
Budapest, 1921. ju lius 1.IŠI. évfolyam, 7. szám.



II Fodiászipar 7. szám.

L’ O R E A L-H E N N E
világszabadalom,

biztosan és jól fest minden 
változatban.

V elen cei c la ir e  (130) Világos gesztenyebarna 
V elen cei ro u g e  Sötét gesztenyebarna
Világos szőke Gesztenyebarna
Sötét szőke B a r n a

S2öke „L’Oreal“-Henné, Fekete
folyékony és puder, kisebb festésekhez.

„L’Oreal“ N2: 11.
folyékony, azonnal ható.

„L’OreaP-d’or,
a legjobb szőkitéshez.

„L’ Oreal“-Regenerator, 
„L’Oreal“-Rapide, 

Natur-Henné.
Paris, Rue de Louvre 7 bis

London, 5 Belfast Chambers 7 Beák Street, W. I. 
Vezérképviselő:

ADOLF NEFZGER
Wien I., Seilergasse 14. Telefon : 8025.

m Magyarország részére képviseletei és raktárai: 
Grünfeld Miksa, hölgyfodrasz és fodrászcikk kereskedő 
Budapest, IV., Hajó-utca 3. szám, Visó Márk, 
Király-utca 1 és Fritsch, V., Dorottya-utca 1. szám.

Tisztelt Szaktársak figyelmébe l

Visó és Srünfeid cég
cAnker-köz 2, mint ilyen társas cég közös 
elhatározással megváltunk. En Grünfeld 
Miksa az elöbbeni cég beltagja, külön céget 
alapitok, még pedig IV., Hajó-utca 3. sz. 
alatt. Ezennel tudomására adom az igen 
tisztelt Szaktársaimnak és vevőimnek, hogy 
raktáron tartok elsőrendű minőségű fodrász
cikkeket a legolcsóbb árakon. Szíves meg
rendeléseiket kérem ezentúl hozzám intézni.

Kartársi üdvözlettel

G R Ü N FELD  m iK S A
hölgyfodrász és fodrászcikk kereskedő 

Budapest, IV., Hajó-utca 3.
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Merk-féle perhydról stb., stb. hölgyfodrászati 

cikkek jutányos árakon kaphatók.

Preparált és nyers haj minden hosszúságban.

Továbbá értesítem a tisztelt szaktársaimat, hogy

L ’ O r e a l - H e n n é  h a jfe s té k
az összes színárnyalatokban kapható.

))L’Oreal-Henné ( gyönyörűen fest, szépít, fiatalít ||||
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— Egy zoológus nyilatkozata. —

Egy igen intellékluálís társaságban, 
mely főleg orvosok, tanárok és ka
tonatisztekből állott* szóba került fenti 
cimü cikkünk, amikor is valaki a 
társaságban azt a kérdést vetette fel, 
hogy vájjon a fedetlen fővel való 
járás kánikulában nem okozhat-e inso- 
lációt. Erre egy ottlevő igen kiváló 

> zoológus a következő véleményét 
mondta e l:

A kalap 'elleni propagandát igen helyeslem, (bár 
tudom! azt, hogy a forró égaljban, vagy a trópusok 
(raktéritő, baktéritő) közelében utazgató, illetve tartóz
kodó idegenek az ottani hőségben éppenséggel ínent 
a fej fedetlenségével, hanem sisakkal (Tropenhelm) és" 
arról hátul mélyen lelógó nyakfátyollai védekeznek U 
napszurás <(insolatio) ellen. Emlékszem még a bilekí 
súlyos balesetre is. A iTrebinjéből Nevezinjébe menetelő 
k o m á r o m i  12-ik számú cs. és kir. gyalogezrednek 
egy 450 főnyi osztagjából 1003 julius 20-án 47 íokgyi 
hőségben Bal eknél  kidőlt 60 katona, ezek közül 
19 meghalt, 40 súlyosan megbetegedett és egy meg
örült. Sokkal régebben, 1849 március 23-án, pénteken, 
a novarai csatában a győztes seregből, különösen az 
aradi 33-ik gyalogezred emberei dőltek ki tömegesen 
és megőrültek a tavasszal, úgyszólván hihetetlen hő
ség folytán, annak dacára, hogy sipkát viseltek. Miért? 
Talán azért, mert blúzaikon, szíjaikon nem tágítottak, 
a fegyvert nem tetszésük szerint tartották, gallérjukat 
le nem' vették magukról és egyforma lépést tartottak? 
Nem azért! Hanem, mert akkor még nem1 tanulták ti 
az állatvilágból annak mimikrijét, t. i. azon tulajdon
ságát, mely szerint az állat azon környezet, azon talaj 
színét viseli, melyben él, mozog, vagy nyugszik. Csak 
néhány példára tautatok rá: A jegesmedve csak a saját 
színéhez hasonló fehér hófedte talajon mozog, Vagy 
bármely más okból meglapul; a nyúl, a fiirj, a fogoly 
színei majdnem azonosak azon környezetével, melyben 
élnek és táplálkoznak. A világháború kitörésekor már 
követték a mimikrit és a katonai egyenruhák majdnem1 
valamennyi hadviselő fél seregeiben a föld szürke vagy 
barna színét, kakit, viselték; a kárpáti hadműveletek 
alkalmával az őrök és járőrök hófehér köpenyeget öl
töttek magukra.

Hogy kellett volna tehát védekezni a fentemlitett

"  TZozó-b rí Hantin

katonaságnak és hogy kell forró égaljban védekeznünk 
nekünk az ánsolatió ellen? Az oroszlán mimikrijével! 
Nem' értem ez alatt az oroszlánoknak a sivatag sárgás- 
szürke fövényével azonos színét, hanem egyedül liz 
oroszlán járásának modorát. Az oroszlán sem szabad
ban, sem1 fogságban nem képes bármely célja felé egye
nes Vonalban haladni, csak ferde és töredezett vona
lakban lépked vagy fut előre, mert ez óvja őt az 
insolatiótól, melyet az aráh:ai és afrikai sivatagokban 
könnyen megkaphatná, ha folyton ugyanazon egyenes 
vonalat követné.

Nálunk a kánikula nem olyan nagy, hogy veszélyes 
volna !a fedetlen fővel járókra, ellenkezőleg annyira 
egészséges, hogy feltétlen szükséges, hogy az uj ge
nerációt már kis korától szoktassuk el a kalapviselet
től, (mert nemcsak, hogy kevesebb lesz az ideges", 
hanem több lesz az éleseszü ember.

Szakiskolai vizsga.

A nőifodrász-mesterek szakosztálya által rendezett 
fésülő- $5s hajmunka-tanfolyamok hallgatói junius hó 
7-én tartották meg jól sikerült záróvizsgájukat. A szép 
eredmény, mely a vizsga alkalmával minden szemlélőt 
meglepett, újabb bizonyítéka annak, hogy vasakarattal 
és kitartó szorgalommal rövid idő alatt is szép ered
mény érjhető el, különösen, ha ily ambiciózus hallgató
ság és fáradhatatlan tanári kar között teljes a megértés". 
A zsűri megállapítása szerint a következő eredmények 
érettek el: Fésülő tanfolyam. Mesterek: 1. Stefatics An
tal jeles, 2. Antal Gyula jó, 3. Kolozsy József jó. Segé
dek: 1. Fehrling György jeles, 2. Pausch Rezső jó,
3. Lang József jó. Hajmunka-kurzus. Mesterek: 1. Do
mokos József jeles, 2. Beleznai Nándor jó, 3. Antal 
Gyula jó. Segédek: 1. Fehrling György jeles. Tanu
lók: Struher Margit és Keréh Rózsi szóbeli dicsére
tet kaptak. A vizsga befejeztével Miiller Károly ur, tes
tületünk elnöke intézett néhány buzdító szót a tanfolya
mon résztvettekhez, majd pedig a hallgatók nevében 
Antal Gyula ur köszönte meg a tanári kar fáradhatat
lan buzgalmát, melyet a tanfolyam résztvevőivel szem
ben tanúsítottak. Az igazgatóság. — A női fodrász-szVik- 
osztály felszólítja tagjait, hogy a hátralékos félévi tag
díjakat haladéktalanul fizessék be, mert ellenkező eset
ben a fcénztárnok személyesen fogja a nyugtákat a hely
színen inkasszálni a költségek felszámításával. Az el
nökség.

elism ert legkitűnőbb kész ítm ény
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Egy párisi diva tanácsai.
Liane ide 'Pongy, az  ünnepelt párisi szépséget fel

hívta egy inewyorki lapnak a szerkesztősége, hogy a 
modern szépség kozmetikájának kipróbált segitőszerei- 
ről nyilatkozzék. A szép díva az amerikai lapnak á 
következőket irta: Csúnya asszony vagy csúnya leány 
egyáltalában ne is létezzék, mert ehhez az osztályhoz 
csak azok tartoznak, akik legfontosabb kötelességeiket 
elhanyagolják, melyek abból állnak: örökösen tetszeni. 
Egy asszonynak épp oly kötelessége szépnek, mint jónak 
lenni. Madame JRachel, a legünnepeltebb francia szí
nésznők egyike — rut volt. ö azonban ezt nagyon jól 
tudta. »Szép akarok fenni!« — fogadta meg magában 
és Lám, szép lett. Hajlithatatlan akarat, állhatatos síág és 
a jó ízlés meghozta a kellemesebb változást.,

Ragadja meg tehát mindenki az erős elhatározást, 
hogy arcbőrét megszépiithesse. Itt elsősorban az loly 
nagyon elterjedt »béte noir«, a bőrátkákról (mitesser) 
'szólhatunk. Mindenekelőtt kerülni kellene, hogy kör
meinkkel vagy órakulccsal nyomjuk ki a pörsenéseket. 
Ehelyett 'egy csontból készített papirvágó késsel kapar
juk je a bőrt, aztán valami összehuzószer haszná
landó. Mossuk az arcbőrt tiszta alkohollal, kölni vízzel 
vagy Ichtiol-szappannal és utána egy tannint tartalmazó 
kenőccsel kenjük be az arcbőrt. Mindegy, akármennyi 
bőrátka vagy pattanás van az arcbőrön, azoknak a ki
nyomását okvetlen kerülni kell. Ehelyett inkább illó
olaj vagy vizanyag használandók. Következő két készít
mény gyorsan távolítja el a bőr mindennemű tisztában* 
ságát, mint: himlőhelyet, szeplőt, májfoltot, pörsenéseket 
(vimmerli), bőrátkákat (mitessert), pikkelyküíeget, bőr- 
hiámlást, (napégetést, arcveresseget stb. A bőr érdes
ségét ies durvaságát megszünteti és rövid használat* 
után hófehérré, bársonysimává varázsolja.

I.

jffödve. A kéz felnyitáskor öblös, zárásnál boltozatod 
legyen.

Vannak-e kezek eszerint megteremtvo? A hüvelyk
ujj a friutatóujjníak a középső Ízületig érjen csak. Utóbbi 
(kiegyenesítve éppen a középső ujjnak a korínét érje 
el, a kis (ujj ellenben a gyűrűs ujjnak a másotok 
ízületét. ’ | i? í H I | .̂ |

Ha ta természet azonban ebben a tekintetben el
hanyagolta az illetőt, akkor az egyedüli mentség a szín
lelés. Az egyedüli vigasztalás mégis' abban található, 
hogy a kezeket minden tekintetben szépíteni lehet igazi, 
gondos ápolás által.

Szokjék hozzá házidolgoknál keztyüket viselni, ne 
menjen sétálni keztyü nélkül, mert a levegő nagy ellen
sége a kéznek. Sose hordjon olyan ruhákat, melyeknek 
az ujjai a könyöknél vagy a kézcsuklónál szükek. Úgy
szintén káros hatással van a szűk keztyü is.

Naponta többször kellene a kezeket mosni, de tar
tózkodjunk a nagyon hideg és a tulmeleg víztől. Vagy 
használjunk langyos vizet, de még jobb a meleg esővíz. 
(Szappant naponta csak egyszer kellene használni, mert 
gyakori használata izgatja a bőrt. A szappan finom! 
és tiszta legyenf s a vízbe öntsünk egy pár csöpp ecet
savat, végül mártsuk kezeinket szappanos' vízbe és puha 
törülközővel szárítsuk meg. Ha azonban tisztátlan mun
káknál a kéz gyakori használata szükséges', akkor jó 
hatással lesz a kezeket kenődcs'el bedörzsölni.

Folyt. köv. F i g a r ó .

A ^ O Z Ó  k ö t n Í mV Í Z ~ I l l a t o s a b b  g  legkivá lóbb parfümnél Is
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Ritka hajviseletek.
A légin üvésziesebb hajviselet mégis csak a Fidzsi- 

sziget lakoknál található, ők! azok a Délitenger mentén, 
akik a legtöbb gondot fordítanak hajukra. Minden vad
ember vagyona és rangja szerint tarthat háztartásában 
megfelelő számú hajgondozót, akiknek száma kettőtől 
néha tizenkettőig is terjed és akik más munkát nem 
végeznek. Egy ilyen hajmüvész egy csonthajtü segítségé
vel addig tépi, ráncigálja a hajat, mignem az göndör 
lesz és felegyenesedik, mignem az egész egy nagyszerű 
parókát képez. E fölött egy darab legfinomabb! fehér 
szövet, mely oly könnyű és szellős', mint a csalán- 
szövet, laza redőkben körülcsavarnak, hogy a hajviselet 
harmat- és pormentes legyen. Ebben az úgynevezett Sala- 
kendőben égy hosszú csonthajtü van benn, mely a fej 
vakarásához szolgál, mert másféle fésű nem volna képes 
áthatolni azon a rendkívüli súlyos hajzaton, melyekben 
Hetimé szetesen ’.a fej tét vek (kényük-kedvük szerint Sza
porodhatnak. A hajviseletek a leggazdagabb változatos
ságban és a legritkább formában találhatók Afrikában. 
Kiváltképpen a férfiak, akik a legel képzel he több gon
dosságot fordítják erre. Nehéz tehát egy olyan formát 
készíteni, amely nem tőlük származnék. Majd elválaszt
ják a 'bajat középen és jobbról és balról eligazítva, több
nyire csomókba helyezik, el, melyekből ismét apró fo
natok csüngnek le zsinórformában. Majd szertemenő Su
garak alakjában veszi körül a haj a fejet, amennyiben' 
ez köröskörül vékony fonatokban lesz illesztve és jgy 
egy glóriához hasonlít. Ez a karika a fejnek négy öli 
dalára drótok által liesz erősítve, lefekvéskor azonban 
a drótokat kihúzzák.

De divatban van itt még a művésziesen felépített 
fürtök hajviselete is, amelyek gyakran egymásfelé eme
let részből állanak, majd végre a hajat hátulról 'és 
elölről hengeralaku chignonra alakítják, amelyet egy nád- 
állvány eros.it meg lés tart fenn, belülről hajlít ferde

7 Zozó-bayrum

*/a század óta köztudom ású, liogy

SCHÜTZER JAKAB é s  F I A  

SZÉKESFEHÉRVÁR-!

BOROTVASZAPPAM 
A LEGJOBB.

B f t  i m u x ; i i r  -fDr rm? t c  j b c . a  ' j r

ürányban hátra; ez íaztán kinyúlva fölméred, mig a 
haj a választéknál vékony fonalakban csavarodik össze. 
A homlokon át egyik halántéktól a másik halántékig 
szorosan egymás mellett Szélesen elterül a haj. Feles
leges magyarázni, hogy az ilyen hajviselet nagy fáradt
ságot vesz igénybe.

Ebben a világversenyben Chartres hercegnő állott 
előtérben, aki a sok diadaloktól se éjjel, se nappal nyu
godni nem volt képes. Oly fejdiszeket viselt kötésekből 
és toliakból, melynek egyetlenegy darabja nem kevesbb, 
mint 50 Louisdorba került. A hercegnő szép haját torony- 
alakra építette fel, melyiken nem kevesebb, mint 10 mé
ter gaze volt elhelyezve; a teteje pedig a legdrágább 
toliakkal volt koronázva. Ezenkívül kis viaszalakok, utá
nozva a kis (herceg dáöájával, egy díszes szerecsen 
gyermek, színes papagályok, 'komikusán még hozzá egy 
tál eseresnye, valamint őfensége a férj és‘ más! család
tagok (apró szobrocskái egészítették ki a remek müvet.

Dacára, hogy a hercegnő sajátságos hajviseletérd 
oly büszke volt, az idő előrehaladásával mégis felül
múlták őt a tjöbbi udvari hölgyek. Díszelőadások alkalmai 
és 'az idegen fejedelmek látogatásai villanyozták a haj- 
müvészeket, miníctíg merészebb ötletek felfedezésére. 
A divathősnők pedig szívesen követték minden egyes 
újításukat, csakhogy felülmúlhassák és sarokba állíthas
sák többi testvéreiket és versenytársnőiket.

Erre a célra semminemű áldozat nem volt nagy 
és szívesen kiállták a1 legkeservesebb tortúrákat is, mikor 
a szépen kikerült, hallatlan Öimenzióju diszfrizurát -fe
jükre rakták. Egy-̂ egy ilyen cifra frizura egy félméterl 
magas drót- ívagy vasállványt vett igénybe, tele virá
gokkal, toliakkal, zsinórokkal, pillangókkal, madarak
kal és más állatokkal, de legtöbbnyire guirland- és gaze- 
íátyollal volt feldjiszitvie. Nemi számítva azokat a kelle
metlenségeket, amiket az enormis nyomások a ‘fejre 
gyakoroltak, még hozzá a legnagyobb elővigyázattal kel
lett az egyensúlyt megtartani. Már magában véve az ut 
az (ünnepre is félelmet keltett a divathősnőre, mert a 
kolosszális hajtoronnyal a helyszínre érni nagy nehéz
ségekkel járt és csakis' úgy volt lehetséges, ha a hintá
nak a padlózatára térdepelt és egy sarokba szorult,, 
nehogy esetleg a díszes fej valamihez hozzáérjen. Hasz
náltak az ily célra külön készült hintót, utazás alkal
mával a tetejét leemelték és azon dugták ki a fehérre 
rizsporozott főkötőnélküli fejdiszt. Az egész úgy lát
szott, 'mintha egy egész mozgó kert kocsi k'ázott volna 
az utcákon át. F i g y e l ő .

(Folyt, köv.)

Cham poing B a y ru m
névvel iá Da n k o v s z ky - c é g  (Erzsébet-tér 19.) egy 
nagyszerűen habzó és kellemes illatú fejvizet hozott 
forgalomba, tnelynek literje 50 korona, üveg nélkül 40 
korona. Öt literes rendelés frankó szállítva.

dumán habzó, nagyszerű  illatú
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A vasárnapi munKaszünet.

— L e v é l  a s z e r k e s z t ő h ö z . —

Igen tisztelt szerkesztő nr!
Mindnyájan tudjuk, hogy a vasárnapi: munkaszünetet 

rendeleti utón kcnyszeritették a fodrásziparra,<1 a segéd
munkások kívánságára, előző egységes megállapodási 
nélkül. '

Olyan időben történt ez, amikor a háborús évek
től kimerült embereket a forradalom fertőzött levegőjű 
kábította el és fosztotta meg józan Ítélőképességétől. ,̂

Mentségül mondhatom ezt az akkor szereplő egyé
nekre, hogy nemi tudták idejében az ügyet teljes meg
értéssel rendezni munkásainkkal és igy az idők folyása 
a mai helyzetet teremtette meg.

Ma az a helyzet, hogy miután illetékes helyről ipa
runk legtöbb tényezőjét megkérdezték és egyhangúlag 
annak fenntartása mellett döntöttek, — törvény készül 
a közel jövőre a vasárnapi munkaszünetről 'általában.

Mi ennek nyugodtan nézünk elébe, mert a közgyű
lésen, ahol a Szövetség választmányának megbízásából 
annak fenntartását kértem, több mint 700 szaktárs alá-< 
Írása támogatott a jelenlevők lelkesedése között.

Ha mi tiszteletben tartjuk az iparunkban bevett szo
kásokat, és miagunkat egymáshoz tartozókn(ak tekintjük, 
akik egymásért és |az ipar tekintélyéért egy kis áldo
zatot is hozunk néha;

ha minden fodrász belátná az összetartozandó,ság 
szükségét, mert egy iparból élünk, közös laz érdekünk, 
küzdelmünk;

ha minden fodrász megértetné a vendégeivel: ipa
rostársamnak teszek szolgálatot, mert ez erkölcsi köte
lességem, ha egyöntetűen járunk el és mert egyiknek 
segédmunkásai nélkül nem lehet nyitvlatartani, én, aki
nek nincsenek munkásai, nem használhatom ki ezen al- 
kalmlat ellene; ' <

ha egyáltalában semiinit sem teszlek! a többség hatá
rozata jelien és mások kárára.

Az a kis kényelmetlenség, hogy ön vasárnap eset
leg maga beretválkozik, vagy csak szombat este, semmi, 
ahhoz képest, amilyen áldozattal jár ez a mi részünk
ről azzlál a vasárnapi 2—3 órai munkával. . .  — Ha mind
ez valóra válhatna, úgy a közönség js pártunkra állana 
és megtanulná tisztelni azt az ipart, amely az erkölcs
nek ily magaslatára emelkedett.

Ezzel szemben jni a valóság? Már szépen indult 
minden, csaknem valóra vált a teljes egyetértő rend* 
űrikor egyesek merő kapzsiságból és rosszindulatból kez
dették hol az árakat, hol! a nyitás, zárás stb. elfog(adott 
rendjét 'megzavarni. Erre ahelyett, hogy a környezet«! 
szép szóval hatolt volna reá és igyekezett volna vissza
terelni a rendes útra, ő is utána ment a rendbontás
ban egész pdáig, hogy m;a már ott tartunk, ahány üzlet, 
annyi szokás.

Ilyen körülmények között szerkesztő ur is be fogja 
látni, .hogy a Szövetség a rend fenntartásáért kényt#-', 
len a legradikálisabb eszközökhöz nyúlni.

Ki ss  Gyula, a Szövetség titkára.

L e m ode m asculine — L e Bom bage-nek

hívják Parisban a legújabb férfifrizurát. Ehhez a frizurához! 
legalább is 10 Centiméteres hosszú haj’ szükséges, még
pedig fa /fej mindegyik részén. A hajat először cham- 
poinggal alaposan meg kell mosni, utána jó ledörzsölni, 
azután következik ai haj behajtása meleg vassal, még 
pedig (alulról ii nyakról és onnan lépcsőzetesen fel
ijeié, a fej mindegyik oldalán. Ha ez megtörtént, a 
hajat kihűlni hagyjuk, aztán brillantinnel bekenjük és 
alaposan kikeféljük1, akkor fésűvel megadjuk a kívánt 
foiimát. Ez a frizura' azért jó, mert szép formát köl
csönöz (a 'fejnek. (La fCojffure De »Paris).

7 Zozó-sampora a legtökéletesebb hajápoló szer



7. szám. Fodrászipar

MINDENNEMŰ 
HAJMUNKÁT ÉS 

H A JFESTÉST ELVÁLLAL

KOMÁROMY ANTAL
H Ö L G Y F O D R Á S Z  ÉS 

PARÓKÁKÉ SZITÖ 
BUDAPEST,

-------------  Vili., NÉPSZÍNHÁZ-UTCA 16. -------------

COLUMBIA HAJFESTÉK, 
MATTOLIN,

PERHYDROL ŐRIG. MERCK, 
HYDROGEN,

ARC- ÉS KÉZKRÉM
éjjeli és nappali használatra.

BOROTVÁLÓ KRÉM, 
DEKOLETAGE EMAIL KRÉM g f , 

KORPA ELTÁVOLÍTÓ, 
KREPP

raktáron állandóan kapható

Sphinx-Művek
Részvénytársaság 
Gyártja az összes
kozmetikai cikkeket

Az igazság embere!
Mi feleslegesebb: a fodrászipar-e vagy az 

Árvizsgáló Bizottság ?

A múlt hetekben b a l a t o n f ü r e d i  szaktársaink ar
ról értesítettek bennünket, hogy az ottani Ár v i z s g á l ó
B i z o t t s á g  lemaximálta a bo rőt válás árát 4 koronára, 
a nyírásét és bbrotválásét együtt pedig 10 koronára. 
Egyúttal arról ,is panaszkodtak, hogy ezen árak meb 
lett, az [ottani drágaság miatt, megélni nem tudnak, 
tehát azt kérik, hogy sérelmük orvoslása iránt legyünk 
segítségükre és tegyünk megfelelői lépéseket.

E sorok firója ezen esetet azonnal bejelentette az 
O r s z á g o s  Kö z p o n t i 1 Á r v i z s g á 1 ó B i z o t t s á g  
alelnökénél, dr. B o l e m an urnái, akit arra kért, hogy 
bi a 1 a t o n f ü r e dlii szaktársainknak engedjék meg  ̂a 
szabadi versenyt és hogy b u d a p e s t i szaktársaink ár
szabályát alkalmazhassák.

Hosszas vitatkozás után ez sikerült is, de minthogy 
dr. Boleman 'ur a fodrászoknak éppen nem nagy ba
rátjuk, ő Úgy mint ezidíeig mindig!, most is kifejezést 
ádött irántunk táplált ellenszenvének, mondván: »A fod
rászipar 'felesleges ipar és: csodálkozom, hogy vannak 
még emberek, akik fodrászhoz járnak, mert például én 
már évek óta egyedül borotválkozom, hajamat pedig 
feleségem 'nyírja«.

£|n érré azt feleltem1, hogy felesleges, csak az Á r- 
v i z s g á l ó  B i z o t t s á g  lehet, korántsem azonban a 
fodrászipar, azt pedig, hogy alelnök ur önmaga borot
válkozik, *a»zt nagyon is észrevehefnli.,

Dr. Boleman urat, akinek igen érdekes külseje van, 
be fogom mutatni szaktársaimnak, mert igazi p r o t o 
tip j a :az önborotválkozóknak, akiket A m e r i k á b a n 
n y er s b ő r ü e k n e k neveznek, mert folytonosan meg- 
nyuzottnak látszik arcuk bőre. Haja dr. B o l e ma n  ur
nák alig van, mert a homloka háta közepéig íecsuszam- 
lott, az !a kevés haja pedig,, ami megvan, az úgy néz 
ki, mint ha ki Volna; tépázva. Fazonjának egyike felér 
feje közepéig, mig a másikon egyí kis pajesz fityegj

Bajszát akár egy elnyűtt bartvisnek tarthatni, ha
sonlóképpen 'az ő  W e r h a t s c h t  e« szemöldökeit  ̂ is*.

így fest dr. Bo l e ma n  ur, a c j d e v a n t  törvény- 
széki biró, a s oi di s ant ,  igazság embere, aki azzaL 
is fenyegetőd'zött, hogy egyik kollégánkat majd meg- 
botoztatja, .mert az 8 koronát fizettet magának egy-egy 
borotválásért. Ajánljuk, hogy dr. B o l e ma n  ur men
jen el egyszer ezen kollégánkhoz és hagyja magát ott 
az egyszer rendesen kiszolgálni; meg vagyunk győződve 
róla, hogy azontúl nem: fogja többé állítani azt, hogy 
a fodrászipar felesleges, hanem belátja majd, hogy ha 
Valami felesleges, az csak az Á r v i z s' g á 1 ó B i z o 11 s á g 
lehet, mert ez tsak arra szolgál, hogy zaklassa azon 
feleket és azoknak idejét rabolja, akiknek az a balsor
suk, hogy dolguk van vele. íWi J.

A ppareil E u g én e  m aitrise les vagnes
•a neve annak az ondói,áló gépnek', amely valóságos 
szenzációt jelent egész F r a n c i a o r s z á g b a n .  Igen 
érdekes, ha (ezen géppel ondoláljuk a hajat és utána 
megmossuk, annál hullámosabb lesz. Az egész appará
tus csőalaku és mindén veszély nélkül a bőr közelébe 
tartható. A vele előállított hullámok annyira eredetiek, 
hogy a fodrászok 90 százaléka használja. (La Coiffure 
De Paris).
A legújabb párisi női hajdivat
(Creation de M. Marcel Piquet) félmagas, a homlok 
teljesen szabad marad, az egész hajzajt laza kontyba egye-*, 
sül hátul, csak két elegáns hullám kerül az arcra, me
lyek a füleket eltakarjak, de a homlokot nem érintik. 
(La Coiffure De Paris.)

TZozó-Iaboratorium ' T e le fonszám a : József  35—46
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i W I N K L E R  D. H. j

HÍREK
Nagy n y á ri m ulatság .
, Szövetségünk szép idő esetén vasárnap, e hó 3-án, 
nagy nyári mulatságot rendez, amelyhez hasonló nem
csak, hogy a mi! szakmánkban még nem volt, de 
megjósolhatjuk, hogy ilyen ezideig még sehol nem 
volt, mert nem kevesebb, mint 50 ezer koronás értékben 
lesznek tárgyak kisorsolva. Ezen a mulatságon az lesz 
a nagyszerű, hogy ehetünk, ihatunk, táncolhatunk stb. 
és végeredményben még hasznunk lesz belőle. Ezért 
fiatal, öreg ne mulassza el ezen a mulatságon részt 
venni íés lehetőleg egyszerű ruhában. Ez igazi öröm
nap Vesz úgy felnőtteknek, mint kicsinyeknek. íme a 
meghívó: A »Budapesti Fodrászmesterek Szövetsége« 
1021. julius 3-án, vasárnap (kedvezőtlen idő esetén 10-én) 
a ’Budakeszi-ut 95. s*z. alatt levő «Szép Juhászné» ven
déglő, írét, erdő és tánctermében nagyszabású (nyári 
mulatságot rendez, melyre az  összes úri- 'és nőifodrá- 
szokat, a rokonszakmákat, azok kedves családjait és 
vendégeit tisztelettel meghívja a Rendezőség. Részvé
teli jegy személyenként előreváltva 10 korona, a pénz
tárnál 15 korona. Gyermekek belépődíjat nem fizetnek., 
Jegyek minden fodrászüzletben és a fodrászati cikkeket 
árusító üzemekben kaphatók. Eleimet és evőeszközt (le
hetőleg mindenki hozzon magával. — Frissen főtt bog
rácsgulyás 20 dkg. husadaggal 20 koronáért egész na- 
oon át kapható. Zsemlye, sóskifli, perec, elsőrendű mi
nőségű tejszinhabos kávé, fagylalt, jegeskávé és puk- 
ríáslzsütemény 'mérsékelt árak mellett házi kezelésben. 
Kitűnő italokról és étlap szerinti étkezésről a vendég
lős gondoskodik. A szórakozáson kívül a nyári mulatság 
célja, hogy a szaktársak között a közös érdekek hat
hatósabb (megvédésére a megértést éS a szeretetet füs
tápolja, és a tiszta jövedelemből 50%-kal aggkorunk 
támaszának, a segélyalapnak vagyonát gyarapitsuk, mig 
a fenmarádó 50%-kal a Szövetség iparfejlesztési akció
ját óhajtjuk támogatni. — Programúi: 9 órától 10 óráig 
gyülekezés az «Arany Szarvas« vendéglőben, amely a  
Széna-térről induló 81-es Zugligeti villamos mentén fek
tezik. {(A Széna-teret a következő kocsik érintik: <14, 
15. 17, 33, 35, 49, 51, 61, 63, 77, 79.) Pont 10 órakor 
indulás a Budakeszi-ut 95. szám alatt lévő «Szép JuhásZ- 
néhoz», ahol különféle dijakkal egybekötött tréfás nyári 
versenyek lesznek, u. ni. zsákbanfutás, bögretörés, ver
senyfutás soványak részére és külön a 82 kilón felü
lieknek, lepényevés, inezitlábfutás, kiflievés, továbbá Bu
dapesten inég H'em létezett újdonság, a torzszülöttek' 
felvonulása és egy különlegesség, a versenyevés stb. 
Azonkívül confetti- és szerpentin-csata, szabadszinpiad ka- 
barészámökkal, tekepálya és Vogl Imre tánctanár ren
dezésével csárdás-, boston- és one-step-verseny. Tekin
tettel a jótékony célra, a tombola részére a fod'rászatí 
cikkeket árusító kereskedők oly nagymennyiségű aján
déktárgyat ajánlottak fel, hogy minden eladott szám 
cgy-egy értékes nyereménnyel lesz kisorsolva. A jóté
konycél u tombolajátékot a rendezőség részvételével és 
felkérésére a Pajolin illatszergyár, Vilmos császár-ut 78. 
szám, rendezi. Minden hölgy díjtalanul kap egy Ízléses 
táncrendet. A zenét az I. helyőrségi zenekar szolgál
tatja. Visszajőve tel este 10 órakor külön villamosok
kal a «Szép Iloná»-tól.

Pajolin
Pajor Mátyás. Telefon 181—-91. 

Z O Z O mk C S Z l t i n C n ^ 6 k  m e s m z e  f e l ü l m ú l h a t a t l a n o k
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A bőr és a haj

címen kezdjük meg lapunk legközelebbi számában a 
folytatólagos leközlését dr. C l as en  F. E. ismert ham
burgi bőrgyógyásznak egyik szakmunkáját. Ez a mii, 
magában foglalja a bőr anatómiáját lés a haj kozme
tikáját. Felhívjuk tehát szaktársaink figyelmet arra, hogy 
azok, 'akik a modern korral haladni akarnak, ne mu
lasszák el ezen kitünően megirt munkát áttanulmányozni, 
'mert, sajnos, ma ott tartunk még, hogy a legtöbb fod
rász azt sebi tudja, hogy honnan ered a korpaképződés.
Uj keresetiforrás fodrászoknak.

A Fi ga ro-könyvvállalat ezúton értesíti szaktár
sainkat, hogy e hó második felében kezdi meg a vi
déki szállítást. A hetilapok árusítására szintén akkor ke
rül a sor. Aki könyvek és hetilapok árusításával fog
lalkozni akar, küldje be a címét a »Fodrászipar« szer
kesztőségének, VI., Podmaniczky-utca 11.

A női szépség

ápolására és fenntartására, az öregedés' ellensúlyozá
sára irányuló törekvés különösen Angliában és' Fram 
ciaországban (ma már egész külön tudománnyá fejlődött, 
amelyet kozmetika néven ismerünk. A kozmetikus tu
domány nemcsak az arc, a kéz, a nyak bőrének szépí
tésével foglalkozik, de a haj ápolását, annak festését, 
a száj, a fogak, orr, fül, szem és láb gondozását is ma
gában foglalja. A kozmetika térfoglalását legszembe
tűnőbben a gombamódra elszaporodott kozmetikus sza
lonok száma s íaz a töméntelen jobb, rosszabb szépitő- 
szer jelzi, mely forgalomban van. Egyedül a kozmeu 
tikus irodalom' fejletlen Magyarországon, mert Jiisz ed- 
dig îe.gyetlen szakmunka sem állt a nagyközönség ren
delkezésére, .a melyből megismerhette volna a kozmetika 
technikáját.

A szépségére adó hölgyközönség bizonyára öröm
mel fogja tudomásul venni1, hogy S z e n t i v á n y i  Szás z  
Tihamér, a «Gyógyszerészek Lapja» szerkesztőjének1 
tollából «Kozmetika» címen egy rendkívül érdekles 
könyv hagyta el a napokban a sajtót. E könyv, mely 
a legújabb angol és francba szépségápolási módszerek} 
első részletes ismertetése, két részre tagozódik. Első 
részében a bőr (ápolásáról, a vizről, a szappanról, az 
arcmassageről, továbbá az arcfestés" technikájáról közöl 
részletes leírást, majd felsorolja a bőr összes kozmetikus 
hibáit (szeplő, májfolt, rnitesser, pattanás, orrvörösség, 
fagyási pir, szemölcs, anyajegy stb.) és azok gyógy
kezelését ismerteti. A h a j á p o l á s  cimü fejezetben a 
haj mindennapos kozmetikáját, a korpásodás és' bete
ges hajhullás gyógykezelését, a női bajusz és szakái 
irtásának fnódjait közli. Külön fejezetet szánt szerző 
az ősz haj regenerálásának, a haj különböző színűre 
való festésének és szőkítésének. Terjedelmes részt fog
lal magában a száj és fog, a fül, orr és Szem ápolásá
nak leírása, továbbá a manikűr és pedikűr ismerte
tése.

A ikönyv második része 163 eddig titokban tar
tott szépitőszer elkészítésének leírását tartalmazza latin 
és magyar nyelven, úgy hogy e kozmetikumok készíté
sének titkával minden érdeklődő megismerkedhetik. Ha 
még megemlítjük, hogy a könyv előszavát P é c h y Erzsi 
6zinmüvesznő irta, s hogy 16 ives és famentes papíron, 
művészi illusztrációkkal a Pallas irodalmi müintezetében 
készült, úgy mindent elmondottunk ezen értékes, hé
zagpótló könyvről, melynek bolti ára 98.— korona s 
amely minden jobb könyvkereskedésben, vagy a «Gyógy- 
szerészek Lapja» kiadóhivatalában (Budapest, IV., Mu- 
zleum-körut 17. szám alatt) kapható.

( T *

készítm ényekből kísérletezés végett Ingyen mintát küld a készítője
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KERESEK jó munkás borbélysegédet, aki önállóan tud dol
gozni. [Fizetés havonta 200—280 korona, teljes ellátással, csa
ládias otthon és jó mellékkereset. Cim: Dachsbck János, 
Szentes.

MOST 'SZABADULT íodrászsegéd, jobb munkás, azonnali be
lépésre alkalmazást keres, teljes ellátással és lakással. Szives 
ajánlatokat fizetés megjelöléssel kér, Barát István fodrász
segéd. Jászberény, Mária-utca 7. sz.

RITKA [ALKALOM. 54 év óta fennálló fodrászüzlet 100.000 ko
rona évi forgalommal, melyet ambiciózus mester szorgal
mával [még fokozhat, más vállalat miatt eladó. Ezen üzlet, 
mely a város legforgalmasabb helyén van, kipróbálható. 
Ára '80 ezer korona. Köves Sándor, fodrász. Szarvas, Bé
késmegye. f

ELSŐRENDŰ hölgyfodrászt vagy fodrásznőt keresek mielőbbi be
lépésre. (Hoffmanné, nőifodrászterme, Szeged, Iskola-utca 7.

BÉRBE iVENNÉK jóforgalmu fodrászüzletet. Elsőrendű munkás, 
nős, 25 éves fodrászsegéd vagyok és rendelkezem pár ezer
korona »óvadékkal. Cim e lap szerkesztőségében.

FIATAL elsőrangú urifodrászsegédet, aki hajmunkához is ért, 
állandó alkalmazásra felveszem. Cim a szerkesztőségben.

la MINŐSÉGŰ preperált, vágott hajak feldolgozva, 20 cím
től 60-ig, minden színben (nagyban kapható. Koronafy „K. 
és íia hajkereskedők, Székesfehérvár.

VILLAMOS vizhevitőkészülek (autogeiser) közvetlen vízvezeték- 
kapcsoláshoz, gyári árban kapható. Cim e lap szerkesztő
ségében. '

JELSŐRENDÜ nőifodrász- és manikürterem eladó. Cim: Wágner, 
Szombathely, f

NÉGYSZEMÉLYES (komplett fodrászberendezés eladó. Úgyszin
tén veszek és eladok mindenféle fodrászberendezéseket. Schaffer 
György, Gyár-utca 2.

JOBB (FODRÁSZÜZLETET keresek megvételre, de csak lakás
sal. . Cim e lap szerkesztőségében.

FODRASZSEGÉD, háromévi gyakorlattal, keres alkalmazást, hol 
teljes , ellátást, lakást kap. Belépés julius 5-től. Szives aján
latokat fa fizetés megjelölésével «Jó munkás» jeligére a szer
kesztőségbe kérek.

JÓFORGALMU borbély és fodrászüzlet, mely 15 éve fennáll, 
azonnal eladó. Cim: Hernád-utca 8., fodrászüzlet.

HELYSZŰKE miatt olcsón eladó egy drb. fehér, 40 fiókos 
bérletszekrény, . középen illatszerszekrénnyel és egy mosdó két
oldali , illatszerszekrénnyel, tükörrel és víztartállyal. Megtekint
hető: »Kajdócsy Sándor úri- és női pályaudvari fodrásznál, 
Szombathely. v

,  FLA SC H N ER  LA JO S
£ Budapest, VIII., József-körut 17.

Első magyar YlllanyerSre berendezett borotva homorú Röszoriilfléle-

A c é lá ru - és 
fodrászat! cikkek 

gyári raktára.
Minden e szakmába 
vágó munkát gyorsan, 
pontosan és jutányos 

árban eszközlök.

Zozó
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+
Az arany kereszthez.

SSalassa és Sársa
Budapest,

VI., A ndrássy-ut szám .
Telefonszám : 83—16,

Legrégibb és legnagyobb budapesti 
vállalat fodrászatí berendezések
ben* Összes fodrászati műszerek és 
eszközök a legnagyobb választék
ban* Nagybani gyártás illatszerek* 
brillantinok* kozmetikai cikkekben*
99F  Ő N “ hajszárító raktáron* 
Hajmosó állvány ok és arcgőzölők.

Illatszergyáram üzemvezető vegyésze Zádor ur a szakmában közismert első szaktekintély készítményei, minden tekintetben a legkényesebb 
Ízlésnek is megfelelnek. — összes gyártmányaim feltüntetett védjeggyel és parfümerie „Pajolin" aláírással vannak ellátva.




