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az Ön ollójának 

és borotvájának minőségét"
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Használjon „ r o  LL EX“ hajcsavarcfogót!
A „R O Ü .E X ' praktikus. Munkajit_megkönnyíti.

A fele-avart hajgyűl ük röv id  idő  a la tt kiszátithatók 
Chromozolt kivitelben ára P. 1.80.

Nem tévesztendő össze silány utánzatokkal. 
Szab. bej. Törv. védve. 

Beszerezhető:

S T E 1 N I MR E  Budapest,
Vl., Király-utca 72. — — — Telefon 241—73.

Az 1936. május 10.-i országos * 
tartósondoláló versenyen
három dijat nyert a

Csalódás n e m  é r i  Ö n t!  

M in d ig  jó ! vásárol, h a

VIENNA Á n n u á n  n á l  u o c ? !
chemiai eljárással készített tartós 

ondolálás.
A Vienna eljárás ellentétben min
den más tartósondoláló eljárással 
a hajat vízgőzben főzi ki, ezért 
jobban, szebben és könnyebben 

fésülhető.
■ | i p t | i |  a tartósondoláló szer (viz) bár- 
V 1 r  N N A mi,ye" rendszerű géphez, vagy 
* • ■ ■ I l i i n  gégéikül! eljáráshoz használ

ható, biztos ha'ású és mégis olcsó.
1 fiola ára 36 fillér.

Magyarországi vezérképviselet:
BUDAPEST, VII., Erzsébet körút 17. 

RÓZSA ZOLTÁN Vienna lerakat.

A i i y y d i i  I l d i  V u o £ »

B U D A P E S T ,
VII., Rákóczi-út 40. I. em. Tel.: 384-81.

Raktáron az összes úri- és női 
fodrászfelszerelések !

Rendelés előtt kérjen árajánlatát.
(Előzetes számlát.)

„Victória" fodrász-ecset ismét kapható.



V E Z E T N E K

KÉMÉNY JÓZSEF
t S  fodrászati kellékeket gyártó specialistájának készítményei

m m .  „  . ,  .
B • A • 3 • A.

1. A legújabb tarlós ondoláló gépe, a technikai vívmány csodája földvezetékkel 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 fűtik 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 meglehet tanulni a 

haj fölcsavarását.
5. A fűlő papírja és a hozzávaló vizei olyan olcsók, hogy egy fej megpreparálásához való összes anyag ára 

2 5 -3 0  fillér.
6. A forgalomban lévő komoly gyártmányú gépeknél jóval olcsóbbak.
7. Tartós ondoláló v ize i: Pcrmaform, Extraform és Darling elsőrendűek.
8. Curling vizondoláláshoz való Fixateurje nélkülözhetetlen.

Budapesten lerakat: Szegeden:

SZÁSZ (SPITZER) DEZSŐ  DUDÁS S Á N D O R

Vili., Bérkocsis-ucca. Tisza Lajos-körút 19.

fODRÁSZAT1 CIKK NAGYKERESKEDŐ

BUDAPEST, VI., KIRÁLY U. 14. I. EM.

Cégem egyike a legnagyobbaknak, ahol

Űn az üzletében előforduló szükséges cikkek összességét
megkaphatja.

« hajfestékem és hajkereskedésem 
Középeurópára kiterjed.

Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. — Hitelképes 
egyéneknek a legmesszebbmenő konditiót nyújtom. — Nagy raktáramat kibővítettem 
az összes fodrászati felszerelésekkel, u. m. taitósondoláló-gépek, hajmosó-lavorok, 
hajszárító-burák, asztali felszerelések, Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules 
hajkefék és ecsetek, hajmunka szerszámok, hajneizek, hajlékotok, illatszerek, pipere 

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

SILBER LEÓ

Keressen fel minél előbb.

Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál 3 százalék engedmény.



VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGY Poslalakarék csekkszámla száma: 4190.

Megjelenik minden hó 15-én. 

Szeged, Tisza Lajos körút 19. 

Telefon: 22—11.

V. évf. 1936. julius 15.

VIDÉKI ÚRI ÉS MÜLüYFODRÁSZOK SZAKKÖZLÖNYE 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS

D U D Á S  S Á N D O R  S Z E G E D
________A SZEGEDI PODRASZTKSTOLET HIVATALOS LAPJA_______

ELŐFIZETÉSI DÍJ:
Egész é v r e .................... 3’60
F é lé v r e .........................2'—
Egyes szám ára 40 fillé r. 

Kü lfö ldre  50% felár.

H e g  hivó.
A Magyar Borbély és Fodrászmesterek Országos Szövetsége a miskolci Ipartestület és 

annak úri és női fodrász szakosztályaival karöltve folyó évi augusztus hó 2-án Miskolcon az 
Iparkamara dísztermében országos fodrász

K o n g r e s s z u s t
rendez, amelyre meghívjuk az egyetemes magyar fodrász iparosságot.

Az összes úri és női fodrász szakosztályokat, országos szövetségünk körzeteit és alosz
tályait felkérjük, hogy a kongresszuson képviseltessék magukat és részvételükről valamint indít
ványaikról értesítsék a budapesti központot (VI. Csengeri u. 15)
A kongresszus napirendje:

1. A kiszolgálási árak törvényes megállapítása és a borravaló eltörlésével kapcsolatos
kívánságaink. Előadó: Török Ferenc az országos szövetség iigyv. elnöke.

2. A fodrász ipar kívánságai a társadalom biztosítással kapcsolatban. Előadó : Novak
József az országos szövetség főtitkára.

3. A kontár kérdés rendezése Előadó: Kovács Lajos a miskolci Ipartestület főjegyzője.
4. Az úri és női fodrászipar egyesítése. Előadó: Kerekes József miskolci fodrászmester,

Ipok tag.
5. Indítványok.
A kongresszus délután 2 órakor kezdődik.
Minthogy e napon nyílik meg a miskolezi ipari hét, félárú vásári és filléres vonatok 

az ország minden részéből közlekednek
Mestertársi üdvözlettel

az Országos Mester Szövetség központi vezetősége.

Értesítem a szegedi fodrásziparosokat
hogy Schwarc János árúkihordó már nálam nem dolgozik és igy a cég részére ren
deléseket nem vehet föl.

Az árú kihordást egyenlőre be is szüntetem, mert az olcsón árusított cikkeim nem 
bírják el az ügynöki és a kihordás költségeit.

Kérem a kartárs urakat, hogy a vásárlásaikat közvetlen nálam eszközöljék, 
amely alkalommal ügynöki kiadás helyett a vásárlási összegből 2 “/„-ot, az újság előfizetői
nek pedig külön még 3 °/„-ot összesen 5 7 n-ot téritek meg.

Szives támogatásukat kérve maradok kollegiális megkülönböztetett tisztelettel

DUDÁS fodrászcikk kereskedő.
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A legalacsonyabb kiszolgálási árak törvényes megállapítása és 
a borravaló eltörlése a budapesti nagygyűlés napirendjén

Folyó hó 9-én csütörtökön este a Move székhá
zában tartotta nagygyűlését az országos szövetség buda
pesti körzete. Az óriási termet zsúfolásig megtöltő hall
gatóság előtt Eckert Bálint a budapesti Ipartestület és 
az országos szövetség elnöke ismertette azokat a célo
kat melyeknek érdekében a nagygyűlés összehívatott.

— A fodrásztársadalom — úgymond — a nagy meg- 
megpróbáltatások után, reménnyel és bizakodással tekint 
az új ipari törvények hatályba lépése elé, mert hiszi, 
hogy a kormányzat részéről a törvényekben szabott ren
delkezéseken is túlmenően történik gondoskodás a köz
terheket kötelességtudóim viselő fodrásziparosságról. A 
magyar fodrásziparosság mindig törvénytisztelő rétege 
volt a társadalomnak, tehát ma is az ipartörvények ke
retében fogja megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek 
sorsának joöbrafordítása érdekében adva vannak.

A jótékony helyzetváltozás érdekében
reformokra van szükség,

de áldozatkészség nélkül reform nincs, ennélfogva nem 
térhetünk ki a szükséges kötelességteljesítés elöl, ha azt 
akarjuk, hogy erre a sok megpróbáltaiáson keresztül 
ment ipaira végre jobb napok köszöntsenek, amelyet 
bízvást remélhetünk, az itt felsorakoztatott erő célhoz ér. 

Ganzlerer József terjesztette elő a következő hatá- 
, rozati javaslatot:

— Mondja ki az 1936 július lió 9-én meg
tartott nagygyűlés, hogy az 1936. év április hó 
27-én életbelepett minimális munkabérek betar
tásának megkönnyítésére kérjük meg a nagy- 
rnéltoságú m. kir. kereskedelem és közlekedés
ügyi Miniszter Urat, hogy a borbély és fodrász
iparban a minimális kiszolgálási árakat sürgő

sen állapítsa meg.
A beterjesztett javaslatot a nagygyűlés egyhangú 

lelkesedéssel fogadta el.
Török Ferenc: A borravaló kérdést a kormány- 

rendeleti úton kívánja elintézni éppen úgy, mint a kávés 
és vendéglős iparnál. Minthogy eppen az említett ipar
nál, de egyízben már a fodrász szakmában is

a borravalónélküli rendszergyakorlat számunkra 
komoly tanulságokkal szolgált;

evvel a kérdéssel foglalkoznunk kell, hogy kellő időben 
kívánságainknak megfelelő javaslatokkal rendelkezhes
sünk, mielőtt a kormány idevonatkozó rendeletéit ki- 
bocsájtja.

A borravalórendszer eltörlésre kívánatos, ha azt 
törvényes védelemben részesítik, ha a rendeletet kiját
szókat éppen olyan büntető szankciók kényszerítik a 
rendes betartásra, mint amilyen szigorú rendelkezések 
kényszerítik a munkaadót a törvényesen megállapított 
munkabérek megfizetésére.

Mint bevezetőben mondottam a kormánynak el
határozott szándéka a borravaló rendszer eltörlése, te
hát nem lehet hivatásunk a kérdéssel akként foglalkozni, 
hogy a rendszert tenn tartsuk, vagy el vessük, csupán 
arra szorítkozhatunk, hogy a kormányt arra bírjuk, hogy 

rendeletét a mukaadói testület kardinális érde
keinek tekintetbevételével adja ki.

A következő határozati javaslatot terjeszti elő :
— A budapesti úri- és női fodrászmesterek 
1936. július hó 9-én tartott nagygyűlése meg
állapítja, hogy a borravaló rendszer a fodrász
ipar fejlődésének szempontjából káros, ezért 
azon tiszteletteljes kérelemmel járulunk a nagy
méltóságú m. kir. kereskedelem és közlekedés- 
ügyi miniszter Ur elé, hogy a fodrásziparban 
a borravaló rendszert, mely felől szankciók al
kalmazása mellett rendeletével eltörölni méltóz-

tassék.
Puljér Fülöp, Friedrich Ferenc és Steinberger Al

fréd hozzászólásai után a naggyűlés nagy szótöbbséggel 
a javaslatot elfogadta.

Portscher Lajos az országos szövetség társelnöke 
a szövetség Vili. kér. alosztálya megbízásából a követ
kező indítványt terjeszti b e :

— Az 1936. évi július hó 9-én megtartott 
nagygyűlés határozata alapján megkérjük a 
nagyméltóságúm, kir. kereskedelem és közleke
désügyi miniszter Urat, hogy az áldatlan ál
lapotot, amely a ketté szakított fodrásziparban 
évek óta dúl és amely állapotot a fodrász
szakma űzői nagyrészének teljes tönkrejutását 
fogja eredményezni, tegye jóvá és rendeletileg

mondja ki a két ipar egyesítését.
Portslieer Lajos indítványát minden kommentár 

nélkül tette meg, a nagygyűlés azt végül soha nem lá
tott lelkesedéssel fogadia el. Novák József

Egyszerűségében páratlan, 
Eredményben utolérhetetlen, 
Árban legolcsóbb az

„ULTRA" dauerkészlet
mely csupán egy vizbemártott papirlapocska 
(vegyi-fólia) segítségével végzi a haj tökéletes 

kifülését.
Egyszerű és gyors munka Önnek 

Legnagyobb k é n y e l e m  és világvárosi 
kiszolgálás a vendégnek.

A fütölapok használhatók bármilyen más meglévő 
szigetelőhöz és orsóhoz is, ha ,,ULTRA“ csipeszeket 

vesz hozzá.
Használja Ön is, amit egész Páris használ.

Komplett 12-es készlet, kulcsostüvel P 72.—
1 csomag (25 drb.) fütőlap P 2.—

Külön is kapható ,,Ultra" csipesz 1 tct. P 24.— 
Prospektus és bemutatás díjtalan.

Monopolia
Ielefon Budapest, V. Mérleg u. 10.
1-810-73 Prof. ^ a8> >,ari8. Henné L, Orientol, 

Kivavit magyarországi egyedárusága.
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A gyakorlati élet törvényeinek harca a gyárilag gyártott szociális 
gondolatokkal telített törvényekkel szemben

Illetékesek részére írta Dudás S. fodrász.

Először is elnézést kérek azért, hogy soraimat az 
illetékesekhez adresszálom, de bátorságot nyújt részemre 
az élet iskolája, amely igazolt abban, hogy előrelátá
saim a gyakorlati életben helytállóknak bizonyultak, úgy 
saját személyemet illetőleg, mint a közért való tevékeny
ségeimben egyaránt. Előrelátásaim most is azt diktál
ják, hogy az új ipartörvények ellen kifogással éljek. 
Ámbár tisztában vagyok azzal, hogy ezek a kifogásaim 
hatás nélkül maradnak, de mint a középosztálynak élő 
tagja polgári jogomnál fogva én is védem magam és 
mindazon polgártársaimat is, kik szeretnének a közép- 
osztályban élő polgárai lenni ennek a szerencsétlen or
szágnak.

Úgy érzem, de mutatják az utóbbi évtizedek kor
mányának szociális alapokra fektetett alkotásai is, hogy 
a középosztály védelméről elfeledkeztek, sőt a jelek úgy 
mutatják, mintha ezek nem is lennének számottevő al
katelemei az államnak. Pedig a középosztály olyan 
csendesen zakatoló műszere az államnak, hogy ezek 
nélkül sem a jobbra, sem a balra való tolódás nem 
bir életképessé válni. Ezeket igazolják a múltban leját
szódó események, de bizonyítani fogják a jövő esemé
nyei is. Igaz a jóslatokért sok esetben kinevetik az em
bert vagy jobb esetben teljesen figyelmen kívül hagy
ják. Így jártam én is a szakmánk részére adott jósla
tommal 1922-ben, amikor is figyelmeztettem a lartár- 
sakat arra, hogy lelkiismeretesen tanulják az ipart és 
rendezkedjenek be a női fodrászatra, mert jön az iparra 
egy nagy átalakulás és konjuktura. 1926-ban a Magyar 
Fodrász iparban „felsőfokon" címen kb. kéthasábos cikk
ben foglalkoztam a fodrászipar helyzetével és megjó
soltam azt, hogy az a körülmény, hogy a szakmában 
két tábor nő ki, súlyos következményeket fog később 
az egész iparra hozni,

Cikkemnek lényege ugyanis azt célozza, hogy 
a két tábor között fel fog őrlődni a középosztálybeli 
fodrásziparos és a szakma űzői úgy lezüllesztik az ipart, 
hogy az olcsó árakért és csekély tudással dolgozók 
tömege kiveszi a létalapot a haladó, hygienikus, mo
dern berendezkedéssel és szaktudással rendelkezők alól, 
hogy olyan katasztrófáiban zuhannak majd le a felső
fokról, hogy agyonütik az alatta lévőket. Ma már iga
zolva van az állítás, mert a nagyoknak nevezettek az 
árakkal lemennek és az olcsón dolgozó, csekély szak
tudással rendelkező, lerongyosított tömegeket veszé
lyeztetik a megélhetések viszonylatában.

Ezek után rá kell térnem tulajdonképen a törvé
nyek és rendeletek bírálatára. Először a több oldalról 
megcsonkított fodrász ipart 1922-ben ketté vágták, azu
tán meg ismét egy szakmának nyilvánították ; közben 
a látszólagos konjuktúra alatt túl megadóztatták. Jött a 
lerongyolódás, adó alanyok pusztulása. Később jöttek 
a szociális rendeletek, amelyek nem voltak azonban 
másra jók, mint a proletár tömegeknek a szaporítására 
és a középosztálynak a teljes legyengítésére. Majd a 
gyáriparnak a támogatása a kézműves iparral szemben. 
Azután a kormánynak a szociális törekvések mellett 
adókönnyítéseket kellett alkalmaznia a kis existenciák 
részére, pedig tulajdonképen ezen kedvezményes adók
nak a rendelkezései tették tönkre nemcsak a fodrász 
iparban, de más iparágban is az adóalanyokat.

Nevezetesen néhány rendelkezésre kell rámutat
nom — amelyeket annak idején évi jelentésben a sze
gedi Kereskedelmi és Iparkamarának is beadtam. — 
Eltörölték a havi 2 —3 pengő forgalmi adó kötelező f i 
zetését azoknak, akik nem tartottak segéd munkást. Ter
mészetesen ezen intézkedés folytán az egy segéddel 
dolgozók nagy része azonnal elküldötte azt az amúgy 
is szerencsétlen hetenként 3—4 pengőért dolgozó mun
kást s helyette 1—2 tanulót alkalmaztak.

Persze azután az így elbocsájtottaknak nem volt 
más választani valójuk, mint házakhoz járó kontár mun
kát folytatni.

Ez a rendelkezés akkor lett volna tökéletes, ha 
az adókönnyítés kedvezménye fordítottan történt volna, 
vagyis ha egy olyan meghatározott összeggel kevesebb 
lett volna valakinek az adója, amennyivel több mun
kást alkalmaz. Ilyen adókönnyítések mellett több mun
kást alkalmaztak volna a mesterek ami által még a 
munkanélküliek száma is csökkent volna.

Az adókönnyítési rendeletet ki kellett volna azu
tán még terjeszteni a háztartási alkalmazottakat tartókra 
és a gyári iparosokra is, akkor a mostani szomorú 
helyzetnek a fordítottja lenne s akkor a 400—600 pen
gős havi fizetések boldog tulajdonosai nem küldötték 
volna el a háztartási alkalmazottakat és a gyárak sem 
rendezkedtek volna be külföldi géperőre, hanem mun
kás kezekkel dolgoztatnának.

Ugyanilyen existencia rombolást fog maga után 
vonni az utóbb hozott azon új rendelet is, amely a se
géd munkásoknak úgy minimálta a fizetését, hogy ki 
milyen idős segéd ? Ezen rendelet végrehajtása mellett 
az idősebb illetve gyengébb munka teljesítményt nyújtó 
segédek mind munka nélkül maradnak s mire kény
szerülnek ? Nem másra, mint arra, hogy a felelőtlen 
kontárok táborának a létszámát szaporítsák.

A fodrász és kozmetikus ipart űzők létérdekébe 
újabban az 1936 június hó 15-én megjelent 21000/936. 
KKM. szám alatt kiadott rendelet, is, amely a gyógy
szer félék és illatszerek kereskedelmét szabályozza.

Ez a rendelet is csak azzal az eredménnyel fog 
járni, hogy a fodrász iparnak évezredek óta kiépített 
és teljesen hozzá nőtt szakrészét lefaragja és az ipart 
űzök között a békétlenséget szítsa. A 46414/1933. K. 
K. M. számú rendelettel amelyben a fodrász és kozme
tikus iparnak gyakorlását megerősítették — megenged
ték, hogy a kozmetikus iparosok az üzemükben hasz
nált kozmetikai szereket maguk állíthassák elő. Az uj 
rendelet szerint, hogy eszközli ezt majd ? Elképzelhető 
az, hogy majd a vele szemben lévő, kis droguistától 
szerzi be a szereket ? Közmondás szerint kovácstól a 
szenet. Azonkívül a fodrász iparostól megvonják az áru
sítási jogot olyan cikkektől, amelyek tulajdonképen 
100 °/«-ban a szakmájához tartoznak és amelyeket ma
ga a fodrász dolgoz fel. (Ilyen cikkek a hydrogén hy- 
peroxid, Henna levél és porok, hajfestékek, tyúkszem- 
írtók, köröm lemosó étherek, köröm lakkok, niastix és 
paróka ragasztók, a kitágult pórusok összehúzó szerei 
fejbőr korpa eltávolítók, szőreltávolítók stb. Továbbá 
kimérve nem adhat el hajolajakat és bőrpuhító szereket 
stb. Mire lesz ez jó ?! Isten megadta a fodrásziparos
nak a két kezet, de az új rendeletből mintha az az ér
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telem sugározna ki, hogy abból az egyiket lehet csak 
használni.

Az illatszer és gyógyszer félék árusítását tiltó ren
delet ellen egyenesen tiltakoznia kell a fodrász iparos
ságnak, sőt tiltakozzunk még a tekintetben is, hogy a 
fentemlített cikkeket, de különösen a hajszökítőket és 
hajfestékeket más árusíthassa, a fodrászon kívül, aki 
ért is hozzá. Ezek a szerek nem kereskedők kezeibe 
valók, hanem szakiparosokéba, aki helyes utasítás nyúj
tása mellett azt értékesíteni tudja. Nem pedig úgy, mint 
egy néhány beképzelt, tanácsadó droguista elképzeli a 
fodrászok és a n. érdemű közönség rovására. A fod
rászipart teljesen megcsúfolják, s szaktekintélyük illetve 
anyagi kárára van az, amikor a droguista 20 fillérért 
(hydrogént) szőkítöt és olyan kénes hajregenerátorokat 
és egyébb zagyvalékokat szolgál ki, amelyek nemcsak, 
hogy tönkre teszik a hajat, hanem egyenesen emberi 
formájából vetkőzted ki a tudatlan vásárlót. Ezen állí
tásaim bizonyítására a hátam mögött áll kb. 8000 ön
álló fodrász iparos, körülbelül 10.000 segéd, körülbelül 
12.000 tanuló és az a sok ezer tönkretett haj, amelye
ket az utcákon láthatunk szomorúan. Tiltakozásunknak 
és kérelmünknek annál is inkább hely kell hogy adas
sák illetve orvoslást kell nyerniük, mivel szabad állam
ban nagy létszámmal szabadságot élvező polgárok va
gyunk és maradunk. Visszatetsző az is, hogy a sza
bályrendelet tervezetben a szövegezés nagyrészben la
tin nyelven történik, holott a magyar államban a hiva
talos nyelv a magyar. Sajnos ezt nem hogy a fodrász, 
de igen sok érettségit tett ember sem érti meg, miáltal 
a tervezet elen kifogással nem élhetnek.

Az új ipari novella szabályozza és orvosolni kí
vánja az iparosságnak évek óta fájó sebeit. Ez a ren
delkezés megint csak elhibázott és egyoldalú. Vájjon 
elképzelhető-e, hogy olyan legyengült iparosokkal, mint 
amilyenek ma vannak, — kiknek tehetetlenségükben 
saját magukhoz sincs elég erejük —, végre tudják haj

Áz illatszerészek
A gyógyszerek és gyógyszerfélék kereskedelmi for

galmáról kiadta a kereskedelemügyi miniszter 2100/1936. 
számú rendeletét. Ezen rendeletben, — amely 34 sza
kaszban tárgyalja a jogszabályokat — nagyon nehéz el
igazodni, mert kb. 6 sűrített oldalon sorakoztatja fel a 
gyakorlati élet törvényeivel szemben a jogi eszmét, amely 
azonban nem fog békét és nyugalmas existencidí hozni 
sem a gyógyszerészeknek, sem a drogistáknak, sem az 
illatszerkereskedőknek. A rendelet úgy látszik, csak a 
drogistáknak előnyös, de ezt a látszólagos előnyt a gya
korlati élet fogja befolyásolni, mert ma már a szabad 
kereskedelmet a gyakorlati élet törvényei irányítják. Ezt 
tapasztaljuk majdnem az összes külföldi államokban s 
azt is meg lehet állapítani, hogy ebből még sem az 
államoknak, sem az egyéneknek semminemű kára nem 
származóit. Sőt a szabadkereskedelmi versenyben előnyt 
szereztek maguknak úgy a polgárok, mint maga az állam. 
A rendelet tényleges intenciója az, hogy rendet kíván 
teremteni. Az illatszerkereskedők, kozmetikusok és fod
rászmesterek előkelőségei meg is riadtak és úgy érzik 
most magukat, mintha büntelenül vizsgálati fogságba 
zárták volna őket s csak-abban reménykednek egyelőre, 
hogy a vallatásnál ki fog derülni az, hogy tulajdon

iam a törvényt, illetve segítve lesz rajtuk anélkül, hogy 
a hónuk alá nyúljanak és fölemeljék őket? 1918—20- 
ban rendeletekkel és elzárással nyomták le azt, aki ma
gasabb árakat kért, mint ami rendeletileg meg volt 
szabva. Most az lenne helyénvaló, ha bezárnák azokat, 
akik alacsonyabb árért dolgoznak, mint amit a szakipa
ros vezetők, illetve érdekeltségek megszabnak.

Szabályozni kell a hitelkérdést, be kell vezetni 
az adósok börtönét, mert ma már a könnyelmű 
adósok szinte mesterségként, iparszerűleg űzik a hitelben 
való vásárlásokat, amit nem fizetnek meg soha s amely
ből maguknak könnyű és léha életet biztosítanak. A 
hitelt nyújtó cégek, a tekintélyes adó alanyok biztos 
pusztulását jelenti ez a körülmény, a veszteség áthárul 
a rendes fizetőkre is, miután a hitelben való vásárlás 
jóval drágább árakat von maga után, ami természetes is.

Vegyék vissza a jogot és ne adjanak ki új jogo
kat azoknak, akik vétenek a szabály ellen. Aki jogot 
kér, avagy kapott, annak 100 %-ig eleget kell tenni a 
reá kiszabott anyagi és egyéb kötelezettségnek. Ha nem 
tesz valaki eleget, akkor az csak munka igazolványt 
kapjon, amely csak személyes munkálkodásra jogosítsa 
fel őt, de dolgoztatni és tanulót tartani ne lehessen és 
szavazati jogot se élvezhessen stb.

Azonkívül, ha a munkaidőt rendezik és szabályoz
zák, az szóljon és kötelező legyen egyformán minden
kire, ne úgy mint eddig, hogy az adófizető existenciát 
képező iparosnak be kellett a rendeleti időt tartani, a 
munkahelyét bezárni; ellentétben a felelőtlen alanyok
kal, a kontárokkal akik dolgozhatnak kedvük szerint 
„látástől-vakulásig“, mely ténnyel olyan versenytársa 
tudott lenni az adóalanyt képező dolgozó társának, hogy 
képtelen helyzetbe hozta úgy, hogy az előttünk fekvő 
helyzetből ezt látni is lehet. Ez a szomorú, jelenlegi 
helyzet végső fokon a középosztályt, az államfentartó 
polgárt semmisíti meg. Sürgősen segíteni kell ezen a 
tekintélyes társadalmi osztályon — mig nem késő.

a siralomházban
képen nem is bűnösök. Egyelőre várni kell, míg kiala
kul a helyzet, bár a szakma a rendelet következtében 
különös és súlyos helyzetbe került. Vét például a ren
delet ellen az is, aki akár szándékosan, akár gondtala
nul olyan cikket szolgáltat ki, amelynek olyan latin neve 
van, amelyet ő nem érthet meg. Kívánatos volna, hogy 
az ilyen iparosokat először csak figyelmeztessék, majd 
esetleg dorgálják meg, de ne Ítéljék mindjárt el.

Itt csak a türelem segít, várni kell, mert aki időt 
nyer, azt az idő igazolja. Ne essünk túlzásba, sérelmeink 
orvoslására tegyünk meg mindent s tartsuk szem előtt 
azt. hogy erre a szakmára s ennek a szakmának szabad 
űzőire szükség van a „Nagy-Magyarországért" folytatott 
harcban. Kedves Kartárs, egyelőre érdeklődjél a parag
rafusok tartalma iránt, mert ma jogtudással is kell bír
nod, hogy legyen mivel foglalkoznod, mert az üzleted 
ezt úgy sem nyújtja már.

A szerkesztőség egyrészt helyszűke miatt a rende
letét leközölni nem tudja, másrészt meg úgy sem tudod 
belőle és a gyakorlati élet között tisztán a helyzetedet 
tisztán biztosítani, épen ezért egyenlőre miheztartás vé
gett a 3 ik oldalon irt cikkben felsorolt árukat ne for
szírozzad.
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Fodrásziparosok ünnepeljétek védszentjeinket 
Szt. Demjént és Szt. Kozmát

Irta : Steiner Miklós Szeged

Azt tudjuk jól, hogy a fodrásziparosságnak nem 
lehet akkor ünnepelni, amikor az embereknek nagy része 
ünneplő ruhát öltve magukra elmennek a templomaikba 
és Krisztus Urunk tanai szerint hálát adnak a teremtő 
Istennek, azért, hogy megsegítette őket és segítségért 
esedeznek a további élet küzdelmeihez.

Tudjuk jól, hogy vallás szeretet nélkül nincsen 
lelki tápláléka egy embernek sem, de tudjuk azt is na
gyon jól, hogy tiszta lélek nélkül nem lehet tiszta lelki- 
ismeretes munkát kifejteni. Én, amikor közéleti küzdel
mekben tanulmányozom a Kartársaim tevékenységét, igen 
sok esetben azt állapítom meg, hogy a kenyérért, az 
egymás kenyerére törő harcban a nem tiszta lélek mun
kája rombol. Hiányzik igen sok kartársnál a lelki táp
lálék és azért nem tud ismerni felebaráti szeretetet, 
pedig felebaráti szeretet nélkül nem lehet a közös, jó 
érdekeinket megszerezni. A szentírás, amely a felebaráti 
szeretetet előírja, láthatja minden ember, hogy abban 
olyan erő lakozik, amely évezredek óta tudja és fogja 
irányítani az emberiséget, tehát fel kell, hogy ismerjük 
benne mindannyian azt a szükséget, hogyha nem is 
annyiszor látogatjuk az Isten házát, mint más emberek, 
kiknek módjukban áll a 7-ik napon ünnepelni és a val
lásuk szerint az Isten házába menni lelki táplálékot 
venni magukhoz, mi fodrász iparosok legalább egy na
pot tegyünk ünneppé az évben, menjünk el a templomba 
mindannyian és szolgáljunk a szent írás szerint az Is
tennek. Régi vágyamat valósította meg a szegedi fodrász 
szakosztály akkor, amikor 1930-ban elhatározta és azóta 
minden évben egy napot ünnepel olyan impozáns fel
vonulással a templomban, este pedig társas vacsora, 
vagy műsoros est keretében 2—3 legöregebb fodrász 
iparost tüntet ki oklevéllel, halmoz el ajándékokkal és 
övez körül szeretettel. E nap igazán a fodrász ipar ün
nepét jelenti. Itt Szegeden már olyan számottevő ün
nepnek számít, hogy ezen az ünnepségen másszakma
beliek és hatósági tisztviselő előkelőségek is szívesen 
vesznek részt.

Felhívom az Országos Mester Szövetség vezetősé
gének és annak tagjainak figyelmét ezen nemes ünne
pünkre. Avassuk országos ünneppé Szt. Demjén és Szt. 
Kozma vértanúk napját, kik betegeket gyógyítottak, ha
lottakat támasztottak fel, poklosokat tisztítottak, ördö
göket űztek ki, ingyen vetettek, ingyen adtak. (Szt. 
Máté X. 8.)

A szegedi úri és hölgyfodrász szakosztály néhai 
Móra Ferenc nagynevű író és saját személyem ajánlatára 
védszentjükké választotta őket és 1930 óta minden év 
szeptember hó 27-ét ünnep napjává tette.

A szegedi fodrász szakosztály védszentjeinek élet
rajza röviden a következő: Krisztus születése után a II. 
század derekán arab törzsből Czeliczia, Aegea nevű vá
rosban születtek. Anyjuk Theodora, foglalkozásuk pedig 
a lelki és testi betegek gyógyítása volt. A pogány val
lási! Lizias uralkodó nem jó szemmel nézte a Krisztus 
tanai szerint tevékenykedő Kozma és Demjén orvosok 
„varázslatait11. Felszólította őket, hagyják el hitüket és 
foglalkozásukat. E parancsnak azonban nem tettek ele
get, mire Liziás mindkettőt 303-ban máglyára vettette. 
A hagyomány szerint a máglya lángjai sértetlenül hagy
ták testüket és ezért mindkettőt lefejezték. A vértanúk 
ereklyéit Pimusba vitték, ahol Justinián császár egy 
nagy betegségéből való felépülése után 527-ben tiszte
letükre templomot építtetett. Szent vértanúink fejeit a 
bécsi Szent István templomban őrzik.

Országos fodrásziparosság tegye magáévá a véd- 
szentjeink napját és avassuk ünnepé a Szt. Demjén és 
Szt. Kozma napot szeptember hó 27-én, amely alka
lomkor tüntessük ki a legidősebb mester társainkat a 
létesítendő Szt. Demjén és Szt. Kozma éremmel és ezen 
a napon a szeretet jegyében mondjuk el imánkat:

Add, kérünk mindenható Isten, hogy akik Szt. 
Kozma és Szent Demjén vértanúidnak halála emlékét 
tiszteljük, az ö közbenjárásuk által minden fenyegető 
veszedelemtől megszabaduljunk a mi Urunk Jézus Krisz
tus által. Ámen.

Szeged városa isimét nagy látványosságot fog a 
vidéki látogatóknak nyújtani

A nyári rendezett strand, az újszegedi fás és virá
gos kertjei mellett ismét megrendezi a város augusztus 
hó 1-től 16-ig a szabadtéri játékokat, amelyek a múlt
ban történt előadások és látványosságok után még cso
dálatra méltóbb müveket és látványosságokat fognak 
biztosítani. Kedves olvasóink, mi többszörös értékkel biró 
támogatásra,érdemességre hívjuk fel a becses figyelmüket 
akkor, amikor Szeged kultúrát űző városát ajánljuk meg
látogatás céljából. Tudjuk nagyon jól azt, hogy a magyar 
ember feje a hangzatos reklámok után tele van külföldre 
futó vágyakkal, közben azonban elfeledkezik arról, hogy 
saját országunknak is vannak látnivalói és értékei, sőt 
magyar ember részére értékesebbjei. Biztosan és saját 
tapasztalatunk után ítélve azt, ha valaki előbb megnézi

a vidéken lévő műveket, azután fölmegy Budapestre, 
megnézi a várost, a múzeumait és egyéb érdekességeit 
akkor ha kimegy külföldre és belekalkulálja a több ki
adásait, meg azt, hogy minden a nyelvtudás hiánya 
miatt sok értékkelnem bírt, valamint a fejbe maradandó 
kultúrát tanulni nem tudott, rájön akkor arra, hogy jobb, 
szebb, olcsóbb és értékesebbek azok, ami magyar em
bereké magyar ember részére.

Szegedi események után érdeklődők és látogatni 
szándékozók tudassák jövetelüket szerkesztőségünkkel. 
Igényeik, kellemes szórakozásaik érdekében úgy mi, 
mint a rendezőség azon lesz, hogy örömmel és kedves 
emlékekkel térjenek vissza otthonukba,
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Az üzletek menete 
általánosságban gyenge

Július hó 1—8-ig még türhetők voltak az állapo
tok, de aztán beállott az úgynevezett uborka szezon. 
Nagy városokból rekord számmal távoznak el fürdő 
helyekre; a falu népe pedig el van foglalva a bő 
termés munkálataival. A tartós ondolálást végző üzletek 
forgalmát némileg csak pótolja a tartós ondolálás meg
szokott divatja. De azon üzletekben bizony, ahol nem 
végeznek modern és divatos munkákat, csak szombaton 
és vasárnap akad munkájuk. Az olcsó kiszolgálási árak 
az emelkedő élelmiszer árakkal szemben szomorú képet 
nyújtanak. A nyári frizura-divat tartós hullámokkal az 
arcból lehetőleg hátrafelé menő hullámokkal a közölt 
formák szerint.

A modern úri fodrászatban is örömmel állapíthat- 
hatjuk meg azt, hogy a férfiak is iparkodnak hajukat 
tartósan gép- és vízondolálással ellátni. Sok úri fodrász 
megvásárolta az Un i v e r s a l - A m e r i c a n  és Ul 
t r a  villanynélküli önműködő tartós ondoláló gépet, 
amelynek segítségével egy fél óra alatt egy férfi hajat 
ellehet látni tartós hullámokkal. Örömmel lehet köszön
teni azokat az úri fodrászokat, kik a férfi hajak hullá- 
mosításának úttörői lettek. Ha az úri hullámos hajvise

l t e t  divattá sikerül tenni, akkor a „gilette" penge ipar
romboló munkáját pótolni lehet.

A nagy üzletekben, ahová előkelőségek járnak, a 
pedikűr és pirosra festett körmök divatja is érezteti ha
tását. Kár, hogy a kartársak ezt az előkelőséget jelentő 
divatot erősebben, hathatósabban nem ajánlják az úri 
hölgyeknek.

Az utóbb feltűnt divatcikkek:
T o k a 1 o n p ú d e r e k  é s  c r é m e k.
J o 11 y J o k k e r h a j o 1 a j, mely a haj fényességét 

és simaságát napokon át biztosítja ; tartós ondolálásnál a 
hajvégek bodorságát és száraz törékenységét egyszeri 
bekenéssel már megjavítja.

Az általános hajfésüléseknél pedig a „Kunst“ olaj 
használata jutott előnybe. Géppel ondolált hajat táplálja, 
göndöríti és megvédi a naptól. Törékeny hajnak vissza
adja a rugalmasságát. Száraz hajra kenve fényesít, vizes 
hajra kenve puhít.

Szemöldök, szempilla és bajuszfestések részére
„ A s p á s i a  f e s t é k " ,  amellyel (2—3 fillér ér

tékűvel) 5 perc alatt festhet feketére és sötét barnára. 
Jó és egy hónapig tiszta és szép.

K ö r ö m 1 a k k szín divatja pedig a megypiros és 
mandarinpiros. Kaphatók Ángyánnál, Halásznál Buda
pest ; Szegeden pedig Dudásnál.

K ö l n i v í z  illat divatok: Chat-Noir, Púk és 
citrom keverékek.

H a j m o s ó k a  legjobbak, legdivatosabbak, leg
előnyösebbek a f e n y ő o I a j f o 1 y é k o n y scham- 
ponok.

A hajfestékeknek gyártására és forgalomba hoza
talára is készül törvényjavaslat, amely szabályozni fogja 
az összes forgalomban lévő hajfestékeket.

Előre láthatólag a festékek frontján változásokat 
fog a rendelet előidézni, de ezek a változások legfeljebb 
csak csomagolási változások lehetnek. Jó lesz ha a fod
rásziparosság ez alkalommal figyelemmel kíséri a ren
delettervezetet és az ipar valamint a gyakorlati élet 
kívánalmai szerint legyen a törvény megalkotva. A fod
rásziparos vezéreknek figyelembe ajánlom, szánjanak 
síkra a szőkítő és hajfestékek értékesítésének joga ki
zárólagosan fodrászoké legyen.

Felhívás!
Kedves iparos társaim !
Van-e a fodrásziparon kívül még egy ipar, amely

nek vendégei úgy ki lennének szolgáltatva a segédeknek, 
mint a fodrász iparban ? Nincsen !

Tehát el kell követnünk mindent, hogy ezen nagy 
sérelmünk kiküszöbölésére eredményes, érvényt szerző 
ellen rendszabályt, ha kell törvényt hozassunk. Az utóbbi 
évek eseményei tanúként állanak mögöttünk és így a 
jövőben védekeznünk kell. Azonban addig is, míg tör
vény nem biztosít bennünket, próbáljunk védekezni az 
alant közölt tervezettel, mely teljes szöveggel a követ
kezőképpen lenne megalkotva a segéd felvétele alkalmával.

T E R V E Z E T
Alulírott N. N. fodrászsegéd . . . .  lakos, mint se

gédmunkás belépni kívánok N. N. fodrászmester Ur 
üzletébe és alkalmaztatásom esetére minden kényszertől 
mentesen az alábbi feltételeket kötöm ki, illetve fogadom 
el és azokat magamra nézve kötelezőnek ismerem e l :

1. Főnököm üzletében előforduló és az úri és 
hölgyfodrász iparághoz tartozó mindennemű munkába 
bevezet, illetve azokra engem képességeimhez mérten 
kioktat, vendégeinek munka elvégzésére üzletében ajánl 
és az egyes vendégek egyéni szokásaira és kívánságaira 
engem betanít.

2. Főnököm köteles a törvényes társadalombiztosító 
járulékot és más esetleges adókat helyettem kifizetni.

3. Fizetésül kikötök heti 10 P — fillért, vagy havi 
. . . . P . . . . fillért, mely összeget főnököm minden le
vonás nélkül köteles kifizetni. A borravaló rendszer meg
szűnése esetén az általam végzett munkák után főnö
köm fizet 40"/°-ot és borravaló megtérítést 20%-ot, ősz-
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szesen 60"/o-ot tartozik nekem fizetni, mely esetben a 
heti, illetve havi fizetésre szóló kikötés hatályát veszti.

4. Minden évben 5 napi szabadság illet meg fize
tés nélkül, mely esetben az üzlet érdekeinek megoltal- 
mazása végett köteles vagyok megfelelő helyettesről gon- 
doskodnj.

Tekintettel arra, hogy főnököm engem üzletébe 
bevezetett, engem a szükséges utasításokkal ellátott, ké
pességeim tovább fejlesztette, főnököm egzisztenciájának 
megoltalmazása végett kijelentem, hogy

5. az üzletben kifüggesztett munkarendet pontosan 
betartom. Minden pontját annak magamra nézve kötele
zőnek ismerem el és minden igyekezettel azon leszek, 
hogy az üzlet érdekeit előmozdítsam.

6. Az üzletből való kilépésem esetén a verseny- 
tilalmat elismerem és köteles vagyok betartani, továbbá 
500 méter vagy Tiszaparttól a Vörösmarty u. — Taka
réktár u. — Fodor u. ■— Római körútra eső körzeten 
belül konkurrens üzletben munkát nem vállalhatok, ugyan
ezen távolságon belül magam nem önállósítom, főnö
köm üzletében szerzett ismeretségem nem használom ki, 
vendégek lakására nem járhatok, általában minden oly 
cselekménytől tartózkodom, mely távozásom folytán a 
súlyos közterhekkel küzködő főnököm üzletének rová
sára megy.

Amennyiben ezen általam felajánlott tilalmak bár
melyikét megszegném, annak a figyelembevételével, hogy 
én volt főnököm jóvoltából tovább képeztettem, üzletébe 
magam bedolgoztam, kártérítéssel tartozom, illetve be
tanításom fejében tandíjat vagyok köteles fizetni és pedig

1 évi alkalmazásom után 100 ar. P-t.
2 évi alkalmazásom után 200 ar. P-t,
3 évi alkalmazásom után 250 ar. P-t,
4 évi alkalmazásom után 300 ar. P-t,
5 évi alkalmazásom után 350 ar. P-t.

Végül kijelentem, hogy ezen ajánlatom nem szo
rult helyzetemben és alkalmazás elnyerése végett tettem, 
hanem méltányolom az önálló iparosok szomorú példá
ját, hogy mikor egyes alkalmazottakat kitanítanak, azok 
ott hagyják és nekik hálátlan konkurrenciát támasztanak, 
mi az ö tönkrejutásukat eredményezi.

Kelt Szegeden, 1936. é v ..........hó . . . nap.
tanuk és jótállók : -----------------------------

fodrászsegéd
Ha a segéd nem ad ilyen nyilatkozatot, nem sza

bad bedolgozni hagyni és egy évnél tovább nem kell 
alkalmazni.

Ha tartós, vagy szárító-gépe  
elpusztul küldje be hozzánk 
a szerződéses villanyszerelőnk
MÉSZÁROS JÁNOS SZEGED,
a legprecízebben és jutányos 

áron készíti el.

G áspár
bajuszkötők 

és hajlékotok gyára

Budapest, 
Kertész-ucca 33.

H Í R E K
A szegedi úri és női fodrásziparí szakosz

tálynak önként jelentkező gárdája hozzá látott a 
rendcsináláshoz, amely célra felosztotta a város terü
letét 11. körzetre és minden körzetben 2-3 igazolvánnyal 
ellátott iparvédő ellenőr tevékenykedik és őrködik a fod
rászipar érdekében. Az egész irányítás központilag indul 
ki és egy megállapodott rendszer mellett halad a tisz- 
tultabb légkör útján a kitűzött nemes célunk felé, ahol 
a boldogabb jövőt reméljük megrögzíteni tudni.

A megalakulás után első összejövetel alkalmával 
kialakult a következő programul : a kontárok üldözése 
mindaddig, míg van a városban, a törvényes munkaidő 
betartása felett őrködni úgy a nyílt üzletekre, mint a 
házalókra egyaránt, a közegészségi szabályzat felett is 
őrködtünk, például lakásnak és üzlethelyiségnek hasz
nálni egy helyiséget nem lehet és ahol ez fennáll, azok
kal szemben a tiszti főorvosi hivatalnál kérjük annak 
megtiltását. A segédek szinleges bejelentése ellen teljes 
szigorral járunk el és elkövetünk mindent, hogy az ilyen 
bejelentés a segéd gyakorlati idejébe be ne számítassék 
az iparigazolvány kiváltásánál, ezek azok az elhanyagolt 
bajok, amelyeket a régi törvény szerint jogorvosoltatni 
lehet és fogjuk.

Az új ipartörvénnyel kapcsolatban pedig célunk az 
irányárak megállapítása és az üzleteken kívüli árhirdető 
tábláknak az eltüntetése, ennek a célnak elérésére ki
bocsátottunk 11 drb. körívet, amelyeket az iparvédők 
kartárstól-kartárshoz visznek és minden egyes kartárstól 
nyomothagyó véleményének kifejezését kérjük adni. En
nek a munkának elvégzése után folyó hó 16-án követ
kezik a rendes V évi szakosztályi gyűlés. Amikor már 
tiszta képpel az eredmény szerint rendelkezhetünk és 
reméljük, ahogy a jelek mutatják, könnyű lesz a 2/s több
ségnek a megszerzése, ami egy újabb cselekvésnek lesz 
a következménye, az árrombololök kiirtása mindnyájunk 
örömére. Lenhardt

Ha jól akar köszörültetni Dosztig Andor-hoz
kell menni Szeged, Tisza Lajos-krt.

Vidéki hirek.
Szomorú valóságban kellett meggyőződni arról, 

hogy sok fodrász iparos a nagy tétlensége mellett sem 
olvassa el a szakmájához tartozó szaklapokat. A sok 
közül egyet ki kell név nélkül Írnom a megtörtént ese
mény folytán. A szerkesztőnk vidéki tanulmány útja al
kalmával betért egy igen jó helyen lévő üzletbe. A segéd 
az ajtóban, a mester pedig hátul a pádon alszik. Az 
ajtó nyitására felébrednek s egyszerre azt kérdezik, hogy 
mi tetszik? A szerkesztő udvariasan feleletet ad, hogy 
nem kérek én semmit, csak tisztelet látogatást teszek a 
kartárs úrnál. Be is mutatkozik és hogyléttik iránt ér
deklődik. Válaszúi azonnal azt kapja : „nem jó kérem, 
nincsen munka". Majd tovább azután érdeklődik, hogy 
mit szól a vidéki úri és hölgyfodrász szaklaphoz? Fe
lelet rá: „Semmit kérem". Talán meg se kapta? — 
szól a szerkesztő. Válasz rá : De igen! Hozza is mind
járt a „Cassa" alól a lapot bontatlanul abban az állapot
ban, ahogy a posta kikézbesítette. A szerkesztőnek egy 
kicsit piros lett az arca, szégyelte azt, hogy még meg 
se nézték a belsejét. De enyhítő körülmény lett a szer
kesztőre az, hogy a másik testvérszaklap is ugyan olyan 
felbontatlan állapotban hevert, annak dacára, hogy az 
már 15 nappal előbb jelent meg. Azon érdeklődésére a 
szerkesztőnek, hogy elöfizet-e a lapra? igenlő választ 
nyújt azon megszorítással, „hogy csak most nem, mert 
nincs kérem pénz." A szerkesztő távozik és megálla
pítja azt, hogy ilyen kartársnak nem is lesz pénze soha,
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aki ilyen közönyös érdeklődést tanúsít a szakmája iránt.
Kedves Kartársak! Ez is tanulmány és a fent le

írt szellemek szegénysége vonul végig az egész fodrász 
iparon. Ahelyett, hogy a tartalmát elolvasnák és az ér
telmét kibővítenék a lapnak — tisztelet a kivételnek — 
sok még arra sem méltatja, hogy a kezébe vegye. Pe
dig, ha tudná azt, hogy egy lapnak milyen nagy hatása 
van és előállítása, a nagy fáradságot nem számítva, mi
lyen sok pénzbe kerül, akkor az egész ipart a lappal 
együtt jobban megbecsülnék azok is, akik nemtörődöm
ségükkel csak hátrányára vannak az iparnak.

Szaklapunk ma már legelterjedtebb fodrász lap. 
Aki még nem fizetett elő saját szakmája ellen 
vét, ha nem támogatja előfizetéssel szaklapunkat.

Ha két pengőt befizet 4.190 csekkszámon, ak
kor kiegyenlítést nyer az előfizetése folyó évi dec. 
hó 31-ig.

SZERKESZTŐI-ÜZENETEK

Felhívjuk ismételten kartársainkat, hogy segéd
munkás igénylésüket pontos igények leírásával közöljék. 
A segédmunkásokat meg arra kérjük meg, hogy ha cl
akarnak helyezkedni, addig ne lépjenek Y\, míg a munka
adónak munkást, a segédnek meg állást nem biztosítunk. 
Legjobb, ha mindkét fél jóval előbb tudatja szándékát. 
Az utóbbi időben női fodrász-segédben nagy hiány volt, 
a munkáshiányt 50 százalékban sem lehetett kielégíteni; 
az úri fodrászatban a kereslet egyenlő volt a kínál- 
kozóval.

Szabó Árpádnak, Bölcske. Ha hozzátartozó csa
ládtagját üzletében segítőként kívánja alkalmazni, úgy 
azt csak abban az esetben kell bárhol bejelenteni (OTI., 
Ipartestület stb.), ha annak munkája a rendes munka
vállaló munkájával felér.

Budai Imre, Bajna. Ha az üzletet azzal a felté
tellel vásárolta meg, hogy az eladó két évig nem fog 
az illető községben ilyen ipart űzni, ennek betartását 
követelheti. Amennyiben kötbér nem volt kikötve, úgy 
e tisztességtelen versenyről szóló törvény alapján indít
hat az eladó ellen keresetet.

A szerkesztőségünk felkéri kartársainkat, hogy 
a külföldön élő fodrász iparos rokonaik és ismerőseik
nek pontos levelezési címét tudassák szerkesztőségünk
kel. A cím megíróinak csak 10 filléres lapot kell áldozni 
és szerkesztőségünk ezért nagy áldozatot kíván hozni 
azért, hogy a címek részére sok örömet juttasson el.

A folytatólagosan írt cikkeink anyagtorlódás 
miatt kimaradtak, a jövőben folytatjuk.

Ifj. Darányi Károly urnák Kisszállás julius 8-án 
írt reklamációjára nem tudunk válaszolni, mert az emlí
tett levelet nem kaptuk meg és így nem válaszolhatunk 
arra.

Kiszombori kartársainknak gratulálunk úgy a be
rendezéseikhez, mint az óráikhoz. Sok nagy város fod
rászai a példát átvehetnék.

Békéscsaba. Megkaptam a békéscsabai közlönyből 
kivágott tartós ondolálásról szóló hirdetést. Ne higyje, 
hogy veszélyes lesz sokáig, mert 2'96 P-ért dolgozni 
nem jelent mást, mint a szegénységi bizonyítványt. Min
denesetre a fodrász iparosok szégyenét is jelenti.

Szolnoki kartársainkat örömmel köszön tjük azon 
alkalomból, hogy szakosztályuk az Országos Mester 
Szövetségbe belépett.

Többek érdeklődésére közöljük, hogy a gyorsan 
elterjedt Ultra vegyi dauerkészlethez villanyáram nem 
keil. Kezelése egészen más, főleg sokkal egyszerűbb és 
olcsóbb, mint az eddig ismert vegyifütésü készleteké. A 
szállítások azért történtek egy ideig vontatottan, mert 
mint értesültünk, a képviselet nem számított ilyen nagy 
érdeklődésre és az első szállítmányt a fővárosi kartársak 
úgyszólván elkapkodták.

Többek érdeklődésére válaszoljuk azt, hogy a 
No. 1 Kamerád száraz és zsíros vizeket a tartós on- 
dolálásnál okvetlen keverjék általános hajakhoz fele-fele 
arányban, rongált hajakhoz pedig 60 "/», zsíros 40 "A> 
száraz. A száraz egy erős viz, amely egymagában 
az amúgy is töredezett hajat még jobban bomlasztja a 
zsíros viz ennek bomlasztó hatását redukálja és a tö
redezett száraz hajaknak csatornáit pedig megtölti zsír
tartalommal és ezáltal a haj javítása és bodorítása biz
tosítva lesz.

Adás-vételek
Eladók és szerkesztőségünkben meg is tekinthetők : 

I drb. melles gipsz kirakatbaba 10 P-ért eladó.
1 „ nikkelezett meleg-hideg viz tartály, keverő csa

pokkal, spiritus melegítő, tuss-csövel együtt 30 
P-ért eladó.

1 „ villany masszázsgép, 110 voltos 30 P-ért eladó.
1 „ hajszárító gép, 110 voltos áramra 20 P-ért eladó.
2 „ Siemens hajszárító gép, egyik egy esővel, a má

sik két csővel darabonként 44 P-ért eladó.
1 „ 3 méter, 1 drb. 1 méter hosszú üzleti pad. 3

drb. női fodrászathoz alkalmas fotel, székek, me
lyek mind kárpitozva vannak, az egésznek ára 
20 P. (Kedvező alkalmi vétel.)

4 személyes, régi tipusu borbélyberendezés, teljes fel
szereléssel együtt igen kedvező áron. (Alkalmi 
vétel.)

Belvárosban úri és hölgyfodrász üzlet 2000 P, 
Kiskörúton úri és hölgyfodrász üzlet 1500 P-ért eladó.

Főútvonalon más vállalkozás miatt hölgyfodrász- 
tizlet berendezés, mely áll 4 tükör és asztalból, 1 drb. 
360 P-ős G. S. tartós gépből, fejmosó lavór, szárító 
gép és burából és sok hozzávaló felszereléssel együtt 
800 pengőért eladó.

Forgalmas vidéki városban úri és hölgy fodrá
szat, mely 900 pengő havi forgalmat biztosít 4000 P-ért 
eladó.

18000 lakosú községben Szegedtől 4 km-rc úri 
fodrászüzlet 300 P-ért eladó.

12000 lakosú nagyközségben lévő borbélyüzlet 
havi 150 pengő forgalommal 400 P-ért eladó.

Használt borbélyberendezés kétszemélyes két 
forgószékkel jutányosán eladó Tóth-nál Csongrádi ut 44.

Csak válaszbélyeggel ellátott leveleket veszünk fi
gyelembe és adunk rá választ.

Nősülni, vagy férjhez menni szándékozók igé
nyük és személyük pontos ismertetésével válaszbélye
gekkel írjanak. Az utóbbi időben a legnagyobb diszkréció 
mellett nagy eredményt tudtunk biztosítani. (A levelezés 
diszkréten történik.)

Árpád nyomda nyomása Szeded. Nyomdáért fö le i 9z lttno r Jáno t
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SZEGED, Tisza Lajos körút 19. Telephon: 22— 11.

Tartós ondoláló gépek és felszereléseknek lerakata.

A verseny kolosszisa a “TEMPO-AMERICAN“ tartós gép, amely kielégíti a 
legelőkelőbb igényeket is 16 fűtővel és a hozzávaló szreelékekkel együtt. 

Páratlanul álló árakban és minőségben 200.— P.
Unlversal-American villanyrendszerü No. 1.

No. 1. Tökéletes tartóshullámositást másfél perc fűtési idő alatt érhet el. Villanyrendszerü, 
12 drb. laposcsavarású, gumis alátéttel. Teljesen felszerelve, időjelzővel kis kazettában 
ára P 85 —. „Universal-American" villany nélkül 12 db. alátét, 12 db. letüző és 12 
db. csavaróval diszkazettában —.60 P.

No. 2. Villany nélkül működő tartós gép, 16 lapos csavaráshoz, gumi alátéttel, 16 facsa
varral, 16 fémletüző fogóval és hozzávaló szerelékkel, egy fehér zománcozott 85 cm. 
magas, 64 cm. hosszú és 4 ! cm. széles asztalba épített s kézzel hajtó szárítógéppel 
— olyan hosszú spirál csővel, hogy hajszárító burával is lehet szárítani — együt
tesen a kettőnek ára P 160.—.

No. 3. Villany nélkül működő tartós gép, 16 lapos csavaráshoz, gumi alátéttel, 16 facsa
varral, 16 fémtüző fogóval és hozzávaló felszereléssel egy vas állványos asztalba, 
lábhajtással működő szárítógéppel — olyan hósszu spirálcsövei, hogy hajszárító 
burával is lehet szárítani, együttesen a kettőnek ára P 170.—.

Kérjen okvetlen árajánlatot Dudástól, Szeged 
vagy közvetlenül a gépek terjesztő központjától. 

Állandó bemutató! Vétel esetén Dudás képviselője KrupánszkyIstván 
fodrászmester a gépet leszállítja és a vevőt vele dolgozni is betanítja. 
Azonkívül képviselet van m£g Kemény féle, G. S. 11, Balaton és Wienna 

tartós ondoláló gépekre és hozzá való részekre.

A jó dauer é s  festékek
Kamerád erős tartós ondoláló viz száraz It 2'20 

„ „ „ „ zsíros lt 270
Universal tartós ondoláló viz olajos No. 1. It 3 —

» .  .  No. 2. It 3'80
Kemény féle Darling It o —

„ „ Extraform It 2 20
„ „ Permaform lt 1'50

Wienna A, B, C, D viz I adag 1 ondoláláshoz való —’36 
Nádas féle Nigganol koncentrált 3 hígításhoz '/* h 2 50

titka az alantiakban rejlik:
„Aspásia" folyékony schampoon egy fél dkg. 1
úri, egy dkg. 1 női fej mosására elegendő
„Kunst" olaj hajfésüléshez
Jolly Jokker hajsiinitó olaj
Kemény féle viznndoláló C irlíng fixateur 3-4

literhez
Aspásia vizondoláló fixateur 3/j literhez 
Wienna Rózsa fixateur I literhez 
Nádas féle Fregoli fixateur 1 literhez

lt 2’40 
lt 4 - -  
lt 8-—

1-80
-■30
—•36
-•50

Ondoláló vasak: Marcel 3'20. Figaro 4 —. Hercules 5'

Borotvák: Félix féle „G loria-W erk“ , melynek mindenegyes 
darabja garanciával ellátva dbja 5 '—. Eredeti pollárt 
5’—. Tiger 5’—. Páris pollárt 3 50.

Ollók; Tiger: Non plus ultra slb. 4 — 4'40, 4 80, 520, 5 60. 
Effiláló olló 12 --. Manikűr ollók 1’ 10-2'40-ig.

Asztali felszerelések nikkelezett szép kivitelben, 
4 db. egy garnitúra 6'—, 7 20, 9 60

Haj száritógép 110 és 220-as áramhoz 
A. E. G. 3 5 --

Fejmosó lavórok: állvány nélkül 33 cm réz nikkelezve 16' 
„  „  vas állvánnyal 33 cm réz nikkelezve 35
,, „  vas állvánnyal 40 cm réz nikkelezve 44-

Hajmunka felszerelések: Tress pad 2-50. Fa fej 34-60 cm 6'



Ez érdekli Önt! Ez kell Önnek 
Magyar Gyártmányú HABZÓ

RA Z-EX
krémtartalmú borotvaszappan

amelynek nemes, k jósága hanem annak praktikus 
nikelezett tetővel ellátott üvegedénybe cso
magolása biztisítja a kellemes kiszolgálást.
A fiókos és privát vendégei ölömére szolgál akis 
adagolása. Az általános kiszolgálásra pedig a 
negyedkilogramos tégely, amely fodrá-zok részére 

90 fillér
Kérjen ismertető prospektust.

Készíti :
SZEPA BUDAPEST, VII., Jósika-u. 26. Tel.: 435-97. 

Kapható !
SZEGED, Dudás Sándor Tisza Lajos körút 19. 

Szeged és környékének egyedárusítója.

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 O il“ -t haj- 
pakoláshoz. Vizondoláló fixateurt. — Levélbeni érdeklődőknek 
mintákat készséggel küldök. — Egyben az összes „D  A U  E R“ 
gépek közvetítésével foglalkozom. Magyarországi vezérképviselet:

W EISZ HENRIK Budapest, V ili,, Ör-ucca 4 ,  II, emelet,

-Ialász ÖDÖN
teljes női- és úri fodrász berendezések, felszerelé
sek, kozmetikai cikkek és acéláruk nagykereskedése

Budapest, VII., Csengeri-u. 26.
(az úrfodrász ipartestület átellenében) 

___________  Telefon: 45-1-13.

9 ágú laposcsövü hajszáritó-bura egybe
épített villanyszáritógépp.'l, rendkívüli 
teljesitmenyü erős motorral, újdonság.
Innocamin h a jfe s té k ----------------- 2 50
Komol „ --------------  2.80
Flórái „  2.80
L’ürientol I ld i ié  hajfesték--------- 4.20
Flórái Henné „ — — 3.50
Inecto Rapid „ ------- 4.—
Bio „ ------- 1 80
Fém-olajszóró készülék masszív kivitel
ben, tökéletesen porlaszt, nem romlik, 
darab ja -------------------------------------9.50

Telefon megrendelést azonnal szállítunk

Vizhullám-készilő csipesz
d rb . ------------------------ .2 0

Al. lökni csavaró drb. —.22 
Gumis lökni csavaró d rb .—.15 
1/10 mm. bubygép „ 3.80
Fru-fru vas — --------2-50
Külföldi cakkfogó lev. —.12
Ugyanaz nagyonb „ —.16
Ugyanez óriás „ —.28
Baba Itajlű 1 doboz— 1.10

Szétnyílható bura la 46.— 
Opál körömlakk újdonság

dkg. — ---------------------—.18
Körömlakk 5 színben d. —.12 
Körömlemosó dkg. — —.06 
Hajhálók - .1 6 ,  - .3 0 , - .3 6  
Henna-por dekája —.06 
Henna-por szőke dek. —.10 
líibor ondoláló-viz I. 1.20 

' Daucrviz minden hajhoz 112.—

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

moíorralegybeépífett „MIAMI"
hajszá'ílóbúrával szárit üzletében, mert:
2. a motor golyóscsapáevas,
3. a levegő nyomása ulólérheletlen, .

. a motor aluminiutnházba van beépi ve, miáltal 
kaj- és pormentes,

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

Benueatót vélelkölelezcbség nélkül díjtalanul larlok. 
Kapható lovábbá a közkedvelt (iE-M I-fcle  golyóscsapágyas 

hajszárilógép. Ára P 42.—
(IFSCHFtT MIHÁLY fodrászat! c ikkek kereskedése 

Budapest, VII., Erzsébet kö rú t 27. I l i ,  16. Tel. 3-97-97.

Lelkiismeretes
fodrász
borotválás előtt
beretváját

L I S O F O R M M A L
fertőtleníti

Vevőit kizárólagosan 
mind 3 oldalán szegett 
3 sarkos hajhálóval

FORTUNA elégítheti ki. Gyártja:

Gliick Miksa és Társa
Férfi és női hajhálógyár 
BUDAPEST, V ,  Rudolf-tér 6 , sz,

„Mir“
illó 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, Vili. Aggteleki u.4.
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