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Felelős szerkesztő és kiadó: DUDÁS SÁNDOR Szeged. Tisza L. krt. 19, — Telefon: 22—11

1 C k ^ X p k t y  el a sze£e£ü ipari vásárra és ott tekintse meg
V / K V C l l C I I  DUDÁS SÁNDOR fodrász és illatszerkereskedőnek
a kiállítás újcsarnoki pavillonját, nemkülönben a Tisza Lajos körút 19 szám alatti 
üzletét, ahol állandó bemutatás lesz a vidéki érdeklődők részére.

Lelkiismeretes fodrász 
boroiválás előtt beretyáját LYSOFORMMAL

SCHUTZER

„OTTORONY"

BUDAPEST

Schützer Öttorony borotvaszappan

S A V O L Y

Óriási rúdboroiva szappan
S A V 0 L

borotva krém
a modern fodrászüzlet nélkülözhetetlen 

kelléke.
Gyártja:

illatszer- és pipereszappan gyárai r.-t. 
BUDAPEST. Lövölde-tér 4.

Csalódás nem éri Önt! 
Mindig jól vásárol, ha

Ángyán-nál vesz!
B U D A P E S T ,

VII., Rákóczi-út 40. I. em. Tel.: 304—81.

Raktáron az összes úri- és női 
fodrászfelszerelések !•

Rendelés előtt kérjen árajánlatot. 
(Előzetes számlát.)

„Vlctória" fodrász-ecset ismét kapható.
Postatakarék csekkszámla szám a: 4190.



V E Z E T N E K

KEMÉNY JÓZSEF
rt fodrászat! kellékeket gyártó speciálistájának készítményei

=  B • A • 3 • A.
1. A léc újabb tartós ondoláló gépe, a technikai vívmány csodája föld vezetékkel van ellátva, 

azért, ha törés állna be, a fodrász épúgy. mint a vendég mentes az áramütéstől.
2. A fejbőrre külön csöveken hideg levegőt fúj, akkor, amikor fütik a hajat és ezáltal nem süti a fejbőrt.
3. Lehet használni 110, 150 és 220 woltos áramokra egyszerű kapcsolás folytán.
4. Az alátétéi erős gumiból állanak és olyan egyszerű a csavarása, hogy egy óra alatt meg 

lehet tanulni a haj fölcsavarását.
5. A fütő papírja és a hozzávaló vizei olyan olcsók, hogy egy fej megpreparálásához való 

összes anyag ára 25—30 fillér.
6. A forgalomban lévő komoly gyártmányú gépeknél jóval olcsóbbak.
7. Tartós ondoláló vizei: Permaform, Extraform és Darling elsőrendüek.
8. Curling vizondoláláshoz való Fixateurje nélkülözhetetlen.

Budapesten lerakat:

SZÁSZ (SPITZER) DEZSŐ
Vili., Bérkocsis-ucca.

Szegeden:

DUDÁS SÁNDOR
Tisza Lajos-körút 19.

SILBER LEÓ FODRÁSZATI CIKK NAGYKERESKEDŐ

BUDAPEST, VI,, KIRÁLY U, 14. I. EH.
Cégem egyike a legnagyobbaknak, ahol

On az üzletében előforduló szükséges cikkek összességét
megkaphatja.

“  hajfestékem és hajkereskedésemPABOR Küzépeurópára kiterjed.
n
Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. — Hitelképes 
egyéneknek a legmesszebbmenő konditiót nyújtom. — Nagy raktáramat kibővítettem 
az összes fodrászati felszerelésekkel, u. ni. tartósondoláló-gépek, hajmosó-lavorok, 
hajszárító-búrák, asztali felszerelések, Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules 
hajkefék és ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, hajlekötők, illatszerek, pipere 

cikkek a legnagyobb választékban kaphatók.
Személyes vagy levélbeni megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.

Keressen fel minél előbb.

Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál 3 százalék engedmény.



VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGY
r

M egjelen ik  m inden  hó 15-én. 

Szeged , T isz a  L ajo s  körú t 19. 

T e le fo n : 22—11.

V. évf. 1936. mijtis 15.

VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKKÖZLÖNYE 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS

D U D Á S  S Á N D O R  S Z E G E D
___A SZEGEDI FODRÁSZTESTÜLET HIVATALOS LAPJA

ELŐFIZETÉSI D ÍJ:
Egész é v r e ................... 3 (30
F é lé v r e ........................2 —
Egyes szám ára 40 fillér. 

Külföldre 50% felár.

Mélységes tisztelettel ünnepelte Szeged népe 
dr. G lattfe lder Gyulát püspökké szentelésének

25-ik évforduló ján
A főpászlor hálaadó szenlmisét pontífikált a Dóm-téri székesegyházban, ahol előadták Liszt Ferenc 

Esztergomi miséjét, dr. Breuer István győri püspök pedig szent beszédet mondott.
A magyar kormány nevében dr. Hóman Bálint kultuszminiszter üdvözölte a jubiláló főpapot.
Több napon át tartó ünnepségen leírhatatlan lelke.-edéssel hódolt nemcsak Szeged népe, hanem az 

egész ország és a trianoni határon túlról is idesereglelt lisztelő hívei is.
Szent Gelléit 88-ik utódának, Gyula püspöknek köszönhetjük Szeged kullurális fellendülését, aki áldá
sos működésével, az alkotások végtelen hosszú sorával építette újjá egyházmegyéjét, gazdagította a 

magyar szellemi, kullurális és Inteleiét, aki megteremtette ebben a városban a feíekezetek közötti béke sziláid 
alapját. A negyedmilliós egyházmegye boldog, hogy ilyen tündöklő erényekkel megáldott főpásztor vezetése alatt 
készülhet hazánk feltámadására.

Isten áldása legyen, békesség, bölcs és szeretetteljes főpiszlorunk kormányzatán. Az egyházközségek 
maradandó dokumentumot kívánnak állítani: elhatározták, hogy az ősi Sz. Demeter-templom nevére és emlékére 
s Glattfelder Gyula dr. püspök jubileuma emlékére oltárt emelnek.

Legsúlyosabb problémája a fodrásziparnak
a segédek és tanoncok nevelése valamint azoknak helyes alkalmazása
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Ha azt akarjuk, hogy a fodrász iparos a haladás 
útján maradjon, akkor a jelenlegi állapotokat meg kell 
reformálni radikális eszközökkel.

A fennti cím kérdései az utóbbi időben szomorú 
képet tárnak azon szemek elé, mely szemek ellátnak a 
sötét, ködös időn keresztül a jövő idők elkövelkezendő- 
ségébe. A fodrász ipart űzök, ha azt akarjak, hogy az 
ipari szakfelkészültsegükkel eleget tudjanak tenni a jö
vendő vendégeinknek illetve a modern hygiéniai törvé
nyek kellő alkalmazásának, akkor a mai szakfelkészü
letlenségünket fe l kell cserélni elsősorban az alant je l
zett és a szegedi fodrász szakosztály által 1928 bán le
fektetett üzletrend egységes és pontos betartásával. En
nek az üzletrendnek helyesalkalmazása szüntetné meg 
azon lehetetlen állapotokat, amelyek ma uralkodnak az 
üzletben. Olvassuk csak el figyelmesen annak az üzleti 
rendnek minden egyes pontját, mindjárt látni fogjuk 
azt, hogy éppen az ellenkezője áll fenn ennek az élet
ből merített üzletrend követelményeinek végrehajiásánál. 
Szeretném pontonként leírni, hogy milyen elenkezően 
történik minden, de helyszűke miatt sajnos mindig csak 
dióhéjban, a legrövidebb sorokban szolgálhatom hiva
tásom. Ezekről ugyanis dicsérő szavakat nem írhatnék, 
csak szomorú igazságokat, mely igazságokért viszont 
csak én lennék a céltáblája a szemelyeskedö hiúságban 
szenvedők támadásának. Az emberiségnek nagy része 
csak a dicsérő szavaknak örül és szereli, de a kritikát 
gyakorló szavakat, — bármilyen tanulságot szolgálnak 
is — nem tudja elviselni és sértve érzik magukat ál
taluk. Pedig a kritika a legjobb fegyver az okulásra; 
a  legrosszabb helyzetében tud az ember legtökéleteseb

ben tanulni és alkotó munkát kifejteni. A régi jó béke 
időkben azéit tudtak jó és nagy iparosokká nevelkedni 
az emberek, mert a rakényszentett helyzetük megtanít
tatta velük a mindenkori idők kívánalmait, megtaníttatta 
velük a vallást, a felebaráti szeieletet, s végre megta- 
nittatták tisztelni az idősebbeket és a tekintélyeket Meg
tanulták azonkívül azt is, hogy a szavuk nem üres szó. 
hanem emberi méltóságból eredő tény és valóság. Tisz
tában voltak azzal is, hogy kis embernek, illetve kis 
keresettel bitó embernek kis igénye lehet csak, a na
gyobb keresettel bitónak nagyobb. Mindennek ellenke
zője történik manapság. Tisztelet a kivételnek ma a 
kis keresettel bíró egyén is éppen olyan igényekkel 
akar előállni, mint az akinek a munkája, tudása és ke
resete magasan fölé emeli. Ma esküvel megerősített sza
vakat röpítenek ki ajkukon, de abból, azokból kevés 
bir érlékkel. Ma nem akarják az idősebbeket, a tekin
télyeket tisztelni és megbecsülni. Ma a munkakönyv 
megszerzése a fontos és rém a tudás. Régente nem az 
időt, az órát nézték, hanem azt, hogy mit produkált. 
Régente nem azzal állítottak be állást keresni, hogy mit 
fizetnek, hanem azzal, hogy majd a mester úr tudni 
fogja, hogy munkám után mit érdemiek. A régiek a 
maiakkal szemben az egyéni kérdekekért és népszerű
ségért a célokat és követelményeket nem rúgták fel. Ma 
a másik kenyerére törnek, inig a régiek „kenyérért ke
nyeret adni“ jelszóval munkálkodtak a közért, magukért 
és családjukért egyaránt. A mai ifjú munkás generáció 
nem tart össze ; de még a munka helyen sem tűrik 
egymást és nincs megértés köztük. Ha új segéd mun
kás kerül a régebben működők közé, a szives munka-

ü



K É MÉ N Y  J ÓZSEF
fodrászat! kellékeket gyártó speciálistájának készítményei
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k 'A  léc újabb tártós ondoláló gépe, a technikai vívmány csodája föld vezetékkel van ellátva, 

azért, ha törés állna be, a fodrász épúgy. mint a vendég mentes az áramütéstől.
2. A fejbőrre külön csöveken hideg levegőt fúj, akkor, amikor fütik a hajat és ezáltal nem süti a fejbőrt.
3. Lehet használni 110, 150 és 220 woltos áramokra egyszerű kapcsolás folytán.
4. Az alátétéi erős gumiból állanak és olyan egyszerű a csavarása, hogy egy órg alatt meg 

lehet tanulni a haj fölcsavarását.
5. A fütő papírja és a hozzávaló vizei olyan olcsók, hogy egy fej megpreparálásához való 

összes anyag ára 25—30 fillér.
6. A forgalomban lévő komoly gyártmányú gépeknél jóval olcsóbbak.
7. Tartós ondoláló vizei: Permaform, Extraform és Darling elsőrendüek.
8. Curling vizondoláláshoz való Fixateurje nélkülözhetetlen.

Budapesten lerakat:

SZÁSZ (SPITZER) DEZSŐ
Vili., Bérkocsis-ucca.

Szegeden :

DUDÁS SÁNDOR
Tisza Lajos-körút 19.

SILBER LEÓ FODRÁSZATI CIKK NAGYKERESKEDŐ

BUDAPEST, Vl„ KIRÁLY U. 14. I. EH.
Cégem egyike a legnagyobbaknak, ahol

On az üzletében előforduló szükséges cikkek összességét
megkaphatja.

“  hajfestékem és hajkereskedésemPABOR Közepenropara kiterjed.
Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. — Hitelképes 
egyéneknek a legmesszebbmenő konditiót nyújtom. — Nagy raktáramat kibővítettem 
az összes fodrászati felszerelésekkel, u. m. tartósondoláló-gépek, hajmosó-lavorok 
hajszárító-bűrák, asztali felszerelések, Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules 
hajkefék és ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, hajlekötők, illatszerek, pipere 

cikkek a legnagyobb választékban kaphatók.
Személyes vagy levélbeni megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek

Keressen fel minél előbb.

Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál 3 százalék engedmény.
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VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGY
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Postatakarék csekkszámla száma : 4190.
r

Megjelenik minden hó 15-én. 

Szeged, Tisza Lajos körűt 19. 

Telefon: 22—11.

VIDHKI ÚRI ÉS HÖLüYI'ODRÁSZOK SZAK KÖZLÖNYE 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ TULAJDONOS

D U D Á S  S Á N D O R  S Z E G E D
V. évf. 1936. mijus 15. A SZEGEDI FODRÁSZTKSTÜLET HIVATALOS LAPJA

ELŐFIZETÉSI DÍJ:
Egész é v r e ................... 3 60
F é l é v r e ........................2 —
Egyes szám ára 40 fillér. 

Külföldre 50% felár.

Mélységes tisztelettel ünnepelte Szeged népe 
dr. Glattfelder Gyulát püspökké szentelésének

25-ik évfordulóján
A főpászlor hálaadó szentmisét pontifikáit a Dóm-téri székesegyházban, ahol előadták Liszt Ferenc 

Esztergomi miséjét, dr. Breuer István győri püspök pedig szent beszédet mondott.
A magyar kormány nevében dr. Hóman Bálint kulluszminiszler üdvözölte a jubiláló főpapot.
Több napon át tartó ünnepségen leírhatatlan Iclkei-edéssel hódolt nemcsak Szeged népe, hanem az 

egész ország és a trianoni határon túlról is idesereglett tisztelő hívei is.
Szent Gettóit 88 ik utódának, Gyula püspöknek köszönhetjük Szeged kulturális fellendülését, aki áldá
sos működésével, az alkotások végtelen hosszú sorával építeite újjá egyházmegyéjét, gazdagította a 

magyar szellemi, kulturális és hitéletét, aki megteremtette ebben a városban a felekezetek közötti béke sziláid 
alapját. A negyedmilliós egyházmegye boldog, hogy ilyen tündöklő erényekkel megáldott főpásztor vezetése alatt 
készülhet hazánk feltámadására.

Isién áldása legyen, békesség, bölcs és szeretetteljes főpíszlorunk kormányzatán. Az egyházközségek 
maradandó dokumentumot kívánnak állítani: elhatározták, hogy az ősi Sz. Demeter-templom nevére és emlékére 
s Glattfelder Gyula dr. püspök jubileuma emlékére oltárt emelnek.

Legsúlyosabb problémája a fodrásziparnak
a segédek és tanoncok nevelése valamint azoknak helyes alkalmazása

Ha azt akarjuk, hogy a fodrász iparos a haladás 
ólján maradjon, akkor a jelenlegi állapotokat meg kell 
rí formálni radikális eszközökkel.

A fennli cím kérdései az utóbbi időben szomorú 
képet tárnak azon szemek elé, mely szemek ellátnak a 
sötét, ködös időn keresztül a jövő idők elkövetkezendő- 
ségébe. A fodrász ipart űzök, ha azt akarják, hogy az 
ipari szakfelkészültségükkel eleget tudjanak tenni a jö
vendő vendégeinknek illetve a modern hygiéniai törvé
nyek kellő alkalmazásának, akkor a mai szakfelkészii- 
lellenségiinket fel kell cserélni elsősorban az alant jel
zett és a szegedi fodrász szakosztály által 1928 bán le
fektetett üzletrend egységes és pontos betartásával. En
nek az üzletrendnek helyesalkalmazása szüntetné meg 
azon lehetetlen állapotokat, amelyek ma uralkodnak az 
üzletben. Olvassuk csak el figyelmesen annak az üzleti 
rendnek minden egyes pontját, mindjárt látni fogjuk 
azt, hogy éppen az ellenkezője áll fenn ennek az élet- 
bői merített üzletrend követelményeinek végrehajtásánál. 
Szerelném pontonként leírni, hogy milyen elenkezően 
történik minden, de helyszűke miatt sajnos mindig csak 
dióhéjban, a legtövidebb sorokban szolgálhatom hiva
tásom. Ezekről ugyanis dicsérő szavakat nem írhatnék, 
csak szomorú igazságokat, mely igazságokért viszont 
csak én lennék a céltáblája a szemelyeskedö hiúságban 
szenvedők támadásának. Az emberiségnek nagy része 
csak a dicsérő szavaknak örül és szereli, de a kritikát 
gyakorló szavakat, — hát milyen tanulságot szolgálnak 
is — nem tudja elviselni és sértve érzik magukat ál
taluk. Pedig a kritika a legjobb fegyver az okulásra; 
a legrosszabb helyzetében lúd az ember legtökéleteseb

ben tanulni és alkotó munkát kifejleni. A régi jó béke 
időkben azcit tudtak jó és nagy iparosokká nevelkedni 
az emberek, mert a rakényszerúett helyzetük megtanít- 
tatla velük a mindenkori idők kívánalmait, megtanitlatta 
velük a vallási, a felebaráti szeietelel, s végre rnegta- 
niltatták tisztelni az idősebbeket és a tekintélyeket Meg
tanulták azonkívül azt is, hogy a szavuk nem üres szó. 
hanem emberi méltóságból eredő tény és valóság Tisz
tában voltak azzal is, hogy kis embernek, illetve kis 
keresettel bitó embernek kis igénye lehet csak, a na
gyobb keresettel bírónak nagyobb. Mindennek ellenke
zője töiténik manapság. Tisztelet a kivételnek ma a 
kis keresettel bíró egyén is éppen olyan igényekkel 
akar előállni, mint az akinek a munkája, tudása és ke
resete magasan fölé emeli. Ma esküvel megerősített sza
vakat röpítenek ki ajkukon, de abból, azokból kevés 
bir érlékkel. Ma nem akarják az idősebbeket, a tekin
télyeket tisztelni és megbecsülni. Ma a munkakönyv 
megszerzése a fontos és i.em a tudás. Régente nem az 
időt, az órát nézték, hanem azt, hogy mit produkált. 
Régente nem azzal állítottak be állást keresni, hogy mit 
fizetnek, hanem azzal, hogy majd a mester úr tudni 
fogja, hogy munkám után mit érdemiek. A régiek a 
maiakkal szemben az egyéni kérdekekért és népszerű
ségért a célokat és követelményeket nem rúgták fel. Ma 
a másik kenyerére törnek, mig a régiek „kenyérért ke
nyeret adni“ jelszóval munkálkodtak a közért, magukéit 
és családjukért egyaránt. A mai ifjú munkás generáció 
nem tart össze; de még a munka helyen sem tűrik 
egymást és nincs megértés köztük. Ha új segéd mun
kás kerül a régebben működök közé, a szives munka-



társhoz illő fogadtatás helyett irigységet, a legrosszabb 
akaratukat nyilvánítják vele szemben, sőt a vendégeket 
is lebeszélik arról, hogy az új segédtől hagyják magu
kat kiszolgálni, — mert az nem tudja és más hasonló, 
a valóságnak meg nem felelő állflásokkal vonzák el 
tőle a vendégeket. Legfeljebb azon vendégeket engedik 
át, aki nem szokott borravalót adni. Igaz a kevés ven
dég között nagyon kevés az, aki nem ad borravalót; 
mert az, aki nem szokott borravalót adni, az nem is 
igen szokott hosszú ideig tartó vendég lenni illetve ma
radni, még akkor sem, ha a mesternél a jó fizető ven
dégek közé tartozik.

Új, modern munkát nem szeretnek tanulni, nincs 
türelmük, idegesek tőle mondják ők. Vigásztalásúl az 
szolgál, hogy úgy sincsen itt nálunk olyan vendég, aki
nek a modern munka kellene. A tanulót néni kezelik 
kellően, de nincs is semmi tekintély a segédnek és a 
tanulónak egymással szemben. A tanulóknak lehet mon
dani 90 %-a úgy állít a vizsgáztató bizottság elé, hogy 
a mai munka és illemtudás követelményeknek negyed 
részét sem tudják. Ha egy segéd annyira felvergődött 
a szaktudásban, hogy a vendégek — már megszokás
ból is — szeretik, azzal a segéddel már a mester nem 
bir, mert ha szólni mer valamilyen helytelen eljárásáért, 
az okulás és kívánság helyett azzal válaszol, hogy „el
megy" I Természetesen hová? Vagy a szomszéd üzlet
be, vagy házakhoz, ugyanazon vendégekhez, akiken a 
mester által fizetve a szaktudást és a vendég szokásait 
megismerte a távozni szándékozó segéd.

Az említett szomorú tapasztalatok tanúlságai után 
kellett a régi jó hírnévnek örvendő üzlettulajdonosok
nak rájönni arra, hogy nincs vendég, nincs jövedelem. 
Nincs miből fizetni, pedig az üzlet fenntartási költsége 
ugyanannyi, mint a régi jó világban volt. Mi következ
het? Csak a leépítés! Az adóalany kipusztulása, a fod
rásziparosoknak pedig általános lerongyolódása, vissza
esve vagy 60 évvel ezelőtti időkre, a latástúl vakulásig 
házaló, futó koldusokká való vállasa.

Ezekután jó lesz ha észhez térnek a fodrász ipart 
űzök egyaránt, legyen már vége a védőfalak lebontásá
nak. Azon fodrásziparosok, akik távol tartják magukat 
a gyűlésektől és azok határozatait nem tartják be, jöj
jenek el a mindenkori gyűlésekre és hozzák vissza az 
új építéshez szükséges azon téglákat, melyeket egyen
ként elvittek a széthúzás illetve a védő falak lebontása 
alkalmával. Minden téglára szüksége van a fodrászipa
rosnak és akik nem jönnek el az alkotó zöld asztal 
mellé és nem tartják tiszteletben az ott hozott határo
zatokat, azok a fennt leírt bajokat hordják embertelen 
lelkükön és adósak maradnak egy nem jogosan elvitt 
téglával azoknak a tiszteletet megérdemlő fodrász ipa
rosoknak, akik a védőfalat megépítették illetve új védő 
falat akarnaképíteni.

Jöjjön a fodrászipar részére is a reformok korszaka. 
A népszerűségért és személyes színpadáért való mun
kálkodás mellőzésével a vezető fodrásziparosok fogja
nak össze, dolgozzanak ki és hajtassanak végre egy 
olyan szabályrendeletet, amely az ifjú munkások illő 
szakfelkészültségét lesz hivatva olyan nívóra emelni, 
hogy a fodrász ipart egy nagy mflvésziparrá fejlessze.

A korszakot jelentő reform javaslatokat pedig csak 
úgy képzelem el tökéletesnek, ha minden város és köz
ség szakosztályai hivatalosan belépnének az Országos 
Szövetségbe — a tagsági díj kötelezettség felfüggesz
tése mellett — legfeljebb a szakosztály fizetne tagsági 
díjat. Szükség esetén pedig a határozatokhoz és végre
hajtási munkálkodáshoz szükséges kiadásokat a szak
osztályoknak gyűjtés útján kellene időnkint beszedni, 
így a szakosztályok vezetősége az Országos Szövetség
nek vezetőségével talán életképesebb munkát tudna az 
országos fodrász ipar megmentése érdekében megvaló
sítani. Dudás.

Munkarend
1 Minden alkalmazott reggel pontosan, tisztán az 

egészségügyi rendeletnek megfelelően öltözve tartozik, 
megjelenni.

N yitás: Hétköznapokon reggel 6, vasárnap pedig 
reggel 7 órakor. Zárás : Hétköznap este 7 órakor, va
sárnap déli 12 órakor.

Szombat esti zárás-. Április 1-től szeptember 31-ig 
fél 10 órakor, októberül-töl március 30-ig este 9 órakor

2. Mindenki köteles az egészségügyi rendelet min
den pontját betartani és annak betartására vigyázni.

3. Az alka'mazott úgy a munkaadójával, és csa
ládtagjaival, mint a vendégekkel szemben kellő tiszte
lettel viselkedni tartozik. Ezen rendelkezés megszegése ese
tén a törvény értelmében azonnali elbocsátásnak van helye.

4. Az üzleti tisztaság és rend a legnagyobb vi
gyázattal betartandó. Az alkalmazottak az üzleti beren
dezést, szerszámokat és gépeket rendben tartani köte
lesek. Feltűnőbb gondatlanság vagy rosszakarat esetén 
anyagi felelősséggel is tartoznak. Kötelesek a kárt mun
kaadóiknak azonnal bejelenteni.

Minden alkalmazottinak a legszigorúbban tilos az 
üzletben saját részére bámiféle szakba vágó üzletet kötni, 
bárki részére ilyet közvetíteni vagy ajánlani.

Saját részére vendéget akár az üzletben, akár há
zon kívül a főnök tudta és beleegyezése nélkül kiszol
gálni tilos. A törvény szerint ezen szakasz bármely ese
tében azonnali elbocsátásnak van helye.

6. A munkaidő alatt ha a munkás nincs vendég 
mellett foglalkoztatva, kötelesek hajmunkával, vagy más 
szakba vágó hasznos munkával foglalkozni.

7. Az üzletben dohányozni, enni vagy szeszes 
italt fogyasztani, csak a munkaadó külön engedélyével 
lehet. A munkaadó gondoskodni köteles, hogy ez lehe
tőleg ne a vendégek előtt történjék.

8. Tilos az alkalmazottaknak engedetlenséget szí
tani és egymás között elenséges viszonyba lenni és egy
mást a vendégek előtt hangosan tegezni, vagy sértegetni. 
A felmerült ellentétek azonnal bejelentendők a főnöknek.

9. Minden munkás tartozik az üzletben legjobb 
tudása szerint dolgozni és üzleti tevékenységét eladás
sal is kifejteni.

10. A munkás köteles hűséggel és becsületességgel 
tartozik munkaadójával szemben. Bárkinek károsító, 
törvénybe vagy munkarendbe ütköző cselekményét azon
nal jelenteni köteles.

11. Az ebédidő a főnök rendelkezése szerint beosz
tással felváltva egy óra.

12. A tanoncokat tettleg bántalmazni és őket ma
gáncélra felhasználni, valamint velük társalogni tilos. 
Kivételes esetben engedélyt a főnök ad.

13. Az üzletben előforduló mindennemű munka 
megtagadása azonnali elbocsájtást von maga után.

14. A munkásnak a vendéggel bizalmaskodni és 
segédtársa munkáját lebecsülni, azért, hogy ezzel saját 
magát kiemelje szigorúan tilos. A kereset elosztásánál! 
egymás megkárosítása nagyon elítélendő, amit a főnök 
saját belátása szerint intéz el.

15. Sem az üzlet előtt, sem az üzletben a személy
zetnek egymásközötti enyelgése vagy vitatkozása, vala
mint az üzlet előtt való ácsorgás általában tilos.

16. Az üzlet tulajdonát képező anyagból (gáz, vil
lany, kölni stb.) a tulajdonos megkérdezése nélkül tilos.

17. Felmondás a felek szóbeli megállapodása sze
rint vagy az ipartörvény értelmében történik.

18. A munkaadó a szóbeli egyességgel megállapí
tott munkabért pontosan fizetni tartozik.

19. Az ezen munkarendből származó nézeteltérés 
esetén mindkét fél a szakosztályi békéltető bizottsághoz 
fordulhat panaszával.

Szeged, 1928. julius hó 14-én.
aláírás. (P. H. aláírás
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Ijesztő számok és szomorú valóság a szakma súlyos szociális 
gazdasági helyzetéről, a 10 filléres borotválásról és az új

ipartörvényről
Az 1936 április 15-én megjelent lapunkban le

közöltük a szegedi úri- és női fodrász ipari szakosztály 
50-ik évi rendes közgyűlését, mely sokkal mélyebben 
hatott érzékeimre, mint a közgyűlés alkalmával gépies
sen felolvasott jegyzőkönyv.

Dudás Sándor felelős szerkesztő és lapkiadó cik
kében az egymás mellé sorakoztatott számok olyan 
ijesztő képet formáltak lelki szemeim előtt, amit min
den tanonctartó mestertársamnak elrettentő például lelki
világa elé szeretném tárni amikor tanoncot vesz fel, 
hogy ne csak lássa, de érezze is azt, hogy hova vezet
őnek azok a szertelen fodrásziparos kitermelések, amikor 

meglevőknek sincs elegendő munkaalkalom amiből 
megélhetnének. De hogyan lehetne azt keresztül vinni, 
amikor a kartársaknak a nagyobbik része szaklapot nem 
olvas ? (mert talán sajnálják vagy nincs meg az érte 
járó évi 4. P), a szakosztályi gyűlésekre nem járnak s 
így ezeket a káros ténykedéseiket velük megértetni 
nem lehet.

Ezek a számok nem kizárólag a szegedi tanonc
tartó fodrászok bajainak valódi képét ábrázolják, hanem 
ez a kép hű tükre országos vonatkozásban is az ingyen, 
vagy kevés költségbe kerülő személyzet alkalmazásának. 
Vagy ami sokaknál üzletet jelent: pénzért szabadítanak. 
Ezen az új ipartörvény által életbeléptetendő megszigo
rítások sem fognak lényegesen észrevehető csökkenést 
eredményezni, de lelkiismereti kérdésé válik akkor, ha 
a mester elmulasztja megmondani annak a tanulni akaró 
tudatlan ifjúnak, vagy leginkább a szüleinek, hogy ha 
meg is tanulja az általuk kiválasztott szakmát, még na
gyon sokáig fog neki megélhetést nyújtani.

A minap erről a szomorú valóságról eszmecserét 
folytattam egy régi meghitt kollega barátommal, aki 
közmegbecsülésben és a közért való munkálkodásban 
éli ma is életét. Annak a megnyugtató reményének adott 
kifejezést, az vigasztalja, hogy nem sok van már hátra 
az életből, de jaj annak a fiatal generációnak akik a 
legjobb reményben áldozatok árán a fiatal éveiket adják 
oda a mesterüknek, aki hivatva volna megadni a ta- 
noncnak azt, amit a szülő nem adhatott a kezébe: egy 
ipart, örökös kenyeret, ami sajnos a fodrász szakmánál 
nem áll. A 2—3 tanonc év eltelte után ráeszmél arra, 
hogy tanult egy olyan ipart, amiből nem tud megélni, 
ez a helyzet a jövőben súlyosbodik a zsilett elterjedése 
a gépek térhódítása, szóval a technika kiszorítja a kézi 
munkaerőt, ami által kevesebb és kevesebb fodrász
iparosra lesz szükség a jövőben.

Nem figyelmen kívül hagyandó rész az sem a 
tanonc szüleit felvilágosítani arról, hogy mennyiben vál-

F o n
F i g y e l m e z t e t é s
A borbély-férfifodrász-nőifodrász és kozmetikus 

tanonevizsgáló bizottsága, a tanonc >k helyes kiképzése 
és az iparunk nívójának megóvása szempontjából, a 
tanonevizsga elméleti és gyakorlati anyagát a követke
zőkben összeállította és ezt azzal hozza a kartársak tu
domására, hogy ehhez a jövőben a tanonevizsgákon, 
delegkésöbb f. évi nov. hó 1-től, szigorúan ragasz
kodni fog.

1. A borbély és fodrósziparból:
Arc és fejborotválás, ecsettel és kézzel való szap

panozás, férfi és női hajvágás minden fazonban, a ba-

tozott a régi felfogás a jelennel szemben. A helyzet a 
jövőb' n mindig nehezebb lesz, az önállósítási lehetőség 
nem csak azért, mert minden körzetben túlzsúfolva van
nak a fodrász-üzletek, de ma egy tekintélyes tőke szük
séges, hogy egy minden követelményeknek megfelelő 
úri- és női fodrász-üzletet nyithasson, vagy egy meg
lévőt átvehessen. Míg ha a szükséges tőkével rendel
kezik is, utána következik az igazi művészet: meg
élni belőle.

Ma csak azok a fodrászok tudnak megélni ipa
rukból, akiknek még boldog időből meg van vetve fejük 
alja, vagy azok, ahol férj és feleség dolgozik a szak
mában, de nagyon kevés azoknak a száma, ahol a 
családfő egyedül a vállalkozása és munkája révén el
tudja családját önálló iparoshoz méltóan tartani. Azok
nak a száma akiknek tőkegyüjtési lehetőségük van, erő
sen megcsappant, ha volt a múltban jómenetelü üzletük, 
az már a múlté. Elhappolták a 10 filléres borotválókés 
a 30 filléres ondoláló hiénák.

Egyedüli reményem az új ipartörvény 28. szaka
szában van, mely által gondolnám a szennyversenyt meg
szüntetni. A városokban 10 filléres borotválás és a 30 
filléres ondolálási árak a jövő generációnak szomorú 
történelmi emlékként maradnának csak meg. Az új ipar
törvény rendelkezései sem elégítik ki teljes egészében, 
amire szükségünk volna, de megnyugtató az a kitétel 
ahol kijelentik, hogy a további szükségesnek mutatkozó 
intézkedéseket rendeletileg fogja pótolni a mindenkori 
ipari, illetve ránkvonatkozólag a kereskedelemügyi mi
niszter.

A felbomlott rendszertelen kilengések helyreállí
tása nem lesz könnyű feladat. Elméleti elgondolásom 
szerint a tisztesség fogalomnak kell győzedelmeskedni s 
minden kartársnak a becsület szolgálatába kell állni, a 
többség akaratát tiszteletben tartani, a közért és saját 
magáért dolgozni, nem várni azt, hogy majd a kormány 
vagy a szakosztály készen hozzák meg a jobb életet.

A kormány, ihletve az iparügyi miniszter meg
alkotta a törvény keretét, abban a keretben becsülete
sen működni a mi feladatunk, annyi értékkel fog bírni 
a keret, mint amennyi értéknek becsüljük azt. A józan 
iparosságot jelenleg leginkább a megszavazott ipari tör
vény végrehajtási utasítás érdekli, ami rövidesen nap
világot lát. Az árrombolóknak ajánlom tüntessék el a 
szégyenteljes árjelző-táblákat, mert ha meg is kell nekik 
bocsájtani a szakmák ellen elkövetett bűneikért, elfelej
teni annál nehezebb lesz. Ha rajtam múlna fekete lis- 
tátkészítenék az árrombolókról, megbélyegzés gyanánt.

Lenhardt József

t o s !
a K a r t á r s a k h o z !
jusz vágása, sütése, fazon és sima szakállvágás, a haj 
mosása, fésülése és lekötése, a borotva, fenőkő, pollárt 
fenő és fenőszíj kezelése, közegészségi és higénia sza
bályok, a munkaszerszámok ismerete, a segédekre vo
natkozó munkaviszonyok és rendelkezések (munkaidő, 
záróra és az ezzel kapcsolatos ipari törvények) ismerete.

2. A női fodrász iparból:
Vas és vízondolálás, tartós ondolálás gyakorlati 

tudása, női hajvágás, a hajfestés elméleti tudása, a konty 
feltüzése saját vagy pótrészből, a haj mosása, fésülése 
és lekötése, a hajmunka gyakorlati és elméleti alap-
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ismerete, közegészségi és higénia szabályok, a munka- 
szerszámok ismerete, a segédekre vonatkozó munka- 
viszonyok és rendelkezések (munkaidő, záróra és az 
ezzel kapcsolatos ip, törvények) ismerete.

3. A kozmetikai iparból:
Az arcápolás gyakorlati és elméleti tudása, a koz

metikai alapanyagok általános ismerete. A bőrre vonat
kozólag — az ipari kozmetika keretében, az általános 
szakmai kérdések ismerete. A közegészség és liigéniai 
szabályok, a munkaszerszámok ismerete, a segédekre 
vonatkozó munkaviszonyok és rendelkezések (munkaidő, 
záróra és az ezzel kapcsolatos ipari törvények) ismerete.

Tudomásulvétel végett közöljük:
Az 1922. évi XII. te. 82. §-ának 2-ik és 3-ik ponja 

szerint az Iparhatóság a tanonctartás jogát elvonhatja 
attól az iparostól, akivel szemben tanoncának segédi 
vizsgálata alkalmával ismételten megállapítást nyert, 
hogy a meg nem felelő vizsgaeredményt kötelesség- 
mulasztásra kell visszavezetni.

Aki a tanonc kiképzéséhez szükséges műhelyt, 
illetőleg üzleti berendezéssel nem rendelkezik, vagy ipa
rát oly módon folytatja, hogy a tanonc az iparban meg
felelő kiképzést nem nyerhet stb.

A 78.007—923. K. M. sz. rendelet 188. § -a  alap
ján, amennyiben a tanonc a vizsgálaton elégtelen ered
ményt mutat fel, ennek a kérdésnek tisztázása céljából 
a vizsgáló bizottság ügy a munkaadót, mint a tanoncot 
külön-külön kihallgatja stb.

Debrecen, 1936 április hó 15-én.

Az Ip a r te s tü le t  B orbély , F o d rá sz, N ö ifo d rá s z  
és K o zm e tik u s  T an o n cv izsg á ló  B iz o tts á g a .

Ezen körívet szívesen közöltük, de még szíveseb
ben vennénk azt, ha az országban lévő összes Tanonc- 
vizsgáztató Bizottságok a fentieket magukévá tennék és 
szigorúan be is tartanák. [Mert csak ezzel a fegyverrel 
tudjuk a jövő fodrász generációt magasabb szaktudásra

kó,,)'sm lt“ i- (Szerk.)

Á helyes hajápolás 
jelentősége a fodrásziparban

IV. közlemény
Április 15-iki számunkban röviden foglalkoztam a 

női hajnak helyes mosásával, a hozzávaló jó és rossz 
szerekkel, valamint a helyes vágásával. Most alanti so
raimban rátérek a helyesen végzendő tartós ondoláhísra, 
mely éppen olyan szakképzettséget igényel, mint a fod
rásziparban a szakmának előforduló más ágazatai. A 
legkisebb és legkezdetlegesebb munkákkal való gyakor
lat vezeti az embert mindig a nagyobb és tökéletesebb 
munkák elvégzésére. De ezeknek a tökéletesebb mun
káknak az elsajátítása még könnyebbé válik, ha valaki 
a saját kárán megszerzett tapasztalatait közre bocsájtja 
és ezekből leszűrjük az egyéniségünknek illetve üzleti 
tevékenységünknek megfelelő szükséges jót, azt hozzá 
illesztjük saját tapasztalatainkhoz, miáltal könnyebbé vá
lik a praxis megszerzése. Én már 1924. óla olvasok a 
tarlós ondolálásról, gyakorlom  azt, bemutatókra és ver
senyekre já rok , 1927-ben pedig Párisiién az Eugene és 
Gallia iskolákban az akkoriban felbukkanó sztároktól 
tanultam, amikor én is gépet vettem és azóta tanulok 
és tanítok folyton. Bár én inkább a gyakorlatban sze
reztem meg a tudást és a munka bemutatása az ipari 
hivatásom, de azért sok gyakorlati munkám mellett irok 
mégis néhány sort abban a reményben, hogy ezzel némi 
közjót teszek kartársaimnak, különösen azoknak, kik 
még annyi tapasztalattal sem rendelkezhetnek, mint én.

A hajnak mesterséges bodorítása illetve hullámo- 
sítása visszavezethető volna talán az Őseinkhez is, de 
ne boncolgassuk azt olyan nagy vonalakban, elégedjünk 
meg csak annyival, hogy

már az egyiptomi, assiriai, görög és ró
mai történelmi korszakokban is a haj 
bodorítása és fésülése a művészet tudo

mány alapján állott
1000 évvel ezelőtt a történelmi képek után ítélve a haj
viselet a mai divathoz hasonlóan kis összeszorított fri
zura volt; a fejet körül fogó, sőt a fejtetőre helyezett 
fonatot hordtak, igaz nem levágott h íjrészből, mint ma, 
de a szimetria kifejezése ugyanilyen volt. A haj hullá
mai inkább szabad természetes hullámok voltak. Aki

nek természetes hullámai nem voltak, azok a természe
teshez hasonlóra alakítani erőltették az akkori szerszá
mokkal. 1200-tól 1500-ig a hullámosítoit nagy hajak, 
sőt a fantázia szerint tornyosított frizurák voltak divat
ban. A férfiak szakálla és bajúszviselele a mai embert 
is csodálatba és bámulatba ejti tartós göndörségével és 
ápoltságával. 1500— 1720-ig visszafejlődött az egyszerű
ségig és rendezetlenségig a női hajviselet, de 1720-ban 
ismét a roccoco fehér és tornyos frizurái lettek a diva
tosak. Ezek azonban rövid életűek voltak, mert i-lilét 
a rendezetlen hajviselet következett 1790-ig, amikor a 
tornyos és virágos kertekhez hasonló fantázia-frizurák  
jö ttek  divatba, sőt a fantázia frizurák elérték a legma
gasabb nívót. Azután 1810-ig visszatértek az assziriai 
és görög korszakhoz hasonló frizurákhoz. 1825 ben 
kontyba és körül koszorúba hordták a hajukat a höl
gyek. 1830-ban úgy bodorították a hajukat, mint most 
azok a hölgyek, kik a vásárokban veszik a bodoríió 
tűket és gumi loknikat. 1860-ban sima konty volt, ame
lyet ruhából készíteti, úgynevezett fityulával borítottak 
be. Ezen szokást még manapság is láthatjuk a régi ru
hát és hajviselet hordozó tanyai nénikéknél, nemcsak 
minálunk, de az egész világon. 1895-ben a divatnak  
hódoló hölgyek a fejtetőre építették a kontyukat és kö
rül, hogy a haj dúsnak és domborúnak lássék, haj- 
kreppből betétet raklak. 1905-ben a sima választékos 
frizurák jöttek, a kontyot pedig nyakban görög korszak
beli formában viselték. 1924-ben a kontyot levágták. 
1928-ban pedig férfias úgynevezett „eton“ hajvágás lett 
a divat, de röviden ismét visszatértek a hölgyek az 
1924. évi hajvágásokra. Manapság már szépen ritkítva 
lapos, formás-bakfis fürtökre vágva és a Mircel állal 
vassal- vízzel való hullámozás lelt a divat.

Ezek után, a hajviseletek dióhéjban foglalt ismer
tetése után rátérek arra, hogy

a haj bodorítása mindig szokás volt.
1400— 1500-as években készült parókákon, a versailesi 
királyi palotának múzeumában ma is láthatók a prepa
rált illetve tartós oiidolálású hajak, amelyek még ma is
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szépek. Természetesen nem úgy kell a tartós hullámo- 
' ást érteni, mint manapság, amikor gépekkel készülnek, 
hanem ugy, mint ami elő áll akkor még a mai nap is, 
mikor a levágott hajból parókát akarunk készíteni. 
Ugyanis a paróka készítésnél a hajat apró fürtökre oszt
juk, fapálcikákra felcsavarjuk, jól kifőzzük, ami által 
megkapjuk a tarlós ondolálást, amely azonban ugyanaz, 
mint a mai nap, ha a hajat vegyszerek segítségével gé
pekkel hullámozunk ki. Tehál, aki a régi tudás alapján 
Ilid hajat és parókát készíteni és fésülni, annak gyerek
játék a dauer gépekkel tartás hullámokat készíteni és 
fésülni. Ezért is érdemes a hagyományos hajmunkákat 
az új generációval is megismertetni, mert nem lehet 
tudni, melyik generációnak lesz majd még erre szük
sége, de nagyon.

A mai tarlós gépek korszakában pedig, aki élni 
akar annak bele kell kapcsolódni a tartós ondolálás és 
modern vízondolálás minél tökéletesebb elkészítésének 
művészt lébe. Minden fajta gép jó, azonban mégis arra 
kell figyelemmel lenni, hogy melyikkel tehet kevés be
fektetés mellett olcsón, gyorsan és jó munkát végezni ?

Ezeket a pioblémákat is a technika előrehaladása 
megoldotta olcsó gépekkel és juttatja a fodrásziparosok 
keziibe, amelyekkel igen könnyen dolgozhat jól Csak 
meg kell neki ismerni elsősorban a hajminőségét

A hajminőség csoportjai a következők :
1. csoport áll egészséges hajból, vékony szálú, 

közép vastag, vastag és egész durva vastag szálú ha
jakból.

2. csoport ugyanazon szálú hajakat tartalmazza, 
mint az első pont, azzal a különbséggel, hogy azok 
vajjt n szőkítve, elszőkítve lettek-e, hogy szárazok na
gyon, töredezett-e nagyon és ha megmossuk vizesen 
lehe'-e könnyen kibontani (fésülni), vagy akadozik-e a 
fésű élőt', valamint olyan-e hogy a végei nyúlnak és 
szakadoznak-e akkor, ha két kézzel széjjel hozzuk?

3. Ebben a csoportban szintén az 1. pont szerinti 
hajakat találhatjuk azzal a különbséggel, hogy ezek már 
különféle rongáló marószerekkel mosott hajak, amelyek 
a legrosszabbak a tartós ondolálásnál.

Rongáló szerekke l: úgymint a mosó vagy

zsirszódával, házi szappannal és rossz 
szódás porschampoonnal mosott hajaknál 

a hajszálak megrongálódnak,
ha nagyító üveggel megnézzük, a hajszálakat körül vonó 
szál is réteges, rapcsos és lukacsos. Ezen szerekkel 
mosott hajaknak nem csak a hajszálai rongálódnak meg, 
hanem a fejbőr is, ami által bekövetkeznek a pórus 
tágulások, mely előidézi a faggyúárt, a korpásodást, a 
hajnak rendkívül gyors zsirosodását, mely azután 
magaután vonja a hajszálaknak az elsorvadását, törede
zését, hullását, elszíntelenedését stb.

Az 1. pontban lévő hajakat mind 100°/»-os siker
rel lehet tarlós ondolálni bármilyen gyártmányú tartós 
vízzel és géppel, csak arra kell vigyázni, hogy gyenge 
vagy túl fűtést ne eszközöljünk. Túlfűtés az, amikor a 
leszedésnél a csavaron a celophán papír és hajtincs 
száraz, bár ekkor jó sőt túl bodor a haj, de ha meg
mossuk, akkor lenyúlik, nem ugrik vissza.

A 2. és 3. pontban lévő hajakat is (kivéve az alá
húzott fajtákat) lehet jól tartósan ondolálni, csak ezek
hez az utóbbi időben forgalomba hozott „Mein Karne- 
iád“, „W. Henry“ és „Universal American1' olajos il
letve zsíros tartós ondoláló vizeket kell használni. És 
pedig a következő összeállításban: a jobb minőségű 
szőkített vagy elmosott hajakhoz veszünk 50 gr. olajos 
vagy zsíros és 50 gr. (száraz) erős vizet, A gyengébb 
szálú szőkített vagy elmosott hajakhoz 60 gr. olajos 
vagy zsíros és 40 gr. (száraz) erős vizet. Az egész 
száraz vékony szálú hajakhoz pedig 65 gr. olajos vagy 
zsíros és 35 gr. (száraz) erős vizet. Ezekhez a minő
ségű hajakhoz és vizekhez legjobb, ha facsavarokat és 
a felcsavarásra celophán papírt használunk, így a haj 
apró és száraz végei a túlfűtéstől meg vannak védve 
és a tövénél is egyenlő hullámokat nyerünk.

A felsorolt pontokban foglalt hajminöségeket fel
tétlen tanulmányozzák a gyakorlatban a kartársak, mert 
jövő számunkban pontonként részletesebben ismertetem 
a bajokat és azok gyógyitásának helyes eljárásait De a 
hajminőség ismerete feltétlen szükséges még a hajfes
téseknél is, amelyet szintén ismertetni fogok.

Dudás Sándor.

Néhány szó a Budapesten 1936. május 10-én megtartott tartós 
ondoláló versenyről, amelyen számszerűleg több fajta gép lett

kiállítva, mint a versenyzők száma
Folyó hó 10-én délután 3 órai kezdettel az angol 

park Kutassy-féle vendéglő terrasz helyiségében tartotta 
meg a budapesti mesterek egyesülése a „női fodrász 
ipartestület és a hölgyfodrász segédek országos egye
sülete" erkölcsi támogatásával az országos tartós ondo
láló versenyt. A verseny a „mmzetközi vásár“-ral egy- 
időben és helyen lelt megrendezve, melyen megjelentek 
nemcsak a magyarországi vidéki városok jobb fodrászai, 
hanem a közeli országok egyes fodrászai is. Bátran 
mondhatjuk azt, hogy több volt a vidéki fodrász iparos, 
mint a fővárosi.

Azonban ennek a versenynek, amilyen szerencsés 
időben és helyen volt a megrendezése, éppenolyan sze
rencsétlen, szinte vegkimerülésig untató volt a lefolyása. 
Ez tulajdonképpen nem tartós ondoláló verseny volt, 
hanem a gyakorlatban előforduló rossz tartós ondolálá- 
soknak és a tartós gépek inflációs szaporulatának be
mutatója. A régi szisztémájú, a szemnek nagy gépei 
akarták felfalni a szemnek kicsi, egyszerűsített, de tel
jesítményben a nagyoknál jobb eredményt felmutató gé
peket. Az eredmény fordítva történt, mert bátran állít
hatjuk, hogy a kisgépekkel dolgozó versenyzők nyerték 
el az erkölcsi, valamint a jobb és gyorsasági sikert. 
Ámbár hivatalosan „tartós ondolálási versenynek" volt 
elnevezve a bemutató, azonban, ha az ott megtörtén
tekről hűen beszámolni akarok, akkor helyesebb az, ha

„fésíilési verseny" jelszóval illetem a bemutatót. Mert 
párton kivíili szemüvegen keresztül végig nézve a ver
seny lefolyását, délután 3 órától éjjel fél 12 óráig az 
eredmények kihirdetéséig, akkor azt helyes megítélés 
szerint tartós ondoláló versenynek nem mondhatjuk, ha
nem inkább olyan fésíilési versenynek, amelyen a kéz
ügyességnek, a kifinomult tehetségek fantáziája szerint 
elkészített munkái hely.tt a gyakorlatban használt frizu
rák fésülései érvényesülnek csak.

A tartós ondoláló versenyre való felhívás nagy ér
deklődésre talált, hiszen sokan kiváncsiak voltak a gép- 
ondolálások korszakában erre a versenyre, már csak 
azért is, mert itt akarták tanulmányozni az érdeklődők 
azt, hogy miképpen és milyen eszközökkel lehet leg
szebben, legjobban és leggyorsabban tartósan ondolálni. 
De sajnálattal azt kellett megállapítanunk, hogy ott nem 
lehetett sem a gyorsaság, sem a szépség, sem a jobb, 
művészi kivitelt tanulni a kíváncsian érdeklődő kartár
saknak. Az ok, amit tanulságképpen ebből a versenyből 
meríthetünk az volt, hogy nem lehet 10 évvel ezelőtt 
megalkotott verseny szabályokkal a mai kívánalmakat 
kielégíteni. A jövőben, ha tartós ondoláló versenyt aka
runk rendezni, akkor a jelenlegi szabályokat olyan for
mában kell módosítani, hogy az méltó legyen a nevé
hez és pedig a technika haladásának figyelembe vétele 
mellett a tartós ondolálásnak nyertesei csak azok lehet
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nek, akik fájdalom mentességgel, a legrövidebb idő alatt 
a legtökéletesebb ondolálást a bírálóbizottság elé állí
tani tudják stb. Nem pedig úgy, mint a fennti időben 
lefolytatott versenyen volt, bogy az, aki nyerni akart és 
a győzelemre számot tartott, annak nem a behirdetett 
tartós ondo'álást kellett a legjobban előállítani, hanem 
ellenkezőleg annak rossz tartós ondolálást kellett vé
gezni, azért, mert csak úgy tudott a verseny azon sza
bályának eleget tenni, hegy még ugyanazon a fejen a 
tartós ondolálásból kétfajta forma fésülést végezhessen. 
A szabályok miatt az történt, hogy a versenyen az, aki 
a tarlós ondolálás helyes és tökéletes kivitelének akart 
eleget tenni, vagy a továbbiak elvégzésétől vissza lépett, 
vagy sikertelenül lemaradt a második menetben és szo
morú tapasztalatokkal távozott a remények asztalától.

Uj szabályokat és figyelmesebb rendezést kell a 
jövőben alkalmazni, mert ha ez a jelenlegi medeiben 
megy úgy tovább, még szegényebb létszámmal fognak 
a jövő versenyen az azokon résztvevők szerepelni.

A verseny megrendezéséért pedig köszönetét kell 
mondani mindazoknak, kik a verseny érdekében tevé
kenységet fejtettek ki, valamint a fodrászati kellékek 
gyártóinak és terjesztőinek azért a fáradságos és áldo
zatkész munkájukért, amit kiállításaikkal kifejtettek a 
versenyen. A kiállított gépek és egyébb fodrászati kel
lékek nagy tanulságot nyújtottak a megjelentek részére 
annál is inkább, mert nemcsak, hogy megismerték az 
egyes cikkeket, hanem a helyes használatukra is felvi
lágosítást nyertek a megjelent érdeklődők.

A kiállítottak közül nagy sikert éltek el a követ
kezők : Szász Dezső Budapest, Vili , Bérkocsis-u. 18., 
legmodernebb kivitelben készült Kemény-féle tartós on- 
doláló gépeivel, Curling és Erpó vízondoláló fixateur- 
ral, Extraform és DnrUng tartós ondoláló vizeivel, vala
mint fémből készült brillantin és púder szóróival.

Utána a II. sz. pavillonban Oaál Sándor Buda
pest, Vili., Rákóczi-út 1., a „G. S. II.u világszenzációs 
tartós gépeivel.

A III. sz. pavillonban Nádas Sándor Budapest, 
Erzsébet-körút 58, Balaton gépeivel és egyébb fodrá
szati cikkéivé'.

A IV. sz. pavillonban a Monopollá Budapest, 
Mi'rieg-u 10., L. Orientol Henna és Kivavit hajfesté

keivel, valamint hajszinesitö reflexeivel, amelyek szen
zációs újdonságot lejtenek magukban. Egyszerű hajöb
lítéssel két-három hétig eltartó vöröses-sárga szőke és 
matt szőke színeket kapunk általuk.

Az V. számú pavillonban Geszler János Budapest,
III., Zsigmond-u. 38, közkedvelt központi hajszárító be
rendezéseivel.

A VI. számú pavillonban Stein Imre Budapest, 
Király-ucca 72., Innokamin hajfesték képviselője. Fel
tűnést keltettek a hajlockni csavarói, melyek segítségé
vel könnyen lehet dolgozni. A fodrászoknak kellemes 
szerszám darab lesz, azonban, ha privát vevőknél is 
terjesztik, a szakmára kellemetlen is lehet.

A VII. sz. pavillonban Rózsa Zoltán Budapest, 
Erzsébet-körút 17., a Vienna tartós ondoláló gépek, 
tartós ondoláló vizek és a vízondoláló „Rózsa fix"  kép
viselője. Közkedveltté vált cég, mert nemcsak, hogy jó 
cikkei vannak, de egyike az, ki reklámjaival és díjmen
tesen forgalomba hozott próba mintáival bizonyítja be 
cikkeinek használhatóságát.

A Vili. sz. pavillonban Lustig György Budapest, 
, Flórái tartós gépeivel iparkodott meg

győzni az érdeklődőket a haladás sikereiről.
A IX. sz. pavillonban Jónntz József Budapest, IV., 

Apponyi-tér 1., a Mayer tartós ondoláló gépekkel emel
kedett ki szembetűnően.

A X szánni sláger pavillonban pedig Lustig A. 
Imre Budapest, Mozsár-u. 10., a Flórát Henna és fo
lyékony hajfestékek és az Universal American villany 
és villanynélküli hajszárító és tartós ondoláló gépek ve
zérképviselete volt. Éz a cég oldotta meg gépeivel azt, 
amit az eddigi technikai csodák); keresztül vinni 
nem tudtak. Egyszerű és olcsó gépeivel megadta azon 
községek és falvak fodrász iparosainak is azt a kultúr- 
követelményt, a modern városi fodrász ipari munkák 
(erjesztését, kik a villanyhálózat hiánya miatt ettől ed
dig el voltak zárva. Ugyanis ezeknek a gépeknek nem 
kell villany és mégis éppen olyan jól, de még gyorsab
ban és olcsóbban lehet velük dolgozni, mint az eddig* 
villanygépekkel. Hisszük és reméljük, hogy úgy a gépe 
terjesztői, mint a fodrász iparosok örömüket lelik majd 
benne.

Befejeződött a hódmezővásérhelyi szaktanfolyam
Impozáns keretek között bemutatóval és társas va

csorával egybekötve ünnepelték meg a hódmezővásár
helyi fodrásziparosok a vándor-tanfolyam befejezését.

A múlt hó 19-én este fél 8 órai kezdettel az ipar
egylet összes termeiben gyűlt össze kb. 300 személy, 
kik között ott láttuk Hódmezővásárhely előkelőségét. A 
szakszerűen megrendezett frizura bemutatóval és vacso
rával egybekötött estély a hirdetett pontossággal kez
dődött, amikor is Gombos Pál fodrászmester jólérthető 
hangjával üdvözölte a megjelenteket és percenként ve
zette a színpadra fel a szebbnél-szebb frizurával az 
alábbiak által készített modelleket.

Kovács Ferenc: vasondolálás 1 estélyi, 1 meny
asszonyi.

Labanc András: vasondolálás 1 estélyi, 1 meny
asszonyi

Gombos Pál : 1 víz, 1 vasondolálás nappali.
Barr Mihály: 1 hosszú haj vassal felloknizva, 2 

vízondolálás nappali.
Szalont ty János: 2 vasondolálás nappali, 2 víz

ondolálás nappali.
Nagy János: 2 modern vízondolálás, 2 nappali 

vízondolálás.
Monus-szalon : 1 fantázia, 3 vasond. nappali.
Szász-szalon : 1 fantázia, 3 vízond. nappali.
özv. Varga Anlalné: 1 Mária Terézia, egy 17. 

századbeli roccocó, 2 vízondolálás nappali.

Krupánszky István : 1 strand, 1 vízondolálás nap
pali, 1 vasondolálás nappali, 1 modern vízondolálás, I 
roccocó, 1 paróka estélyi.

Fránki Lajosné: 1 hosszú haj konttyal nappali, I 
vasondolálás nappali.

Azután a modellek az asztalok között mentek kö
rül, amikor is a nagy tapsok jelezték a frizurák sikerét. 
A bemutató végeztével kezdődött a vacsora, melyen 
Juhász Ernő szakosztályi alelnök köszönetét mondott a

Vízvezeték nélkül is gazdaságosan működő acél
lemez vagy öntöttvasból készült, fehérre zománco
zott fürdőkád, kályhával és egyéb újszerű fürdő
szoba felszerelési cikkek szegedi körzet képviselője

T is z a  L a jo s  k r t  38.

T e le fo n  : 17— 52.

Üveg, porcellán, zománcedény, konyhafelszerelési 
cikkek nagy raktára.

L evé lb e li é rd ek lő d és t gyorsan  e lin té z iik .
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kereskedelemügyi miniszter úrnak, a város polgármeste
rének, a szegedi kereskedelmi és iparkamarának, az 
ipartestület elnökségének, az oktatói karnak és a tan
folyam hallgatóinak. Üdvözölje még az ünnepségen 
Szegedről megjelent Dudás Sándort és nejét, nemkülön
ben az Orosházáról megjelent Flór Józsefet, Szemenyi 
M., Korom Mihály, Birkás Rózsi, Flór Mihály, Hován 
Lajos és a Makóról megjelent Vas Mihály, Papos Ger
gely, Vári István, Selmeczi Ilonka, Selmeczi Ferenc 
kartársakat.

Utána Endrey Béla polgármester emelkedett szó
lásra és meleg szavakkal méltatta azon iparosok érde
meit, kik a nehéz gazdasági viszonyok dacára is ilyen 
nagy ambic:óval, egész napi súlyos gondok között el
végzett munkájuk után éjfélig tartó továbbképző tan
folyamon gazdagíiotiák ipari szaktudásukat. Azon re
ményének adott kifejezést, hogy ezen fáradságos mun
kájuk — amint ilt is bemutatták — a szaktudásukat 
fejlesztő fodrásziparosok anyagi javát fogja szolgálni. 
Felszól altak még dr. Szentkirályi Zsigmond tanár, dr. 
Vészi Arthur, Koller István ipartestületi elnök, Czuczi 
Gyula, Dudás Sándor. Végül Krupánszky István a tan
folyamon résztvett fodrászmesterek nevében mondott 
köszönetét mindazoknak, kik a tanfolyam érdekében fá
radoztak. Utána Gombos Pál táncrendező „Göndör ha-

Uri és női fodrász segéd
A kereskedelemügyi és közlekedésügyi miniszter 

12 307/1936. 1. K. K. M. szám alatt megerősítette a 
borbély- és férfifodrász-, valamint női fodrászipari leg
kisebb munkabérek megállapítására kinevezett bizottság 
alábbi határozatát:

Budapest székesfőváros területén:
I. A borbély- és férfifodrásziparban, a borbély- és 

férfifodrászipari munkakörben dolgozó férfisegédeknek 
fizetendő legkisebb hetibérek:

a) a felszabadulástól számított kétévi gya
korlaton belül — — — 8.— P

b) a ténylegesen eltöltött kétévi segédi 
gyakorlat után, hatéves segédi gyakor
latig — — — — — 12.— P

c) a ténylegesen eltöltött hatévi segédi 
gyakorlat után — — — 16.— P

II. Azokban az üzletekben, amelyekben borbély- 
és férfifodrászipart, valamint nöifodrászipart együttesen 
gyakorolnak, nőifodrászipari munkakörben is dolgozó, 
férfisegédeknek fizetendő legkisebb hetibérek :

a) a felszabadulástól számított kétévi
gyakorlaton belül — — — 10.— P

b) a ténylegesen eltöltött kétévi gyakor
lat után, hatéves segédi gyakorlatig 17.— P

c) a ténylegesen eltöltött hatévi segédi
gyakorlat után — — — — 22,— P

Az 1936. május lO.-i országos tartósondoláló versenyen

h á r o m  d i j a t  n y e r t  a
V I E N N A

chemiai eljárással készített tartósondolálás.
A Vienna eljárás ellentétben minden más tartósondoláló 
eljárással a hajat vízgőzben főzi ki, ezért jobban, szeb

ben és könnyebben fésülhető.
w  T W T ^ T V T T V T  A  tartósondoláló szer (vizI bár- 
\ /  I  §-< í V j  1^1  f \  milyen rendszerű géphez, vagy 
V  A. JL Jl. ti i. 1  gépnélküll eljáráshoz hasz

nálható, biztos hatású és mégis olcsó.
1 f io la  á ra  36 f i llé r . Magyarországi vezérképviselet § 

Budapest, VII., Erzsébet körút 17.
R Ó ZS A  Z O L T Á N  V ie n n a  le ra k a t.

jam rövidre van levágva" kezdetű csárdásra felkérte a 
fölgyeket és urakat a jó mulatásra, amely a legjobb 
hangulatban reggel 4 óráig tartott, amikor is folytatása 
volt nagy János kartársunknál, ahol Nagy Jánosné b:- 
zonyságát adta annak, hogy a fodrász mestersége mel
leit jó háziasszony is tud lenni. Kár, hogy a vonat in
dulása miatt el kellett hagyni Hódmezővásárhelyt, mert 
még adósak maradiunk Krupánszky Istvánná szíves 
meghívásának is.

Őszinte elismeréssel kell említenünk a tanfolyam 
zavartalan lefolyását és annak az iparosság szempont
jából jelentős, komoly értékét. A tanfolyamon a tovább
képzést, amely kezdődött március hó 3-án és végző
dött április hó 19 én, a kereskedelemügyi miniszter úr 
Ő.iagyméltóságának anyagi támogatása, a már előbb a 
szegedi fodrászok részére tartott tanfolyamra vásárolt 
felszerelések átadása, valamint a szegedi kereskedelmi 
és iparkamara és a vásárhelyi ipartestület anyagi hozzá
járulása mellett sikerült biztosítani, amelyen 27 mester 
vett szorgalmasan részt. A gyakorlati oktatást id. Kuba 
Sándor és ifj. Kuba Sándor budapesti kartársak végez
ték, míg az elméleti oktatást Landesberg Jenő dr. és 
Cserzy Mihály dr. kamarai titkárok, Török József ka
marai előadó, György Vilmos főmérnök.

heti fizetések minimálása
III. A női fodrásziparban, nőifodrászipari munka

körben dolgozó férfisegédeknek fizetendő legkisebb heti
bérek :

a) a felszabadulástól számított kétévi
gyakorlaton belül — — — 10.— P

b) a ténylegesen eltöltött kétévi segédi
gyakorlat után, hatéves segédi gya
korlatig — — — — — 17.— P

c) a ténylegesen eltöltött hatévi segédi
gyakorlat után — — — — 22.— P

IV. A nőifodrásziparban alkalmazott női segédek
nek fizetendő legkisebb hetibérek :

aj a felszabadulástól számított kétévi
gyakorlaton — — — — 9.— P

b) a ténylegesen eltöltött kétévi segédi
gyakorlat után, hatéves segédi gya
korlatig — — — — — 15.— P

c) a ténylegesen eltöltött hatévi segédi
gyakorlat után — — — — 20.— P

A fenti csoportok mindenkor a ténylegesen eltöl
tött segédi szolgálatok alapján állapítandók meg, ne
vezetesen az egyes csoportortok megállapításánál a leg
kisebb hetibérekre vonatkozólag nem a felszabadulástól 
számított évek száma, hanem az ipari munkaviszonyban 
igazolt, valóban eltöttött segédi gyakorlati idő veendő 
alapul.

Budapest, 1936. évi február hó 13.
Dr. Kramolin Ernő s. k., ny. kúriai bíró, a bizottság 
elnöke. Dr. Jeszenszky Gyula, kereskedelmi és iparka

marai s. fogalmazó, a bizottság jegyzője.
Ez a határozat a közzétételt követő nyolc nap után 

lép hatályba.
Budapest, 1936. évi áprilts hó 14-én.

Winchkler.
E határozat rendelkezéseinek megszegése az 52.000/ 

1935. K. M. számú rendelet 13. §-a alá eső kihágás.
*

Kedves Kartársak 1
Ezen fent leközölt törvényes rendelkezések igen 

szükségesek voltak a segéd munkások részére, de ezek 
a rendelkezések nagyon is egyoldalúak lesznek a gya
korlatban. Mert ha ezen rendelkezés ugyanakkor intéz
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kedett volna a kiszolgálási árak minimálásáról, a kon
tárok üldözéséről és a segéd munkások azon országosan 
kötelező üzletiend betartásáról is, amelyet a mostani 
számunkban szintén közlünk, azzal a kibővítéssel, hogy 
a segédmunkás nem léphet ki a munkaadójától azon 
szándékkal, hogy a szomszédban üzletet alapítson, a 
szomszéd konkurenciához belépjen, vagy házakhoz járó 
olyan önálló ipart űzzön, mely a volt munkaadójának a 
vendég körét hódítja el a saját részére, akkor a gya
korlatban örömmel és készséggel eleget lehetne tenni a 
minimális munkabérek fizetési rendelkezéseinek, E végre 
jó lenne, ha az országos szövetség vezetőségével a vi
déki szakosztályok elnökségei azon dolgoznának, hogy 
az említett, leközölt fenti törvény a vidéken csak abban 
az esetben léphessen éleibe, ha a hozzáfűzött javasla
tunk meghallgattatásra és elfogadásra talál. (Szerk )

A budapesti borbély ipartestület 50 éves jubileu
mára kiadásra kerülő könyv iránt érdeklődőknek azt vá
laszoljuk, hogy forduljanak Eckert Bálint ipartestületi 
elnökhöz a könyvnek szerkesztőjéhez.

Többeknek érdeklődésére tudatjuk, hogy az „Uni- 
versal American" tartós ondoláló és szárítógépeket prak
tikusságuk miatt, bárhol még villanynélküli helységekben 
is zavartalanul használhatják. Munkában épp oly töké
letes mint a régebbi gépek. A szállítások már gyors 
iramban folynak.

Páris. Vas Zoltán kartársnak érdeklődésére azt 
üzenjük, hogy a nyári szezonban a hölgyeknek pedikii- 
rözéshez az Ön által ajánlt divatos színű körömlackokat 
fogjuk ajánlani. Többen már be is szereztük ezen 
lackokat és tényleg szép színűek és jók.

Berlinben dolgozó Wagner J. karfásunknak kö
szönjük levelét, melyben lapunkat dicséri, de egyelőre 
azon kívánságát nem teljesíthetjük, hogy lapunkat bő
vítsük és képekkel illusztráljuk; ezek itt sok költségbe 
kerülnek és előfizetőink bár szépen szaporodnak, de 
még nincsennek olyan létszámmal, hogy nagyobb anya
giakat biztosítani tudnának. A lapbővítés érdekében ez
úton hívjuk fel kartársainkat, hogy minél többen fizes
senek elő és terjesszék a lapot.

Milánó. Az ottani helyzetről Karlársaink tudó
sítását várjuk. Üdvözlet.

Tem esvár J. M. Szakképzett munkásban hiány 
van itt is éppen úgy, mint ottan.________________

Szegedi papucsok
emléktárgy különlegességek mérsékelt árért 
L á s z l ó  Á r ú h á z  S z e g e d ,  
Tisza Lajos-krt 38. sz.

Ezért hirdetésre hivatkozó előfizetők 
3 "/» engedményben részesülnek.

Á rp á d  n yom da  n y o m á ra  8 i r g ' r i .
N yo m d á é rt fe le l S z lt tn e r  J á no s

Szerkesztőségünk ismételten felkéri a munkást 
kereső mestereket és munkáívállaló segédeket, hogy 
pontosan ismertessék címüket és igényüket a szerkesz
tőséggel, mert különben nem tudunk gyors és pontos 
elhelyezést biztosítani.

A békéscsabai tartós ondoláló géppel rendel
kező fodrász mestereknek azt üzenhetjük, hogy a meg
szokottakon alul dolgozó és a közös megegyezésük elé 
akadályt gördítő társukkal szemben, míg az új iparlör- 
vény életbe nem lép, semmi mást nem tehetnek, mint 
azt, hogy folyton kellemetlenkednek neki, semmit el 
nem néznek és folyton feljelentik a záróra be nem tar
tásáért és minden olyan cselekedetéért, amelyek kihá
gást képeznek. Az új törvény életbe léptetése után pe
dig azon kell lenni, hogy 3.-szór megbüntessék, melynek 
következtében megbízhatatlanná válik, ami maga után 
vonja azt, hogy a Kamara elveszi tőle az iptriga- 
zolványt.

Vörös Endre fodrász úrnak Győr. Az ajándék
képpen elküldött kiissére vonatkozó megköszönő sora
inkat még április első hetében elküldtük, azonban ezú tál 
is hálás köszönelünket nyújtjuk érte.

Krisztián Erzsébet Székesfehérvár, M. kir. szálló. 
Érdeklődésére a címet itt közöljük: Csurgó Ferenc 
fodrász Szeged, Földntives u. 31. Forduljon levélben 
bővebb és részletes felvilágosításért hozzá.

Kérelem a Kartársainkhoz! Lapunk mai szá
mához mellékletként csatoljuk a Szegedi Ipari Vásárra 
szóló felhívást. Tisztelettel kérjük Kartársainkat, hogy 
látogassanak el erre az ipari demonstrációra Szegedre 
és a mellékelt felhívást üzleteikben, műhelyükben fel
tűnő helyen függesszék ki. Ezzel is támogatják a sze
gedi iparosság közérdekű mozgalmát. A s.erkesztöséf.>

Fodrásziparosok és viszonteladók figye lm éb e!
Árú szükségletüket a szegedi vásár alkalmával 

Dudás fodrászati cikkek kereskedőnél szerezzék be, mert 
o'csó árai dacára is a vidékieknek 5 °/» engedményt,'nyújt.

Felhívjuk kartársaink figyelmét a szaklapunkban 
hirdetett cégekre, mint olyanokra, kiknek átúi jók ésoicsók

Hirdetések az apróhirdetési hasábban a pénz 
vagy a bélyeg előzetes beküldése mellett soronként 25 
fillér.

A szerkesztőséghez intézett bárminemű megke
resésre írásbeli választ csak a válaszbélyeg beküldése 
ellenében adunk.

Eladó több felszerelési tárgy és üzlet, amelyek 
megtekinthetők, illetve a címek a szerkesztőségben meg
tudhatók.

Fejmosó lavór nagy állványos tartállyal eladó 30 
pengőért.

Szalvéta prések, egyes borbély asztalok már
vány lapokkal és egyéb apróságok eladók.

Egy gipszből való melles kirakat baba 10 pen
gőért eladó.

Forgalmas vidéki városban úri- és hölgyfodrász 
üzlet (900 pengő havi forgalommal) 4000 P-ért eladó. 
Cím a szerkesztőségben.

Szárító gépek jó és olcsó javítását díjtalanul köz
vetíti a szerkesztőség.

Keresek női fodrász segédet vagy segédnő1, aki 
jó vas- és vízondoláló, daunieroló. Adok teljes ellátást, 
lakást, mosást, havi 30 P-t, azonnal beléphet. Noll Jó
zsef fodrász. Tóváros.



Ne várja azt mig a konkurenciája megelőzi 
okvetlen szerezze be minél előbb az

Universal American
villany és villanynélkül is működő tartós ondoláló gépet, azzal Ön 
is tudhat tökéletesen és fájdalommentességgel, gyorsan, a legtö
kéletesebben, a legdivatosabb frizurákat készíteni a hölgyeknek, 

uraknak és kis leánykáknak egyaránt.

No. 1. VILLANYRENDSZERÚ 110 220 voltos áramhoz, földvezetékkel ellátva, 12 lapos csavaráshoz gumi 
alátét, 12 facsavarral, 12 fém letűző fogóval és a hozzávaló szerelékekkel dísz kazetlában

ára 85.— pengő
No. 2. Villany nélkül működő tartós gép, 16 lapos csavaráshoz, gumi alátéttel, 16 facsavarral, 16 fémletüző 

fogóval és hozzávaló szerelékkel, egy fehér zománcozott 85 cm. magas, 64 cm. hosszú és 42 cm. 
széles asztalba beépített s kézzel hajtó szárítógéppel — olyan hosszú spirál csővel, hogy hajszárító 
búrával is lehet szárítani — együttesen a kettőnek

ára 160—  pengő
No. 3. Villany nélkül működő tartósgép 16 lapos csavaráshoz, gumi alátéttel, 16 facsavarral, 16 fémletüző 

fogóval és hozzávaló felszereléssel egy vas állványos asztalba lábhajtással működő ’ szárítógéppel, 
-  olyan hosszú spirálcsővel, hogy hajszárító búrával is lehet szárítani együttesen a kettőnek

ára 170.— pengő
Saját érdekében minél előbb keresse fel a

Henné Flórái Egyptien Universal American gépek V ezérképviseletét Bpest M ozsár u 10
Szegeden Dudás Sándor Tisza Lajos körút 19. Debrecen Bagdi Antal Piac u. 61.

müköszörüs és késes mester, ezüst éremmel kitüntetve. Szeged, Mikszáth 
Kálmán-ucca 5. szám. -  Felelősséggel köszörül: borotvát, 'ollót, hatvágó
gépet és mindennemű késeket. — Borotvák,'ollók, hajvágógépek,’ kések és 
___________ fodrászati cikkek legolcsóbb beszerzési forrása.Fráter János



Ez érdekli ö n t! Ez kell önnek!
A Magyar Gyártmányú HABZÓ

R A Z - E X
borotvakrém felülmúl minden külföldit 
A RAZ-EX borotvakrém dús habot ad és azon

nal puhítja a legerősebb szakáit is.
RAZ-EX tulzsirozott, neutrális, az arcot fertőt

leníti, nem csíp és mindennemű fertőzéstől megóv.
A RAZ-EX kényes arcbőrre nélkülözhetetlen, azt 

bársonyos puhává teszi.
A RAZ-EX borotvakrém a Iegkiadósabb és így 

a legolcsóbb.
F o d r á s z o k  r é s z é r e  o lc s ó b b  

250 gr-os tégely . . . .  —.90 fillér 
Tégelyt visszavesszük . . —.10 f-ért

—.80 fillér
ÍGY 10-SZER BOROTVÁL 1 FILLÉRÉRT. 

Használati utasítás.
A nedves ecsetet 3—4 szer jól belemártjuk a 

tégelybe és utána azonnal szappanozhatunk. Figyel
jünk arra, hogy a krémszappan az arcon kellő meny- 
nyiségü vizet kapjon.

Minden jobb úri fodrász is RAZ-EX-et használ ! 
Készíti:

SZEPA BUDAPEST, VII., Jósika-u. 26. T e l.: 435-97 
Kapható:

SZEGED, Dudás Sándor Tisza Lajos körút 19. 
Szeged és környékének egyedárusítója.

Fiókos vendégek részére kisebb tégely kapható.

Ne kísérletezzen Ismeretlen márkákkal, amikor a

Jn w el, Kohinor, Especto
hajvágógépek

„TIG ER “ borotvák „TIGER“ hajvágóollók
Önnek évtizedek óta mindig hű, megbízható 

munkatársai voltak.
Minden jobb szaküzletben beszerezhetők

ÚJDONSÁG! SZENZÁCIÓ!
Sok pénzt takarít meg, ha a GE-Ml-féle

motorral egybeépített „MIAMI"
hajszárítóbúrával szárít üzletében, mert:
1. a motor golyóscsapágyas,
2. a levegőnyomása utolérhetetlen,
3. a motor aluminiumházba van beépítve, miál

tal haj- és pormentes,
4. hideg, langyos és meleg levegőre szabályozható,
5. zajtalan,
6. áramfogyasztása circa 500 v.

Bemutatótvételkötelezetlség nélkül díjtalanul tartok. 
Kapható továbbá a közkedvelt GE-Ml-féle golyóscsapágyas 

hajszáritógép. Ara P 42.—
G E S C H E I T MIHÁLY fodrészati cikkek kereskedése 
Budapest, VII., Erzsébet-körűt 27. 111. 16. Tel.: 3-97-97.

Ha jó és biztos munkák, nemkülönben vendéget akar biztosítani.
akkor próbálja meg a törvényesen védett

„ W .  H E N R Y "
dauer vizet (száraz és zsíros) olaj shampont „Vitai Oil“-t haj
pakoláshoz. Vizondoláló fixateurt. — Levélben! érdeklődőknek 
mintákat készséggel küldök. — Egyben az összes „ D A U E R 14 
gépek közvetítésével foglalkozom. Magyarországi vezérképviselet:

WEISZ HENRIK Budapest, Vili,, ör-ucca 4 , II, emelet,

Vevőit kizárólagosan mindhárom oldalán szegett
CnDTIIMA háromsarkos hajhálóval 
rUnlUNn elégítheti ki. Gyártja:

Gliick Miksa és Társa
Férfi- és női hajhálógyár BUDAPEST, 

V„ Rudolf-tér 6.

Mir
álló olajok,
lakkok, 
lemosók, 
aetherek.

Legfinomabb minőségek, legolcsóbb árak.

A The Jolly Joker
hajrögzilő gyártása. Fenti szükségletét saját érdekében

a „MIR“ Vegyészeti Vállalatnál
szerezze be eredeti gyári árakon.

BUDAPEST, VIII. Aggteleki u. 4.
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