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évi XVII. t.-c. módosítása, illetve az ipartörvény reví
ziója újra el halasztódott, a jó »Isten tudja hányadszor 
és mikorára. Nincs e hazának olyan mostoha gyermeke, 
mint a kézrnüiparösság. Sehonnan semmi segítség vagy 
bátorítás jövője iránt, minden elgondolható állami és 
társadalmi terhektől roskadásig megrakva, magára ha
gyatva, küzd az élet és jövő nehéz problémáival. Köve
telődző sohasem tudott lenni, a tömörülés és összetartás* 
bán rejlő erőt nem tudta a maga előnyére érvényesíteni,; 
ezi «ai szétforgácsolt, lomha test tele van magyaros nem- 
bánomsággal, tehetetlenségjglel.

Avagy nem â  legnagyobbfoku tehetetlenség, hogy 
ez az államfentartó tábor, mint a kisiparosság, a maga 
soraiból, a maga véréből nem tudott hivatott vezert 
produkálni, akit képzettsége, jelleme, kötelességtudása, 
önzetlen becsületessége érdemessé tenne a követésre. 
Érthetetlen, hiszen minden szakma vagy foglalkozás tág 
tere nyit a személyi érvényesülésre, intelligencia, ráter
mettség, szorgalmas kitartással elért szakmai kiválóság, 
párosulva a jó modorral, tényezője annak, hogy valaki 
kiemelkedjék a sokaságból és érdemessé legyen arra, 
hogy majdan mint iparágnak kiválósága szerepeljen.

Egész Magyarország kisiparossága megérdemli, hogy 
ilyen személyiségek képviseljék igaz ügyüket például a 
^p^^tgyülésen. ügy látszik, itt még mindig! dehonesz- 
taló iparral és iparosokkal gondolnak foglalkozni. Az el
múlt harminc-negyven év alatt ugyan voltak egyesek, akik 
szépén, céltudatosan indultak. Azonban egyéniségük 
csakhamar elmosódott, mert működési': törekvésükét egy
részt a tradicionális hivatalos érzéketlenség bénította 
meg, másrészt szakmájuk hathatós támogatását nélkü
lözve, munkásságuk meddővé vált és maradt min
den a régiben!

így történhetett meg, hogy az 1884-ben életbelép
tetett ipartörvény, amelyet annakidején megalkotói is 
csak az elslő lépésnek tartottak a javulás felé, immár 
36 éve nyomorítja meg kézmüiparosságunk munkaered
ményét. Mintha önálló, saját mivoltunknak megfelelő 
alkotások megteremtéséhez képtelenek volnánk; e min
dent bomlasztó korlátot is a müveit nyugat ilynemű 
kísérletező tákolmánya után másoltuk le, anélkül azon
ban, hogy annak következetességét magunkévá tettük 
volna. Mert úgy Németország, mint Ausztria is, rövid 
10—15 év után belátták e törvény alkalmatlan hatását, 
azt sutba dobták ,és újabb, biztosabb alapra helyezték 
iparuk irányítását. Egyes esetekben még a numerus 
clausus alkalmazásával is biztosították annak közgazda
ságilag is fontos megizmosodását, haladási lehetőségét. 
Ez elvégre nemcsak szakmai, de állami érdek is.

Messze túlhaladná e cikk keretét, ha e törvény min
den szülöttével kívánnánk foglalkozni; eggyel azonban 
foglakoznunk kell: ez pedig az ipartestületi intézmény. 
Az a beállítás, mintha az iparosságnak e kétes értékű 
intézménye biztosítaná saját autonómiáját, vagyis ön
rendelkezési jogát, már régen helytelennek bizonyult, 
mert ma már mindnyájunk által elismert tény, hogy 
annakidején az állam saját kötelességét egyszerűen át
hárította a kisiparosságra, fölszabadítva önmagát mun
kától, költségtől, felelősségtői egyaránt, de — föntartotta 
magának természetesen az ellenőrzés jogát. Ezen ipar- 
testületek kénytelenek szervezésük minden költségét vi
selni, sőt mi több, az iparfejlesztés céljából fentartott 
szakiskolák és szaktanfolyamok és az ezekhez szükséges 
anyagbeszerzéseket is a tagdíjakból fedezni, ugyannyira, 
hogy ma már egyik-másik ipartestületnek évi költség- 
vetése meghaladja a 200.003 koronát, amelyet fedezni 
csakis a tagdíjak folytonos felemelésével lehet, viszont, 
hogy megtehesse, föl hatalmaztalak a tagdijak közadók 
módjára való behajtására.

Ezek a súlyos megterheltetések, nélkülözve még köz- 
igazgatási köreink kötelességszerü támogatását is, az 
ipartestületek egyik-másikát már a tönk szélére sodor
ták. Ha az ipartörvénynek évek hosszú sora óta ígért 
és most ismét elhalasztott revíziója rövidesen be nem 
következik, bizony-bizony megtörténhetik, hogy egyes 
ipartestületek megköszönik az autonómiát és visszaadják 
a megbízatást.

A kisiparosságnak most csak két fontos kívánsága 
van: az bgyik iparának képesítéshez kötése, a második 
pedig az iparengedélyek kiadásának az ipartestületek 
ügykörébe való átutalása. Holmi törekvésektől, mintha 
az állam anyagi érdekén, vagy pláne tekintélyén ezáltal 
csorba esnék, az iparosság távol áll, sőt az iparengedélyek 
kiadási eljárása íelebbezési záradékkal volna ellátandó. 
Ha e jogos kívánságok nem teljesülnek, az ipartestületek 
létjogosultsága megszűnik, mert azokat csak mint terhet-
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Tisztelt Szaktársak figyelmébe! 

Visó és Brüncég
cAnker-köz 2. mint ilyen társas cég közös 
elhatározással megváltunk. Én Grünfeld 
Miksa az élőbbé ni cég beltagja, külön céget 
alapitok, még pedig IV., Hajó-utca 3. sz. 
alatt. Ezennel tudomására adom az igen 
tisztelt Szaktársaimnak és vevőímnekf 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  perliydról stb., stb.. hölgy  fodrászat i cikkek  ju tá 
nyos árakon  kaphatók.

Preparált és nyers ha j m inden hosszúságban.

Továbbá értesítem a tisztelt szaktársaim at, hogy

L’Oreal- Henné hajfesték
az összes színárnyalatokban  kaphatók.

*/4 kiló üvegtége'yben drbja 30 K, üres üveget 5 K-ért vissza veszem f  
Bruttó 1 kiló 80 korona. Üvegbetét 20 korona !

W I N K L E R  D. H. |
BUDAPEST, VII,, A k á c fa -u tc a  2 0  j

>>L’Oreal-Henné<< gyönyörűen fest, szépít, fiatalít
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évi XVII. t.-c. módosítása, illetve az ipartörvény reví
ziója újra el halasztódott, a jó »Isten tudja hányadszor 
és mikorára. Nincs e hazának olyan mostoha gyermeke, 
mint â  kézmüiparosság. Sehonnan semmi segítség vagy 
bátorítás jövője ,iránt, minden elgondolható állami és 
társadalmi terhektől roskadásig megrakva, magára ha
gyatva, küzd az élet és jövő* nehéz problémáival. Köve
telődző sohasem tudott lenni,, a tömörülés és összetartás* 
bán rejlő erőt nem tudta a maga előnyére érvényesíteni,; 
ezuaí szétforgácsolt, lomha test tele van magyaros nem- 
bánoinsággal, tehetetlenséggel.

Avagy nem a legnagyobbfoku tehetetlenség, hogy 
ez az államfentartó táblor, mint a kisiparosság, a maga 
soraiból, a maga véréből nem tudott hivatott vezert 
produkálni, akit képzettsége, jelleme, kötelességtudása, 
önzetlen becsületessége érdemessé tenne a követésre. 
Érthetetlen, hiszen mindén szakma Vagy foglalkozás tág 
tere nyit a személyi érvényesülésre, intelligencia, ráter
mettség, szorgalmas kitartással elért szakmai kiválóság, 
párosulva a jó modorral, tényezője annak, hogy valaki 
kiemelkedjék a sokaságból és érdemessé legyen arra, 
hogy majdan mint iparágnak kiválósága szerepeljen.

Egész Magyarország kisiparossága megérdemli, hogy 
ilyen személyiségek képviseljék igaz ügyüket például a 
nemzetgyűlésen, ügy látszik, jit még mindig dehonesz- 
taló iparral és iparosokkal gondolnak foglalkozni. Az cl- 
ftiult harminc-negyven év alatt ugyan voltak egyesek, akiki 
szépen, céltudatosan indultak. Azonban egyéniségük 
csakhamar elmosódott, mert működési: törekvésükét egy
részt a tradicionális hivatalos érzéketlenség bénította 
meg, másrészt szakmájuk hathatós támogatását nélkü
lözve, munkásságuk meddővé vált és — maradt min
den a régiben!

így történhetett meg, hogy az 1884-ben életbelép
tetett ipartörvény, amelyet annakidején megalkotói is 
csak az elslő lépésnek tartottak a javulás felé, immár 
36 éve nyomorítja meg kézmü,iparosságunk munkaered
ményét. Mintha önálló, saját mivoltunknak megfelelő 
alkotások megteremtéséhez képtelenek volnánk; e min
dent bomlasztó' korlátot is a müveit nyugat ilynemű 
kísérletező tákolmánya után másoltuk le, anélkül azon
ban, hogy annak következetességét magunkévá tettük 
volna. Mert úgy Németország, mint Ausztria is, rövid 
1Ü—15 év után belátták e törvény alkalmatlan hatását, 
azt sutba dobták ,és újabb, biztosabb alapra helyezték 
iparuk irányítását. Egyes esetekben még a numerus 
clausus alkalmazásával is biztosították annak közgazda
ságilag is fontos megizmosodását, haladási lehetőségét. 
Ez elvégre nemcsak szakmai, de állami érdek is.

Messze túlhaladná e cikk keretét, ha e törvény min
den szülöttével kívánnánk foglalkozni; eggyel azonban 
foglakoznunk kell: ez pedig az ipartestületi intézmény. 
Az a beállítás, mintha az iparosságnak e kétes értékű 
intézménye biztosítaná saját autonómiáját, vagyis ön
rendelkezési jogát, már régen helytelennek bizonyult, 
mert ma már 'mindnyájunk által elismert tény, hogy 
annakidején az állam saját kötelességét egyszerűen át
hárította a kisiparosságra, fölszabadítva önmagát mun
kától, költségtől, felelősségtől egyaránt, de — föntartotta 
magának természetesen az ellenőrzés jogát. Ezen ipar- 
testületek kénytelenek szervezésük mlinden költségét vi
selni, sőt mi több, az (iparfejlesztés céljából fentartott 
szakiskolák és szaktanfolyamok és az ezekhez szükséges 
anyagbeszerzéseket is a tagdíjakból fedezni, ugyannyira, 
hogy ma már egyik-másik ipartestületnek évi költség- 
vetése meghaladja a 200.003 koronát, amelyet fedezni 
csakis a tagdíjak folytonos felemelésével lehet, viszont, 
hogy megtehesse, fölhatalníaztattak a tagdijak közadók 
módjára való behajtására.

Ezek a súlyos megterheltetések, nélkülözve még köz- 
igazgatási köreink kötelességszerü támogatását is, az 
ipartestületek egyik-másikát már a tönk szélére sodor
ták. fja az ipartörvénynek évek hosszú sora óta Ígért 
és most ismét elhalasztott revíziója rövidesen be nem 
következik, bizony-bizony megtörténhetik, hogy egyes 
ipartestületek megköszönik az autonómiát és visszaadják 
a megbízatást.

A kisiparosságnak most csak két fontos kívánsága 
van: az Egyik iparának képesítéshez kötése, a második 
pedig az iparengedélyek kiadásának az ipartestületek 
ügykörébe való átutalása. Holmi törekvésektől, mintha 
az állam anyagi érdekén, vagy pláne tekintélyén ezáltal 
csorba esnék, az iparosság távol áll, sőt az iparengedélyek 
kiadási eljárása lelebbezési záradékkal volna ellátandó. 
Ha e jogos kívánságok nem teljesülnek, az ipartestületek 
létjogosultsága megszűnik, mert azokat csak mint terhet-
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jelentő alkalmatosságot föntartani, szerintem igazán nem 
kívánatos. Élpp úgy, mint az ipartörvény revíziója, holt
pontra jutott és nem tud' végleges, egyöntetű meg' ldást 
nyerni a vasárnapi munkaszünetről rendelkező törvény 
kibővítése. Valósággal tragikomikus már az az állapot, 
amit ez az örökös huzavona iparunkban teremtett. Egye
sek szerint van munkaszünetiink, mások szerint nincs. 
Ha van, hol marad az államhatalom, am ly megtudni 
hivatott rendelkezéseinek semmibevevését; ha pedig 
nincs, miért nem utalja az összességet a vasárnapi mun
kálkodásra? Végre is kizárólag a kisiparnak vasárnapon 
való üzembentartása csak nem lehet egyesek, vagy ér
dekcsoportok előnye. Vagy ha igen, mondják meg ezen 
tényezők, hogy magunknak és munkásainknak mikor 
adjuk meg a kötelező 24 órai pihenőt? Talán mikor 
minden más foglalkozás üzemben van?

Testületünk vezetősége, nemkülönben egy annak
idején megtartott közgyűlési határozat kimondotta a 
vasárnapi v munkaszünethez való ragaszkodásunkat, mi
ről a mérvadó körök értesittettek, miért késik tehát 
a határozat? Véleményem szerint boldogulásunk lehe
tőségének mégis csak mi vagyunk a legilletékesebb 
fóruma!

De ha már itt tartunk, fölhasználom az: alkalmat, 
hogy segédi karunkhoz, amelynek egyenjogúságát e kér
désben készséggel elismerem, kérdést intézzek: Vaj’jon 
ők nem látják ê veszendőben vasárnapi szünetjiuet 
mostani ténykedésükkel? Hosszú éveken át rn'lyen fáj
dalmas rezignáeióval néztünk vasárnapi munkánk köze
pette a teljes szünetet élvező munkástársainkra. Végre 
diadalmaskodhattak, évtizedes óhajuk tejesült telje mit 
pedig olyan időben és olyan tényezők által, ami mun
kásságunknak hatványozottan kötde ségévé tenné an
nak tiszteletbentartását mindenkoron. Hol maradt az elv- 
hüség, hol a szociális érzék? Hiszen fiatal barátaim, 
ne hatalmi célokat szolgáljanak, ne egyesek megé heté/ét 
kívánják biztosítani, lássák már be, hogy a mi szűk 
körre utalt kicsi iparunkat csak tisztességes munkával 
lehet fentartani, ezen fordul meg az önök jövőbeni 
sorsa, kell, hogy ezen munkálkodjanak.

Viszonválasz.
A » F o d r á s z i p a r «  augusztusi számában egyebek 

között a zt írtam, hogy ipartestületünk jegyzője, K ö n y 
ves  Kálmán, már hosszú évek sora óta nem teljesiti kö
telességét és hogy főleg őt terheli és neki köszönhetjük! 
azt, hogy ipartestületünk majdnem a tönk szélére jutott. 
Könyves Kálmán ur, ahelyett, hogy fegyelmi vizsgálatot 
kért volna önmaga ellen, minősíthetetlen modorban en
gem támadt .meg, nyilván azért, hogy az ellene emelt 
vádakról elterelje szaktársaink figyelmét.

Hosszú lére eresztett és dühtől tajtékozó válaszá
ban a legimpertinensebb módon igyekszik állításaimat 
megcáfolni. Ennélfogva ismételten kijelentem, hogy min
den állításomat vele szemben fenntartom, hogy Könyves 
Kálmán jegyző ur nem teljesíti a kötelességét. Ha ezen 
állításaimban foglalt vádak ellen kifogása van, akkor joga 
van fegyelmi vizsgálatot kérni, sőt követelnie kell ön
maga ellen. Azon állítása ellen azonban, hogy én idegen; 
érdekek szolgálatában ülnék és meg volnék vesztegetve, 
a leghatározottabban és erélyesen tiltakozom1, azt, mint 
alaptalan rágalmat visszautasítom. K ö n y v e s  Kálmán 
ezen kijelentése után hangfogót teszek a toliamra és 
csak annyit mondok: aki rólam efféléket állít, az vagy 
tudva hazudik, vagy részeges hülye! iWjléber József.

„C sonka M a g y a ro rsz á g  nem  o rs z á g  
E g ész  M a g y a ro rsz á g  m e n n y o rsz á g .«

Ipar testületünk telefonszáma: József 124—79.

A forgalmi adó.
Az 1921. évi ÍKXXIX. t.-cikk rendelkezései érteimé- 

ben uj adó, a forgalmi adó lépett életbe, mely a fodrász
iparosokra is kötelező. Ennélfogva minden önállóan 
dolgozó fodrász köteles napi összbevételéből 1 1 /2 % for
galmi adót bélyegjegyekben vagy készpénzben megfi
zetni.

Eltekintve attól, hogy ez a váratlan adó még job
ban fogja nyomni vállainkat, még az adóhatóság folŷ  
tonos zaklatásnak is kileszünk téve, mert a könymtei- 
hez nem igen értünk. Úgyszintén a jövő. sem kecseg
tet valami nagy reményekkel, mert már kétségtelen, 
hogy a jövőben az adókat nem a jövedelem, hanem a 
bevétel után fogják kivetni.

A mi szakmánkban nonsens, hogy a forgalmi adót 
és a többi adókat ,is az (összbevétel szerint fizessük, 
mert hiszen ismeretes, hogy napi bevételünk 20 száza- 
lléka nem is a mienk, hanem munkásainké. Dppen ezért 
feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy vezetőink világo
sítsák fel erről az adóhatóságokat.

A forgalmi adó lerovásához bevételi pénztárkönyv 
vezetendő. Ezen könyv a magy. kir. Központi Bélyeg
raktár által felülbélyegzendő. Ebben a könyvben a 
napi bevétel bejegyezendő! és aZ érte járandó forgalmi 
adó bélyegekben odaragasztandó. Az adót készpénz
ben is lehet fizetni és egyezség alapján általányösz- 
szegben is megáll api tható, de ezt külön kérni kell. Az 
esetben, ha az adóhatóság nem látja a bevallást elfogad
hatónak, szakértővel becsülted fel az adót. ^

E rövid ismertetés keretében természetesen egy
előre csak hézagosán lehet a rendelkezéseket ismertetni, 
de annyit már is mondhatunk: a m ú l t b a n  nem vol t  
öröm,  a j ö v ő b e n  nem l esz  remény.

a Zoz
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Országos versenyfésülés.
M a g y a r o r s z á g  ö s s z e s  i t ő i  f o d r á s z a i h o z ]

A már lassanként elhanyagolt nőifodrászipar új
bóli fellendítése s a nagyközönség érdeklődésének ipa
runk iránti felkeltése céljából a budapesti nőifodrász- 
mesterek ipartestületi szakosztálya a nőifodrászsegédék 
szakosztályával karöltve la Kereskedelmi és Iparkamara, 
valamint a Budapesti Borbély- és Fodrászipartestület 
támogatásával 1921. évi o k t ó b e r  hó 23-án egy nagy
szabású o r s z á g o s  női f é s ü l ő v e r s e n n y e l  kap
csolatos demonstráló és a fodrásziparral, kozmetiká
val, arcápolással összefüggő ipari cikkek kiállitásszerü 
bemutató estélyt rendez.

Ezen ( országos félsülőversenyt, mely a fentjelzett 
napon, vasárnap, a Vigadó összes termeiben lesz meg
tartva, 'úgy méreteiben, » mint erkölcsi siker tekinteté
ben 'előreláthatólag messze felül fog múlni minden 
hasonló, eddig Magyarországon rendezett fésülő versenyt.

A pro gramm kidolgozására s keresztülvitelére leg
jobb szakerőinket sikerült megnyerni s ez már előre 
is biztosítja ia verseny tökéletes sikerét.

A programm kidolgozásánál az az elv vezérelte a 
rendezőbizottságot, hogy a lehető legszebbet, legjobbat 
s mindenkit egyaránt kielégítő eredményt érjen jel, 
de a törekvés legfőkép arra irányult, hogy a nőifodtász- 
ipart a közönség minél szélesebb rétegében közked
velté s általánossá tegye. <

Annikor iparunk (érdekeinek lelőmozditása céljából 
verseny rendezésére vállalkoztunk, feltétlenül számítot
tunk a nőifodrászattal foglalkozók erőteljes támogatá
sára s ezért felhívjuk az (ország összes (nőifodrászt 
mestereit és segédeit, hogy iparunk fejlesztésére irá
nyuló törekvéseinket nem csak anyagilag, hanem er
kölcsileg is olyan módon támogassák, hogy a fésü
lésben aktiv részt vesznek.

Hisszük és reméljük, hogy a rendezőség hivó 
szavát, iparát szerető úgy budapesti mint vidéki szak
társaink Oelkes örömmel fogadják s [abban támogatásukra 
sietnek.

A ^verseny erkölcsi sikere érdekében a verseny
zők 'száma 25—25-ben lett megállapítva, hogy csak az 
igazán versenyképes, elsőrangú nőifodrászok mérhes
sék össze erejüket s máris annyi előjegyzés történt, 
hogy aki idejében be nem nevez, lemarad: a ver
senyben 'való részvételről.

Bejelentések a nőifodrászmesterek Szakosztályánál 
(Budapest, VII., Csengery-utca 15.) eszközölhetők Írás
ban is, hol levélbeli felvilágosítást is adnak.

V e r s e n y f é s i i l é s i  f e l t é t e l e k :
I.

1. éA versenyben részt vehet a nőifodrász szakmá
val foglalkozó minden munkás és munkásnő, aki a 
megállapított 100 (azaz egyszáz) korona benevezési di
jat 1921. október hó 10-ig 'bezárólag a szakegylet pénz
tárába befizeti.

2. a) A versenyzők kötelesek modern frizurát jalL
kotni és pedig az előleső rész onduIáivá, tehát saját 
hajból (dolgozandó ki, mig fültől fülig! a fej jiátuleső 
részen bárminemű (hajpótlékok használhatók; 1

b) fejdiszék a fej bármely részén alkalmazhatók; i
c) szigorúan tilos és diszkvalifikálandó aZ olyan 

modell, kinek haja elő van készítve (ondölálva) vagy 
természetes hullámokkal bir.

3. a) Fésülési idő 45 perc; '
b) a, kontyhoz használandó póthajak előre preparál

hatok, de (a fésülésnek a helyszínen kell megtörténnie.
4. Dijak: I. dij az Iparkamara által felajánlott jérem 

J-s a női fodrászmesterek szakosztálya által felaján
lott 3000 k o r o n a  készpénz. / )

II. dij: Az Iparkamara érme lés 1500 k o r o n a  kész!- 
penz.

III. dij: Az Iparkamara érme lés 1000 k o r o n a 1
készpénz.

Azonkívül tiszteletdijak lesznek kiosztva:
Mindazok, akik a kitűzött idő alatt beneveznek, a 

fenti feltételeket magukra nézve kötelezőnek ösmerik é\<
A d e m o n s trá c ió  fe lté te le i: ^

II.
11. A demonstráción résztvehet minden magyar- 

országi nőifodrászmester.
2. A résztvevőnek jogában láll tetszés szerinti fri

zurát alkotni.
3. Fésülési idő 50 perc.
iA (demonstráción résztvevők között a legszebb 

3 frizura a Kereskedelmi és Iparkamara emlékérmével 
és a többi résztvevők pedig emlékoklevelet kapnak ki
tüntetésül.

Jelentkezés az Ipartestület nőifodrász szakosztályá
nál történik.

BOROTVÁK, FENŐSZIJAK ÉS HAJVÁGÓ-OLLÓK

TÜRR MIHÁLY magyarországi vezérképviselőnél 
Budapest, V., Wurm-utca 5. v. Oorottya-iitca 3. (udvarban)

PAJOR TESTVEREK
illatszer és kozmetikai cikkek gyára 

Budapest, Vili., Vig-utca 24. szám.
(Rákóczi-téri csarnok mögött.)

A la p it ta to tt  1906-ban.
Sürgönyeim: A N E T T E .
Telefon : József 43— 99.

Bayrum és egyéb hajvizek, brillantinok és 
pouderek, kölni és toilette-vizek, valamint 
mindenféle kozmetikai cikkek és illatszerek

legolcsóbb bevásárlási forrása.

Zozó-laboratorium
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Divatos gyermeKfrizurák.
A divat valamely készítménynek időnkénti előny

ben részesítése, színek és alakok szépségfogalrna 
mindig egyformán terjed különféle tárgyakra. így pél
dául a rokbko idejét nemcsak a frizurák sajátságos! 
alakja jellemzi, hanem a ruházat (és a bútorok is, 
egyáltalán mindaz, ami azon időszakban készült. Min
den tárgyon ismételve ott találjuk a csigaalaku rán- 
cocskákat, rozettákat és kerekded cikornyákat. Az ízlés 
egy meghatározott formájának ilyen kifejezett előnyben 
részesítése ma nem létezik. Sokat kacérkodnak ugyanis 
a Biedermeier-styllel, de a divatnak egy meghatározott 
alakja mindeddig ki nem jegecesédéit.

Sajátságos helyzetet foglalt el ezen divattalan időben 
a frizura, mely céltudatosan vezetve, meghatározott 
irányban haladt. A frizura formáinak keletkezett di
vatja tehát általánosan elterjedt. Ha (inai napság a 
divatos frizuráról szól a beszéd, mindenki azonnal tudja 
már, hogy mi értetődik alatta. Ha valamelyik hölgy
frizura általánossá vált, akkor annak alakja rendsze
rint csakhamar [áthárul más frizurákra is; sőt még 
a férfiak hajviseletét is befolyásolja az. Jelenben igen 
feltűnik az uralkodó hölgyfrizurának a gyermekek 
hajviseletére való átterjedése; pedig az egészen ter
mészetes. Ha a divathölgy egy meghatározott formát 
visel, akkor azt nemsokára mindenik serdülő leányka 
utánozza, mi több, minden gyermekre illesztik. Akkor 
éppen csak ezt ,az egy hajviseletet tartják öltékeny* 
nek. A most divatos hölgyfrizurának typusa a jobb
oldali mély választék és a kakastarajszerü középhajzat/ 
Ezen ismérveket serdülő leánykák is szeretik frizu
ráikra alkalmazni és mi megszereztük magunknak az 
anyák hálálkodását, ha gyermekeiknél ily alakban léte
sítünk egy újfajta frizurát.

a Z ozó -sampon

Fiatalabb hölgyeknél könnyű a divatos előlírizurá- 
nak a fiatalos hátsófrizurával való egyesítése. Ha a 
hajzat meleg vassal ondolálva lesz, akkor ennek termé
szetesen csak igen nagy, széles hullámokkal szabad 
megtörténnie. Mentői lazábbak ezek, annál természete
sebb lesz a hatásuk. A vassal eszközölt ha tárolásnak  ̂
egyáltalán annak, hogy vas itt használtatott, nem sza
bad észre vétetni. A választéknak — mint mindig 
— mélyen a jobboldalon kell vonatni, mire aztán 
a hajzat megfelel őleg ondolálva lesz. Ha a vendégnek 
saját hajából mély kontyot kell alakítani, akkor taz 
előlhajzat fültől fülig szétválasztandó. Ezután a hátsó- 
hajzatból egy laza hajfonatot fonunk, ezt egy «torzá- 
dává» csavarjuk és ebből egy hosszúkás kontyot csi
nálunk, mely a nyakszirten a hajtoldalék felett vagy 
kívánatiia odáig terül el. Lehet azonban egy egyszerű 
függő nyolcast is formálni ia könnyedén csavart ösz- 
szes hajból, mely esetben a hajnak a konty 'rakása 
előtti lekötése egyáltalán elmaradhat. Ezután a kö
zéphajzat oldalvást helyeztetik, mire la hajvégek a 
konty felett tűzetnek és dugdosva erősitetnek. Egyéb
iránt úgy a középhajzatot, mint a mellékhajzatot is 
igen előnyösen tűzi össze a tüzőfésü. Végre az loldal- 
részeket könnyedén a fülekre ejtve hátra fogják. Ha 
a haj elég hosszú és sürü, akkor a (konty alja körül 
még hurkot is fektethetni, máskülönben a hajvégeket 
rejtik el alatta. Egy széles hurok, mefy többnyire ,{a 
konty alatt rögzittetik, képezi a frizura befejezését. 
(Lásd az 1. ábrát).

Fiatalabb leánykák, akik hosszú hajukat nem for
málják, még kemény konttyá, jobbadán á 2-ik ábrán 
látható frizurákat viselik inkább. Miután a haj elvá
lasztatott, azt vassal behajtjuk, aztán a hátsó hajlatból 
egy vastag fadarabon néhány csüngő fürtöt raknak. 
Most âz elől hajzatot éppúgy, mint a fenntismertetett fri
zuránál, felfűzik és a hajvégeket szintén néhány für- 
töcskévé alakítják. Egy nagy hurok fedi be ja meg
erősítés helyét. Ha gyermekeknél a haj még egészen 
nyitvást fésültetik, akkor a 3-ik és 4-ik ábrán látható 
frizurák vannak helyén, melyeknek előállítása minden
képpen 'szembetűnik a képekből. A 3-ik ábra szerinti 
frizuránál a haj el van választva meg bodoritva és 
az oldalhajzat a fa felett lenge) fürtökké rendezve. A 
középhajzat valamicskét össze van tolva, minek foly
tán a haj kissé magasan áll és könnyedén esik a 
homlokra. Ezután az oldalhajzat hurokkal megkötte
tik és kösöntyűvel az alsóhajzathoz erősittetik. A 4-ik 
ábra egy körülbelül hároméves leányka frizuráját mu
tatja. A rövid hajzatot az akasztók (toldalék) magas
sága körül a nyakszirtben kurtán lenyirjuk és ezután 
az oldalhajzatot felgöngyölítéssel kissé vassal behajt
juk. Két választékkal, mely körülbelül a búbtól iv alak
jában vonul a homlokszélekig, el kell választani £ 
közép hajzatot, melyet aztán balfelé egy szalaggal össze
fogunk. Egy kis kösöntyű tartja a hajzatot és a hur-
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kot ezen helyen szilárdan. A középső hajzat végeit 
most már szintén felgöngyölítjük úgy, hogy fürtöcs- 
kékké yáljanjak. Az ilyen alakú frizurát ezen magas 
hajfürtöcskék folytán szökőkut-frizurának nevezik. 
(Coiffure en fontainej. Amint azt az ábrázolt példák 
mutatják, a hölgyfrizurának divatos formája igen köny- 
nyen terjed át a gyermekfrizurákra és pedig, oly mó
don, hogy bátran beszélhetni egy gyermekfrizura-di- 
vatról is. Minthogy azonban gyermekek nem tartoz
nak oly mértékben vendégeinkhez, mint a hölgyek, 
ennélfogva íez a divat kevesebb figyelemben részesül. 
Sok ífodrász egy gyermek-hajviseletnek, mint divatnak, 
figyelembe ! vételét gyakran teljesen szükségtelennek 
tartja, inért az látszólag semmi, közvetlen előnyt nem 
nyújt, ín ár csak azért sem, mert gyermekeknél semmi 
hajmunkát 'nem értékesíthetünk úgy, mint hölgyeknél, 
akiknél fázok a divatos forma előállításához elkerülhe
tetlenül l szükségesek. Azonban több hasznunk van 
abból, i ha a hozzánk jövő gyermekeket, a majdani 
hölgyeket »ízléses módon és divatosan frizirozzuk, mint 
abból, ha az elavult eddigi frizurákat gépiesen csinál- 
gatjuk. »Legelső sorban megszerezzük magunknak az 
anyák elismerését, akik igy megtanulták, hogy minket 
mint »ízléses, folyton a helyzet magaslatán lévő, nívós 
fodrászokat »ismerjenek, becsüljenek meg. Ha a mama 
eddig \nem is volt akár egyetlen fodrásznak sem ven
dégje, ezáltal bizalmat keltünk benne, hogy műter
münkben is kiszolgáltassa magát. Éppenséggel nem rit
kán küldik ők leányaikat a fodrászhoz, hogy igy »kipu
hatolják fannak ügyességét. Második sorban a fiatal 
hölgyeket 'arra szoktatjuk, hogy a divat változásaihoz 
alkalmazkodjanak, (hiszen ők jövendő feleink, vendé
geink. Gyorsan múlnak az évek és némelyiknek közü
lük, akinek gyermekkorában először nyírtuk le a ha
ját, később megcsináljuk mint menyasszonynak a ko
szorús (és fátyolos frizuráját. Ha ezeket gyermekko
rukban jól kiszolgáltuk üzletünkben, akkor később is 
megmaradnak hűséges vendégeink gyanánt. K. F.

A bőr és a haj.
Ez volna nagyjában a bőr szöveti szerkezete, mely 

így három rétegével tökéletes védőburkot alkot. Meg 
kell még emlékeznünk egynéhány képződményről, mely 
tulajdonképpen a legszorosabb összefüggésben van a 
bőrrel, ha nem is képezi alkotó részét. Ilyenek a .veriték- 
es faggyumirigyek, vér- és nyirokedények, idegvégződé
sek, továbbá a bőr függelékei a hajzat és a köröm.
... .A ! ? £ £ .V 11 m' i i‘ i g y e k. Tulajdonképpen haj (szőr)- 
tuszomirigyeknek is nevezhetnék, amelyek csak kísérői, 
jobban mondva függelékei a szőrtüszőknek, amelyek se- 
nol a bőr területén nem fordulnak elő, csak a szőrtüszők 
közelében. Nagyjában ezen mirigyek zacskóformájuak, 
kis elágazásokkal, a szőrtüszővel közvetlenül összefügg
nek, a kivezető csövük utján. Nagyobb hajtüszőhöz 2—4,

T Zozó-brillantin

kisebbhez 1—2 faggyumirigy tartozik. Azokon a helyeken, 
ahol csak igen finom szőrök vannak, a mirigyek sza
badon nyílnak a szőrszálacska közelében és ilyenkor mint 
nagyobb pórusok szabad szemmel is láthatók, mint pl. 
némely embernek fénylő orrán. A faggyumirigyek 1—1 %  
mm. hosszúak s az irhában székelnek, csak a .legna
gyobbak nyúlnak mélyebbre a bőr alatti kötőszöveti 
rétegbe.

A faggyumirigyek feladata a hajzatnak, a szőrzet
nek a bezsirozása. Ha nagyon bő a mirigyek váladéka, 
akkor zsíros a haizat. ha kevés a váladék, a haj száraz,: 
törékeny lesz. Egészbenvéve a mirigyek működése cse
kély és távolról sem oly jelentőségteljes, mint azt so
kan vélték.

Az izzadtság- és veritékmirigyek sokkal fontosabbak, 
mint fa faggyumirigyek. Alakjuk egy hosszú cső, mely 
a végén szabálytalan alakú csomóvá gomolyodik össze 
s a bőr alatti kötőszövet legfelső rétegébe van ágyazva. 
A kivezető csövük az epidermisen keresztül, dugóhuzó- 
szerü lefutás után a bőr felületén tölcsérszerü nyílással, 
az u. n. pórussal nyílik. Ezen nyílások, különösen forró 
napokon szabad szemmel is láthatók, amint szabálysze
rűen, egymástól körülbelül 1 mm. távolságban feküsz- 
nek. Nagyságuk és mennyiségük, testtájékok szerint, kü
lönböző. Rendkívül sok van a hónaljárokban. Igen ér
dekes számokat nyertek az egyes tájékokon megszám
lált mirigyekről. így pl. a hátbőrön négyzetcollnyi terüle
ten körülbelül 400 darab, a tenyéren ugyanilyen nagy
ságú területen 2500-at találtak. A test egész felületén 
található izzadtságmirigyek száma kb. 2.5 millió.

A bőr meglehetős gazdag érhálózattal bir és ez1 
teljesen érthető is, ha figyelembe vesszük, mily fontos 
élettani szerepe van a bőrnek. A nagyobb erek a bőr- 
alatti kötőszövetben futnak s ezek finom hajszálágacs
kákat küldenek a felszínesebb rétegekbe; legfelületeseb
ben feküsznek a kötőszöveti szemölcsök hajszálerei, me
lyek igen finom és dús hálózatot alkotnak. Hogy milyen 
dús és egyenletes ezen hálózat, azt legjobban az ajka
kon láthatjuk, ahol a vékony hámrétegen keresztül tű
nik az érhálózatok szép piros színe. De a vastagabb 
hámmal fedett területeken is áttünik többé-kevésbé a 
vér vöröses s zíne, mint a szépségnek, egészségnek tanu- 
jele; a fiatalok arcának üde rózsás színe szintén ezen 
felületes érhálózat áttünésének következménye.

A bőr idegei rendkívül fontos szerepet játszanak a 
testnek felületére ható ingerek felvételénél és azoknak 
továbbításánál. Ezen idegek utján állanak összeköttetés
ben a bőr véredényei a központi idegrendszerrel. A 
hirtelen elpirulás szégyen következtében (a véredények 
kitágulása), a haragot kifejező sötétpiros szín, az elsáp- 
padás, akár ijedtség, akár félelem következtében, mind 
azt igazolják, hogy a bőr vérerei mily szoros kapcsolat
ban vannak a központi idegrendszerrel. De a legfőbb 
szerepe az idegeknek: a test melegének a vérerek utján 
való szabályozása. (Folyt, köv.) Dr. Gl asen.

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

^ Első magyar viiiauyerSre tiereiiilezelt borulva lmom KBszBrüiaéje

A céláru - és 
fodrászat! cikkek 

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

árban eszközlök.

e l i s m e r t  l e g k i t ű n ő b b  k é s z í t m é n y
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Egy m agyar fodrász  
szen záció s találm án ya.
Felta lá lta az ö rökös  hajhullámot.

Amikor Ma r c e l  párisi nőifodrász annak a titok
nak nyitjára jutott, miképpen lehet a sima női haj
zatot hullámositani, erre a hírre egész Franciaország 
hölgyközönsége lázban égett, mert hiszen minden hölgiy- 
nek az volt a vágya: hullámos hajzattal tündökölni1. 
Nem csoda. Lehet egy hajzat akármilyen szép1, de ha 
nem hullámos, szépsége nem tud kellően kibontakozni. 
Mennyivel más a> szépen kiondolált női fej! A báj 
csak mgy ömlik róla. Nem légy nő köszönheti egész 
karrierjét jól ápolt és szépen ondolált hajzatának.

Marcel ,  párisi szaktársunk ezen a téren úttörő 
volt, neki sikerült legelőször a női hajzatot hullámo
sitani. Ezen találmánya nevét megörökítette a világ 
összes fodrászai előtt. Még ma is minden modern női
fodrász tudásának egyik alapfeltétele a Marcel-iéle on
dolálás tökéletes elsajátítása, mert enélkül — rendelkez
zék bár akármilyen ügyességgel is — ma már boldogulni 
nem tud.

Számtalan nőifodrász már sok álmatlan éjszakát töl
tött el a Marcel-féle ondolálás tökéletes elsajátítása végett 
és van nem egy, aki arra igyekszik, hogy még Marcelt 
is túlszárnyalja. Az utóbbiak közül eddig a legnagyobb 
sikert egy magyar nőifodrász, S z ö l l ő s y  Gyula érte 
el, aki méĝ  Marcelt is túlszárnyalta, mert mig ennek 
a hullámositása csak néhány napig látható, addig Szöl 
l ős y  ondolációja örökké megmarad. Biztosra vesszük 
tehát, hogy S z ö l l ő s y  találmányának hire rövidesen 
el fog terjedni hazánk határain túl is.

S z ö l l ő s y  Gyula mint fiatal fodrászsegéd, ezelőtt 
25 évvel a női fodrászat elsajátítására Bécsbie ment, 
onnan B r ü s s z e l b e ,  Ber l i nbe,  P á r i s b a ,  Ka|.i- 
róba ;  végül is L o n d o n b a n  telepedett le, ahol lan
kadatlan szorgalmával csakhamar közismertté vált. 1903- 
ban saját találmányu hajsütő vassal a londoni fodrá
szok előtt magára vonta figyelmét, 1904-ben pedig 
ugyanott szabadalmazták egy hajondoláló készülékét. 
Akkortájban az ondolálás újabb módszerével tűnt fel 
a német Ne s z t  Le. Szöllősy rögtön segítségére sietett; 
Nesztle aztán Szöllősy segítségével azt a módszere hasz
nálta az ondolálásnál,  ̂ hogy csőre csavarta a hajzatot 
éŝ  ily módon szíóritóvassal göndörítette meg. Ez a 
módszer, bár a legújabb1 volt, de mégsem volt tökéletes. 
Szöllősy tehát ezen a téren tovább folytatta tanulmá
nyait, miközben Londonban a Sleon-street és Heerite- 
street sarkán üzletet nyitott. Hírneve ekkor már gyorsan 
terjedt, mint nőifodrászt, az elsők közé sorolták, úgy
szintén mint piperecikkgyáros és hajkereskedő, kere
sett céggé lett. A háború kitöréséig már 35 tagból álló 
személyzettel dolgozott, de amikor Magyarország Angliá
val háborús viszonyba került, mint minden magyar ho
nost, Szöllősyt is i n t e r n á l t á k .  Három és fél évig 
volt internálva. Ezt az időt azonban nem tétlenül töltötte, 
hanem minden idejét arra használta fel, hogy• szabadal
mát tökéletesítse, ami sikerült is neki, mert olyan tö
kéletes készüléket talált fel, mel l yel  mi nden női  
h a j z a t o n  ö r ö k ö s  h u l l á m o k a t  l ehet  e l ő á l l í 
tani.

Alkalmunk volt Szöllősy működését megtekinteni, 
aki jelenleg Ki ss  Gyula, szövetségünk titkárának üzle
teben, VI., Teréz-körut 34. sz. alatt mutatja be szenzá
ciós találmányát.  ̂ *

Az ö r ö k ö s  h a j h u l l á m e l ő á l l í t á s a  a követ
kezőképpen történik: A hajzat fémcsavarra lesz erősítve, 
aztan vegyiszerrel fcemártott vattával beburkolva papir- 
csoben egy villamoscsőbe kerül, ahol húsz percig át- 

<Htan,v íl hajzatot lemossák és ismét megszáritják. 
Ezekutan a h a j z a t  ö r ö k k é  g ö n d ö r  m a r a d, még 
ha naponta fürösztve is lesz.

TZoxó

S z ö l l ő s y  Gyulának 11 ezen szenzációs találmányát 
a hölgyek bizonyara nagy örömmel fogják fogadni, 
számításunk szerint pedig a legközelebbi évadban a 
hölgyek között uj frizuradivat lesz, melynek hire való
színűleg meg külföldre is el fog jutni. W. J.

A világhírű P O L L A R T -b o ro tv ák
magyarországi főraktára

Reiter Mihály
fodrász

Budapest, IV., Sütő-utca 2.

Ajánlom t. szaktársaimnak raktáro
mon levő még a következő számú 
Pollajrtkéseket, úgymint 18., 27., 

28., 72., 77. és 80. számú.
Szaktársaim szives rendeléseit pos
tán utánvétellel a legjutányosabb 

áron szállítom.

| Lancsarics Vendel |
I  MÜKÖSZÖRÜLDÉJE, §
I  FODRÁSZATI CIKKEK ÉS ILLATSZEREK I  
% NAGY RAKTÁRA ]

SZOMBATHELY.
Minden a szakmába vágó köszörüléseket és javitáso- % 
kát gyorsan és pontosan eszközlök. Felhívom a tisz- í  

§  telt fodrász urak figyelmét, hogy Pollart-borotvákat | 
különös gondossággal köszörülök jótállás mellett. | 

S Szives megrendelésüket kérem. $

-P o u d e r ,  a  Z o z ó - A r c s z e s z ,  a  Z o z ó - k ö r Ő m l a  kk, a  Z o z ó  k ö r ö m p a s z t a  a legkitűnőbb hazai készítmény
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Eljegyzés.
F r a n k i  ArnokF, a P a j o r  és L y v i a-cég volt 

budapesti képviselője és B ö c k h Milla fodrászüzlet
tulajdonos jegyesek.
Eolt ári-szíj preparálással
foglalkozik Sal a  rn o n F a r k a s  szaktársunk. Állítása 
szerint az általa előkészített szíjon a puhaélü borot
vákat nagyszerűen lehet élesre fenni, anélkül, hogy egy
általában fa használata szükséges volna. A szíjakat la
kásán, VI., Iaabella-utca 78. szám alatt preparálja.
Az u rilodrászok u j  árszabálya.

Borotválás 8 korona, fésüléssel 10 korona, fésü
lés 5 korona, hajvágás géppel 15 korona, frizurára 25 
korona, gyermekhajvágás géppel 15 korona, frizurára 20 
korona, szakálvágás géppel 15 korona, faconra 25 koFona, 
Baby-hajvágás 25 korona, fejborotválás 25 korona, fej
mosás 20 korona, mindenféle mellékmunka egyenként 2 
korona. S e m mi f é l e  bér i  e t n i n c s.

Ezt az árszabályt körülbelül 600 fodrász jelenlété
ben állapították meg. Felesleges hangsúlyoznunk, hogy 
a viszonyokhoz mérten ez az árszabály még ma ,is 
alacsony. Például a most felszabadult P é c s e t t -  és 
M o h á c s o n  a borotválás is 8 és 10 korona. Nálunk 
tehát a fővárosban ez aZ árszabály az egyre emelkedő 
drágasággal szemben kevésbbé kielégítő, mert nincs ki
zárva az sem, hogy a korona zuhanása még nagyobb drá
gaságot idéz elő. Mindenesetre lelkére kötjük minden 
egyes szaktársunknak, hogy ha nem ellensége önmagának, 
igyekezzék az árakat egy önérzetes kollégához méltóan 
betartani.

Lapkiadó : Felelős kiadó :

MIKLÓS ÖDÖN. RADVÁNYI GÉZA.

MINDENNEMŰ 
HAJMUNKÁT ÉS 

H A JFESTÉST ELVÁLLAL

K0MÁR0MY ANTAL
H Ö L G Y F O D R Á S Z  ÉS 

PARÓKÁKÉ SZITÖ 
BUDAPEST,

-------------  Vili., NÉPSZÍNHÁZ-UTCA 1 6 . -------------

COLUMBIA HAJFESTÉK, 
MATTOLIN,

PERHYDROL ŐRIG. MERCK, 
HYDROGEN,

ARC- ÉS KÉZKRÉM
éjjeli és nappali használatra.

BOROTVÁLÓ KRÉM, 
DEKOLETAGE EMAIL KRÉM f 48

KORPA ELTÁVOLÍTÓ, 
KREPP

raktáron állandóan kapható

~Zozó-bayrurir

KAZOL ÉS NADUS
fejm osók

ismét kaphatók. Egyedüli fejmosók, amelyek a 
legkönnyebben és nagy haszonnal adhatók el. 

Raktáron állandóan
brillantin, pouder, kölnivíz síb.

Vidékre utánvéttel szállít:

Nadus Vegyészeti Vállalat
C é g tu la jd o n o s:

| K A P Ó S  ZOLTÁN Budapest, 0111., H in yady-utca  Z9.

1/a század óta köztudom ású, liogy

SCHÜTZER JAKAB és FIA
SZÉKESFEHÉRVÁR-i

BOROTVASZAPPAN 
A LEGJOBB.

s«JL h imr ac iw  JCj 'jbc rm? k l  a  mrmw: jm. rzo

A fodrásziparban
szükséges fehérnemüeket, illető
leg kendőket gyönyörű, hófehér 
kivitelben és a le g ju tá n y o s a b b  
feltételek mellett kölcsönöz a

HIGIENA
f e h é r n e m ű  k ö l c s ö n z ő  v á l l a l a t  

B u d a p es t , V/., D essew ffy -u tca  26. sz. 
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