üzletvezetői állást keres mes
tervizsgát tett úri és nőt fod
rász segéd. Szerény igény je li- 
gére a kiadóba.

Eladó 29 év óta fennálló úri 
és hölgyfodrász üzlet. Járás
székhelyen. Az üzlet komfor
tos és adómentes, házzal együtt 
9000 pengő. Cim a kiadóban.

Szépen berendezett külön- 
bejárattal úri és hölgyfodrász 
üzlet eladó, mely már 12 év 
óta fennáll. Cim Huszár Béla. 
Újpest Kassai ucca 22.

Eladó alig használt „UNI- 
VERSAL AMERIKÁN" tarlós 
ondolálógép 30 alátéttel együtt 
70 pengőért. Megtekinthető a 
szerkesztőségben.

Sürgősen eladó 2 sze
mélyes modern úri fodrász 
berendezés, mely All: 2 asz
talból, mosdókkal, csapok
kal, fiókokkal, nagy met
szett tükrökkel,2 forgószék, 
fogas, asztal. Ára 200 pengő. 
Megtekinthető Fodor u. 8. 
sz. alatt a házmesternél.

Egy jókarban lévő száritó 
búra, erős kivitelben, jobb 
gyártmány 25 pengőért eladó. 
Cim a szerkesztőségben.

Egy fiatal, jómegjelettésüúri 
fodrászsegéd szeretne elhe
lyezkedni bármely vidéki vá
rosban, esetleg Budapesten 
olyan szalonban, hol alkalma 
lenne a női fodrászatot elsa
játítani. Cim Pál. A. József 
Hm vásárhely II. kér. Damja
nich u. 23. sz._______________

Levelezne fodrász leánnyal 
házasság céljából32 éves, róni. 
kai. vallásit fodrász mester. 
Leveleket „Tavasz" jeligére a 
kiadóba kér. Cinnne! ellátóit 
levelekre válaszolok csak.

Keresek azonnali belépésre 
egy jó tiölgyfodrá'-z kísasz- 
szonyt, aki tud vas és vizon- 
dolálni. Fizetés havi 25 pengő 
és teljes ellátás. „Pali" úri és 
hölgyfodrász. Siófok, Fő-u. 10.

Fodrász segéd kisasszonyt 
keresek azonnali belépésre, 
lehetőleg nagyobb gyakorlat
tal rendelkezzék. Major Pál 
fodrász. Vásárosnamény.

Keresek azonnali belépésre 
egy józan életű, jó segédet, 
ki úgy a női, mint férfi haj
vágásban perfekt. Havi fizetés 
15 pengő, reggeli, ebéd, va
csora, lakás. Az önköltséget 
6 hónap után megtérítem. 
Major Pál, Vásárosnamény.

Jó hölgyfodrászt keresek, ki 
víz és vasondolálást végez. 
Teljes ellátást és havi 30 pen
gő fizetést adok. Huszár Jó
zsef fodrász. Gyöngyös, Kos- 
suth-u. 16.

Keresek egy olyan úri fod
rász segédet, ki a női fodrá
szatban is tud vasondolálni. 
Mady Béla fodrász ForróEncs 
Abaúj vármegye.

Keresők egyelsflrendüen dol
gozó férfi és női fodrász se
gédet, ki járlas és gyakorlott 
úgy a víz, mint a vas és tar
lós ondoialásban. Jó megjele
nésű 22-30 éves korral rendel
kező szolid ember legyen. Ha 
férfi nem lenne, nő is jöhet. 
Hosszabb ittlét esetén az úti
költség felét megtérítem. Fi
zetés 30 pengőtől havi és ebéd 
koszt. Később javitok, ha ál
landó lesz. Könyv ellenében 
útiköltséget küldök. Halmos 
Zsigmond úri és hölgyfodrász. 
Kecskemét. Lestár tér 1.

Árpád nyomda Szeged, Nyomdáért fe le l: Szittner János

SCHUTZEfi
m

„ÖTTORON V-
BUDAPEST

Ö n  megfeledkezett arról, hogy ma már a Schützeryy O t t O T O f i y U  

borotvaszappan kockában és rúdban az, mely úgy _

árban, m int minőségben a legtökéletesebb, J r u r r y f n J  
és biztosítja a jó  bo rőt válást



Modern kort élünk Modern frizurát
Modem motoros gépekkel készítsünk,

csak így lehetünk versenyképesek.
ÖN is meggyőződhet róla, kérje alanti gépeimet próbára.

TORNADO hajszárító gép 18 perc alatt szárítja a hajat,
TORNADO JUNIOR haj szári tógép 24 perc alatt szárit,
„GE-JVII" golyóscsapégyas kézi hajszárító gép a legtökéletesebb,
„GE-MI" villany dauergép utolérhetetlen,
„E R E C TA “ elöfiítéses dauer gép,
„KO H INO R" villany hajvágógép újból kapható.

Kedvező fizetési feltételek.

___  „GE-MI“ d a u e r e s s e n c
a dauervizek királya ;

egy próba meggyőzi Önt erről. Kapható az összes szaküzletekben is.
Ára: 1 pengő 40 fillér

Geschei t  Mihál y (Ge-Mi)
fodrászat! gépek és cikkek kereskedése 

BUDAPEST, VII.. ERZSÉBET-KÖRUT 27. III. 16.
TELEFON 13-97-97.

K O M O Í
hajfesték világmárka
Kizáróiig f o d r á s z o k  részére

„Ipari" csomagolást is hozunk 
forgalomba, mely 3 adagot 

tartalmaz, 1 üvegben 1 

színben. Ára 4 pengő 

pasztilla nélkül.

Öl cím# i MKomol“ képviselet Budapest, Mussolini-tér 3
iÉH!aiiyiSllIÍlllll!lif!iii!liiÍii!ÍÍi!Í!i[!i!l!ililiíiiiiilliii!iiÍÍljlÍ!ll[ÍÍji

Figyelem! Fodrász urak!
MIR-féle illóolajok bármilyen illatban, már 10 gr.-os üvegben is P, 1.20 
A legtökéletesebb tartós fényű körömlakk kg-ja . . . P. 9.—
1-a szalon lemosó kg-ja . . . . . . . P. 5.—
A jelenkor leghatásosabb fertőtlenítőszere az „ASEPS1N“.

Fodrászok részére ipari csomagolásban literje . . P. 8.—
A fent! gyártmányok beszerezhetők a

^ M la íc U n á l
Budapest, Vili., Aggteleki-utca 4. — Telefon: 143-287.

Szegedi fő le ra k a t: Dudás Sándor lilatszertára.

Tiger borotva 

Tiger olló
Ju w e l  hajvágó gép nélkül 

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



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

Árjegyzék
,,TONAL“ és COMTESSE1' gyártmányokról 

,T<iinr hajfesték, 1 doboz, elegendő így egész, Pengő 
vagy két utdnfestesre 2"—

„Tónál1' (natúr Hene-póiló). Bármilyen hajat
vörö.re fog 10U gramm 2-40

Dauerviz B. Porban tél liter (Kapható fél literenként) 1-40 
Dauerviz A. (Essencia) 1 liter 3 50

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

Olajsampon 1 liter 6'—
Dauerolt szőkített hajaknak erőt és fényt ad.
Kapható i/i és i/í  literenként is.

Olajpakoló zöld i liter 4-40
Meleg olajpakolashoz nélkülözhetetlen.

Folyékony sampon 1 liter 2"—
A legkitűnőbb minőség, A bajnak fényt kölcsö
nöz. Egy fej mosása cca. 3—4 fiil.

Fixateur (Egy liternek megfelelő por) 1 liter —-40
A hajat nem szürkiti, a gyors száradást 
biztosítja

Ecelöblitő (Egy liternek megfelelő por) I liter —’38
Kellemes illatú, hatása meglepő.

„Hamvasitó* Reflex i. 100 gramm 2‘—
Hajfestésnél, vagy szőkítésnél a vörös szín 
tompítására alkalmazható.

Hajfény 50 gramm 60‘—
A hajat 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 —.Oö

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

VIDÉK
Lerakat:

Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút 17

Nagy alkalmi 
T é l i v á s á r

Mindennemű fodrászberendezésekben, 
új és használt forgószékek, fülkefalak, 
rugós fülkeszékek, várószékek, 
tükrök, stb.

Dauergépek, hajszárítógépek, búrák, 
fejmosótálak,

Motorosburák
EKA, TORNÁDÓ, kicsi és nagy 
ROTÁR gyártmányúak.

Azonkívül az összes felszerelések, il
latszerek, cosmetikai cikkek, acél árúk, 
valamint HAJFESTÉKEK: Inectó,
Innocámin, Pabor, L. Orientol, Flórái 
Tónál, stb. kaphatók a közismert

Rothmann Ármin
cégnél

Budapest V. Teréz körút 29.
(udvarban) Tel. 11— 55— 60.

Elvem nagy forgalom —  kevés haszon

MR
Tempó állványos tartós ondo- 

láló gépek lO.-es 140.— ; 14-es

200.— ; 16-os extra kivitelben 260,— 

pengő.

MEMKFL WLLANV!
KESZIT44ET

'H Q R T Ó S T
-  FS

fSzaríificLÍ

N“

Univerzál villanynélküli tartós 
és szárító gép egybe építve, erős ki
vitelben 16 drb. alátéttel, 2 fűtővel 
No. 5-ös 120.— erősebb kivitelben 
160.— pengő.

Fejmosó lavórok
állvány nélküli 20.— ,kb 
10literes tartállyal 30—

Tempo hajszárító burák 12-
es lapos csövei, szenzációs tel
jesítménnyé], festett lábbal 32— ; 
réz lábbal 35.— ; erős masszív, 
öntött vas lábbal és két szárí
tóhoz való betét csövei együtt 
44.— pengő.

Öntöttvas lábbal 
és kifolyó csővel 
igen szép kivitelben, 
erős rézanyagokkal, 
35 cm. átméretü35. 
pengő.

Ezenkívül kaphatók még hajmunka Szerszámok : Tress- 
pad 2.80 és 3.20.— Acél gereben 5.— és 8.— . Bőrkar
tács párja 8 .— és 10.—  Kemény-féle Universal és Gemi 
gépek, Tornadó hajszárító búrák, valamint a hozzávaló 
részek, Minden nálam vásárolt gépre egy évi jótállást 
adok és a betanítást teljésen díjmentesen eszközlöm.

Hitelképes egyéneknek 10 százalék felárral részletfi
zetést is adok.

Dudás Sándor Szeged, Tisza L. körút 19,
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