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Cégem egyike a legnagyobbaknak, ahol h ,

Ön az üzletében előforduló szükséges cikkek összességet
megkaphatja.

m  hajfestékem és hajkereskedésem 
i i w w i b  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. 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 ievélbeni megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.

Keressen fel minél előbb.

Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál 3 százalék engedmény.
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Á magyar nemzet alapköve Szeged
és a Vili. ipari vásár tulajdonságai

Azzal kell, hogy kezdjem a soraim, hogy hivatalos 
adatokat nem láttam és sajnos személyesen sem tudtam 
kellően részt venni a szervezésekben, sem az ünnep
ségekben. De úgynevezett madártávlatból szemlélve 
az eseményeket, megállapíthatom azt, hogy az ország 
élni akarásának jelképét mutatták az ipari vásár alkal
mával történt események.

Hetek óta hirdették naponta az újságok fekete be
tűi az Alföld metropolisának ünnepségeit s azokban a 
fekete betűkben, melyek most Szeged nevét kivitték a 
határon túl is : ott lüktet az a munka készség, melyet 
Körmendy Mátyás iparosvezérrel az élen mutatja Szeged 
kereskedőinek és iparosainak élni akarását.

Ebben a nagy munkában bámulatos és példás ki
tartással dolgozott Körmendy Mátyás néhány alkotó tár
sával. Az állandó kiállítási gondolat mellett egy évvel 
ezelőtt egy sereg iparos éljenzésével és hozzájáruló tá
mogató ígéretével határozták el, hogy egy modern ipari 
kiállítás céljaira alkalmas új csarnokot építetnek. Sajnos 
azonban, midőn az elhatározás a megvalósítás percéhez 
közeledett, az elhatározó iparosok száma néhányra zsu
gorodott össze. Még nekem sincs halvány sejtelmem 
arról, hogy miből és hogyan, csak azt látom, hogy 
mégis megtörtént a csoda, az ipari vásárra elkészült az 
új modern iparcsarnok és tetején Szeged városának és 
a nemzetnek élni akarást hirdető zászlójai hirdetik azt, 
hogy kevés ember is tud erős elhatározás és kitartó 
akarat mellett célokat elérni

És ha az egész magyar nemzet erős akarat mel
lett igyekszik megvalósítani céljait, éppen úgy valóra 
válthatja, mint az említett néhány ember valóra vál
totta a sok nem törődöm ember nélkül is határoza
tát. A jövőbe nem látunk bele, nem tudjuk, hogy meny
nyit tudunk céljainkból valóra váltani, de ha a nagy 
tömeg, kik a nemtörődömség hatalmában élnek és szen
vednek, ha felcserélik a nemtörődömséget az erős aka

rattal és erővel, s követik a példát nyújtó vezéreket, 
akkor a Szegedről kiindult nemzeti hadsereg céljai és a 
Vili. ipari vásárra idesereglett tömegek vezérei által az 
ünnepségek alkalmával hirdetett „Baross eszmék" valóra 
válnak és a kis független magyar nemzetből nagy és 
szabadságot élvező nemzet lesz.

A Vilii, ipari vásár jelentőségei, ha anyagiakban 
nem is hozta meg a kívánt eredményt, de annál ered
ményesebbnek mondhatók a vásár ideje alatt történt 
események erkölcsi sikere. Igen sok szakma országos 
értekezletet tartott, de az események koronája a „Baross- 
nap“ volt, melyen harmincezer ember jelenlétében feled
hetetlen ünnepség keretében zajlott le az ipari szerszámok 
megáldása és a szövetség déli kerületének megalakulása, 
József Ferenc királyi herceg, Winckler István és Bor
nemissza Géza miniszterek hitvallása a keresztény ipar 
és kereskedelem mellett.

Ezen ünnepségre miniszterek, felsőházi tagok és 
képviselők vezetésével ezer és ezer vendég érkezett Sze
gedre Budapestről és az egész ország minden részéből, 
hogy hitet tegyen itt a keresztény magyar ipar és ke
reskedelem jogos kívánságai és követelései mellett. A 
város ünnepi díszbe öltözött, száz és száz zászlót lobog
tatott a szél, a Dóm-tér pedig különösen szép festői 
látványt nyújtott.

A szegedi iparosság példás rendben zeneszóval 
Körmendy Mátyás elnökkel az élén, az ipartestületi höl
gyek, az egyes szakosztályok, a munkások szerszámaik
kal, a mesterek céhládákkal és zászlókkal vonultak fel 
és sorakoztak a megáldáshoz, melyet Dr. Raskó Sándor 
pápai prelátus végzett nagy papi segédlettel. 1820. óta 
ez volt az első nagy ipari szerszám-áldás Magyarorszá
gon. Adja Isten, hogy a lezajlott bensőséges ünnepség, 
szerszám-áldás az iparnak és kereskedelem boldogulá
sának alapkövét képezze olyan formán, hogy az egész 
magyar nemzet boldogulását jelentse..,.

Ne dobja el üres üvegeit,

Dudáshoz
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Á szegedi gyűléshez
Irta : Novak József az országos szövetség főtitkára.

A június hó 7-én tartott szegedi fodrász gyűlés 
beszédes bizonyítéka a súlyos közönynek; amellyel a 
múltban országszerte viseltetett a fodrásziparosság a sa
ját sorsát irányító kardinális kérdésekkel szemben.

Az új ipari novella, a készülő közegészségügyi 
rendelet, a legalacsonyabb munkabérek megállapítása, 
a kiszolgálási irányárak és a kontárügy, mind olyan 
problémák, amelyek méltán tarthatnának igényt kartár
saink érdeklődésére, annál is inkább mivel, ezeknek a 
problémáknak helyes vagy hibás megoldása fogja jó
tékonyan vagy károsan befolyásolni eljövendő éle
tünket.

Komolyabb időt még soha nem élt a fodrászipar, 
tehát ennek a helyzetnek megfelelően van szükség a leg- 
komolyab értelemben vett szervezkedésre, mert az tel
jesen tarthatatlan állapot, hogy az egyetemes fodrászipar 
érdekeit mélyen érintő kérdésekben, azok előzetes és kö
zös megvitatása nélkül, helyi és városok között gyakran 
ellentétes állásfoglalással próbáljunk irányt szabni az 
ügyek menetének.

A legnagyobb bűn, amelyet iparunkkal és önma
gunkkal szemben elkövethetünk az ; ha a kontárok és az 
árrontók kártevéseivel szembeni védekezésnél nem igyek
szünk teljes mértékben kihasználni azokat a lehetősé
geket, amelyekkel a most életbelépő ipartörvények folytán 
rendelkezünk.

Bűnös mulasztás terhel bennünket minden percért, 
amelyet azzal töltünk el, hogy a törvényeket és kor
mányrendeleteket bírálgatjuk. Erre ma nincs időnk, mint 
ahogy nincs időnk arra sem, hogy ölhetett kézzel vár
juk, hogy szakmai vezetőnk emlékiratokat gyártson, ki
lincseléssel bírja a kormányt annak a hatalmas szónak 
a kimondására, amely az iparban máról holnapra tejjel 
mézzel folyó kánaánt teremt a pusztulás helyén.

Ha az országos szövetség vagy a szakosztály gyű
lést hirdet, arra oka van, ezeken a gyűléseken tehát kö
telessége minden fodrászmesternek megjelenni és a kér
dések megvitatásához hozzá járulni, aniig azok napiren
den vannak, mert csak így tudjuk megakadályozni a re
ánk nézve sérelmes rendeletek életre kelését.

A minimális munkabér rendelet előtt, a minimális 
kiszolgálási árak megállapítása lett volna a helyes sor
rend. Először is a munkaadót kellett volna biztosítani, 
hogy a reá rótt kötelezettségnek meg tudjon felelni. 
Hogy ez fordított sorrendben történt, ennek oka a mes
teri kar szervezetlensége és határtalan béruzsorában ke
resendő.

A munkabéruzsora lehetősége termelte ki a kon
tárt, a házalót és az árrombolót. Az állam háztartás szem
pontjából, az adózás tekintetében a béruzsora tette kétes 
értékű adóalannyá a kisiparost, ennélfogva természetes, 
hogy a kormány elsősorban a béruzsorának vetett 
véget.

A kiszolgálási árakat az ipartestületek és szakosz
tályaik 2/3-ad szótöbséggel állapíthatják meg minden 
tagra kötelező erővel. A hozott határozatoknak, az ipari 
novella 28 paragrafusa szerint; pedig a testületi szék, 
illetve az iparkamara bírósága hivatott érvényt szerezni. 
Aliiig a megállapított legalacsonyabb munkabér megfi
zetés pénzbüntetés és elzárás terhe mellett kötelező, ad
dig az irányárak be nem tartását 100— 100 pengős bir-

A pénzbüntetés és a pénzbírság között a különbség 
az, hogy a pénzbüntetés behajthatatlanság esetén börtön 
büntetésre változtatható, a birság csupán közadók mód
jára hajtható be. Viszont a testületi szék, illetve a ka
marai bíróság a maga súlyos birság jogait egyazon sze
méllyel szemben annyiszor gyakorolhatja, ahányszor 
arra a köz szempontjából éppen szükség van. Nincs 
okunk ezek szerint arra, hogy bizalmatlanok legyünk a 
kormány intézkedésekkel szemben, de igenis minden 
okunk megvan, hogy rettegéssel gondoljunk a jövőre, 
ha ennek a jövőnek érdekében nem tudunk egységesen 
és megszervezetten sorompóba állni és a törvények adta 
lehetőségeket kihasználni önmagunk boldogulására mun
kálkodni.

A vidéki szakosztályok rendszerint a kamarákon 
keresztül igyekeznek a maguk panaszait illetékes helyre 
felterjeszteni s arra orvoslást kérni, természetesen nem 
sok eredménnyel. Ennek a rendszernek megkell szűnni, 
annál is inkább, mert a bajok és sérelmek, amelyeket 
a folyamodók helyi jellegűeknek vélnek; országos ter
mészetűek, azokat csak az országos szövetségen keresz
tül, egységes és erélyes fellépéssel lehet kiküszöbölni.

Budapesten máról holnapra változtatta meg a fod
rászipar helyzetét a munkabér rendelet, mert maga után 
vonta azt a kényszert, amelynek hatása az irányárak felé 
lökte a legmegátalkodottabb árrombolót is Hogy eb
ben a tekintetben visszacsúszás ne történhessen gon
doskodik a kitűnően megszervezett ipari ellenőri gárda.

A vidéki kartársak figyelme most fokozott mérték
ben forduljon a főváros felé; hogy a fővárosi gyakor
latból leszűrt tapasztalatok a vidék és általában az egész 
magyar fodrász ipar számára hasznosíthatók legyenek.

Elsőrendűen fontos érdeke tehát a vidéki szakosz
tályok minden tagjainak, következésképen kötelessége, 
hogy részt vegyen a szövetség vidéki alosztályainak 
munkájában, ahol ilyen még nincs, a megalakításban; 
hogy országos szövetség központja az alosztályok pa
naszait, sérelmeit és kívánságait összegyűjtse és össz
hangba hozva terjessze a kormányzat elé, mint az egye
temes magyar fodrásziparosság kívánságait.

Minden kartárs

fizessen elő

szak l a p u n  k r a l
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Legsúlyosabb p rob lém ája  a fo d rá s z ip a rn a k
a segédek és tanoncok nevelése, valamint azoknak helyes alkalmazása

(Folytatás II. rész.)

A május hó 15-iki számunkban foglalkoztam a 
fenti cím alatt rejlő fodrászipari sérelmekkel, mely alka
lommal közöltem is már egy üzlet rendszabályt és fel 
is kértem kartársaimat annak általánosságban való elfo
gadására, illetve minden egyes pontjainak szigorú alkal
mazására. Most folytatásképpen rátérek egy olyan pontnak 
a fejtegetésére, amelyet a fodrász iparnak nívón mara
dása érdekében a legrövidebb idő alatt a legradikálisabb 
módszerekkel és eszközökkel kellene végrehajtani, mert 
ha ennek az iparágnak lezüllesztését továbbra is össze
tett kezekkel nézzük, akkor nemcsak mi az adóalanyokat 
alkotó mesterek tűnünk el, hanem az egész fodrász
ipar is.

A július 12-én életbe lépő ipartörvény rendelke
zései sem elégítik ki a fodrász iparnak egészséges ala
pokon álló és megnyugvást célzó kívánalmait. De nem 
elégítik ki a Budapesten már érvényben lévő segéd
munkások fizetésének rendelettel szabályozó minimálása 
sem ; sőt ez a rendelkezés, — hogy a fizetés meghatá
rozásánál és osztályozásánál a segédi idő számít, — a 
legtöbb segéd munkásnak kárára lesz. Mert nem lehet 
elképzelni, hogy akadna egy mester vagy segéd is, aki 
megnyugvással nézné azt, hogy egy fiatal tehetséges 
segéd, aki többet tud produkálni, mint a legidősebb 
segéd, a fizetésnél éppen ő kap a több értékű munká
jáért kevesebb fizetést, mint a gyengébb teljesítményű 
munkája mellett az öreg segéd.

A reformok korszakát éljük, tehát ne idegenked
jünk mi sem fodrásziparosok a régi szokásainktól el
térni, hiszen az utóbbi idők kézzel foghatólag bebizo
nyították a mesterek, segédek és tanoncok előtt egyaránt, 
hogy a jelenlegi állapot már egyik félnek sem jó, de 
nem felel meg a közegészség követelményeinek sem.

Az államnak is csak pillanatnyi időre válik be az 
a politikája, amit ma folytat illetve támogat abban az 
értelemben, hogy minél több személy találja meg a fod
rász iparban is az önállóan űzött egzisztenciáját. Ezt a 
politikát kivételesen fodrásziparban, a többi iparral szem
ben érvényesíteni nem lehet, de az állam saját maga is 
ellentétbe jön ezen politikájával a közérdekű hygienia 
követelményeire felépített és az utóbb hozott törvényes 
rendelkezéseivel. Egy iparnak adó alanyt nem jelentő 
kis önálló egszisztenciának feltétlen meg kell ezzel szem
ben szűnni, elsősorban a hygieniai törvény rendelkezé
seinek betartása végett, másodsorban pedig az adófizető 
egszisztenciák fenntartása érdekében. Tehát, ha azt akar
juk, hogy a hygieniai törvény szellemében, az állam- 
háztartás fenntartásához szükséges adófizető alanyokat 
is neveljünk, a következő alábbi reformokat kell a fod
rász iparnak keresztül vinni és érvényre juttatni.

Elsősorban is csak akkor lenne kiadható új fod
rászipart űző jog, ha az üzlet berendezése 100 "/o-ig 
megfelel „a hygienia" törvényeinek és olyan területen 
nyílik, ahol másik üzlet nincsen és biztosítva van az 
azon területen lakók által az üzlet zavartalan fenntar
tása. A meglevő üzletek pedig successive köteleztesse- 
nek teherbírásuknak megfelelően olyan formán renovál-

tatni és átalakításokat végezni, mely szintén megfelel a 
„hygienia" törvényének.

A mesterek és segédek részére pedig hygieniai 
tanfolyamokat kell rendeztetni azzal a kötelezettséggel, 
hogy az azokon előadottakról a mester vizsgákon tanú- 
bizonyságot kell adniok, miáltal a hygieniai követelmé
nyek tudása és elsajátítása biztosíttatnék.

A tanulók részére pedig a tanonciskolában kellene 
kötelező tantárggyá tenni a „hygieniai" rendelkezéseket, 
amelyekből a tanoncok szabadulásuk esetén szintén 
vizsgáznának.

Az előbbeni számunkban közölt üzletrend, esetleg 
az országos fodrász iparosok egyesületei által átdolgo
zott szabályrendelet pedig rendeztessék törvényesen az 
alábbi, következő ajánlatok figyelembe vétele mellett:

1. Egy éven túl egy helyben dolgozó segéd nem 
vállalhat munkát szomszéd konkurrens üzletben, nem 
lehet házakhoz járó fodrász s nem nyithat legalább egy 
éven belül a szomszédban üzletet. Ezek ellen vétőket, 
mint tisztességtelen versenyt űzőket törvénybe ütköző 
cselekményeik miatt pénzbüntetéssel, behajthatatlanság 
esetén szabadság vesztéssel kellene sújtani.

2. A segédeknek illetve a kis egszisztenciáknak a 
fentiek kárpótlására, komoly iparoshoz méltó megélhe
tést kell az üzletnek biztosítani és pedig önálló munka 
teljesítés mellett fix fizetések helyett az általuk lebo
nyolított munka után a jövedelem kb. 40—60 °/“-á t; a 
tanulóknak pedig az általuk elvégzett prodoktív munka 
után kb. 10—25 %-t.

3. A régi rendszerekhez alkalmasnak nevezhető 
borravaló rendszer teljes megszüntetése. Elfogadása 
olyan cselekménynek minősítendő, mely büntetést von 
maga után.

4. A segéd és tanonc után kivetett adók és társa
dalom biztositó terheknek fizetésére a mesterek helyett 
a segédek és tanoncok köteleztessenek.

Ezeknek a pontoknak törvényes rendezése szün
tetné meg a házakhoz járó iparosok lealázó és ipar
romboló tevékenységéi. Az üzletekben pedig megszün
tetné a borravalóért való harcot.

Megszüntetné azonkívül azt is, hogy egy tanulónak 
ne az legyen a fontos, hogy a kabát feladója és a ven
dég lesöprése után a borravalót zsebre vágja, hanem 
az, hogy minél előbb úgy megtanulja az iparát, hogy 
produktív munkájával keresse meg kenyerét, biztosítsa 
megélhetését.

Megszűnne az, hogy nem a vendég gavalériájára 
támaszkodna a segéd és a tanuló, hanem azon ipar
kodnék, hogy minél jobbat produkáljon minden vendég 
számára, mely munka produkció után keresné meg a 
kenyerét a munkás is, épen úgy, mint a mester. Épen 
úgy szeretett vendége lenne mindenki a segédnek, ta
nulónak is, mint a mesternek volt együtt. Ha tud dol
gozni, termelni illetve üzletet csinálni a munkás, akkor 
keres, ha nem tud, akkor majd arra fog törekedni, hogy 
tudjon dolgozni annyira, hogy a vendégek öt is tá
mogassák.

Eddig éltek azok is, kik nem tudtak és nem akar
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tak tudni dolgozni, mert tudták azt, hogy a mester 
majd kiszolgálja a vendéget, feladatuknak a kabát fel
adását és lesöprést tekintették, a szerény heti fizetést pe
dig pótolja a gavallér vendég a borravaló nyújtásával, 
amely borravalóval ellenértéknek nem számítható a se
géd működése. Ha nem lesz borravaló, a vendég a fize
téssel minden olyan tételt fizet, amelyért a kiszolgálás
sal ellenértéket kapott. Nem mint manapság a divat, 
he egy egyszerű borotválkozást vesz is igénybe a ven
dég, amely cca. 20 fillért tesz ki, a segédnek kell adni 
10 fillért, a tanonc szintén tartja a markát a másik 10 
fillérért, ami által a vendég 20 helyett 40 fillért fize- 
tet és pedig olyan 40 fillért, melynek a feléért, a 20 fil
lérért tulajdonképpen nem kapott semmit. Ha nem lesz 
borravaló, ezzel nem azt akarom elhitetni senkivel sem, 
hogy a fodrász mesternek, segédnek illetve tanulónak 
nem kell a jövedelem, — de hogy nem, — ső t; hiszen 
akkor is meg kell valahogy keresni a szükséges és a 
lehetőség keretén belül a mindennapi kenyeret, de az
zal a különbséggel, hogy a vendég, az igénybevett mun
kákért az árjegyzékben feltüntetett összegeket fizeti. Ál
lítom azt, hogy még emelni sem kell az árakat — 
értve a szakosztályok által meghatározott árakat— nem 
pedig a felelőtlen árrombolók árait — és mégis jobban 
jön ki a mester, a munkás is. Miért ? Azért, mert ezzel 
megszűnnének azok a lehetetlen előfizetői árak, amelyek 
szerint sok helyen \és sok vendégnek \a kiszolgálása 
6— 7 fillért tesz ki a helytelen kalkuláció miatt.

Az úri kiszolgálásnál még csak elviselhetök vol
nának a borravaló szokások, de a hölgyfodrászatban 
egyenesen szomorú állapot elé állítja a hölgyvendéget. 
Á hölgy kiszolgálásánál ugyanis többen működnek közre: 
a hajat a hajvágó vágja le, azután jön a tanuló, ki meg
mossa a hajat, esetleg fel is csavarja azután az ondo- 
láló, ez végzi el munkáját és még esetleg manikürözés 
esetén a manikürözőnő. Ez eddig mind rendben lenne, 
a tulajdonképpeni dilemmába esése a hölgynek a cas- 
sától való távozás után jön. Mert pl. a végeztetett munka 
után fizetett 2 P 20 fillért, akkor először is azon gon
dolkodik, hogy tulajdonképpen hányán szolgálták ki, de 
viszont fejtörést is okoz neki, hogy mennyit is adjon. 
Usus szerint a segédeknek 20—20 fillért, a tanulónak 
10 fillért illik adui, mely borravaló összeg sokszor a

kiszolgálásnak nemcsak a felét, de annál nagyobb há
nyadát teszi ki. Sokszor még nagy bajt okoz a ven
dégnek annak a bizonytalanságnak s gondolata is, hogy 
adott-e mindazon kiszolgáló személyzetnek, kik a rajta 
elvégzett munkálatoknál közreműködtek. Nem-e felejtett 
el valamelyiknek adni, avagy jól osztotta-e el közöttük 
a borravalóra szánt összeget stb. Eleget tesz a hölgy 
vendég mindennemű fizetési kötelezettségének azzal vi
gasztalván önönmagát, — „hogy mit tegyünk, ez a szo- 
kás“, — legfeljebb felteszi, hogy kevesebbet veszi majd 
őket igénybe. Azután jön a segédek megjegyzései, szó
váltásai egymás között, mert az egyik érdemtelenül több 
borravalót kapott, mint a másik; vagy esetleg éppen az 
nem kapott, aki a legjobban megérdemelte volna stb. 
Persze ezek után erősebb iramban folyik a jó borra
valós vendégért a harc, illetve azok ellen, akik nem 
szoktak borravalót adni. Erről a témáról és bajokról az 
egész újságot tele tudnám írni, mert 20—24 személy
zetem kitermel annyi témát e tárgyról, hogy tele vagyok 
már vele unásig. Próbaképen bevezettem pár év óta azt, 
hogy egyes segédeknek a munkájuk után befolyt jöve
delem 35—40 %-a a fizetésük, ez úgy látom ambició- 
nálja is őket. A kozmetikai osztálynál az onnan befolyt 
jövedelem 60 °/°-a a kozmetikusnő fizetése, de ott nincs 
külön bonavaló; ez a bevezetett rendszer tisztán mu
tatja azt, hogy ez válik be legjobban. Ott a kiszolgáló 
éppen olyan megelégedett, mint a vendég. A kiszolgáló 
pedig úgy érzi magát, mintha önálló iparos lenne azzal 
a különbséggel, hogy nincsenek házbér s egyébb rezsi 
költségei és gondjai.

Így szeretném az egész ipart átszervezni, amely 
megoldaná, de egyszersmind meggátolná a házalás és 
külön az olyan kis üzleteknek a szaporodását, amelyek 
nem nyújtanak mást, mint a házbér, fűtés, világítás és 
sok más fajta gondokat, végül pedig a koldúsbotot.

Kedves Kartársaim cseréljük fel a koldúsbotot a 
százalékos rendszerrel és a fehérebb kenyerünket ke
ressük meg gondnélküli munkával. Szoktassuk a ven
dégeinket a házaló fodrászat igénybevétele helyett az 
üzletbe. Legyen minden munkás önálló az üzletben, ta
nuljanak meg dolgozni és ami a fő üzletet csinálni ke
reskedői szellemben, az üzletben, akkor biztosíthatom 
minden kartársamat, arról, hogy mindenki megtalálja 
Magyarországon is Amerikát. (Dudás.)

B B B flB K B ««ngan»H P M M — a— 1 ■....■

F e l h í v á s
a  fo d rá s z a i!  cikkek, p ip e re  és illa fs z e irg y á rtá k h o z !

Legjobb hirdetési orgánum a Vidéki Úri és Hölgy
fodrászok Szaklapja, hol gyártmányaikat és újdonsá
gaikat hirdetve a legnagyobb siker érhető el. A lap 
felelős szerkesztője Dudás illatszerkereskedő, aki nem
csak mint vevő, hanem terjesztő is, havonként 2—3 ezer 
példányban megjelenő lapjában pedig állandó értékes 
ismertetést nyújt. Éppen ezért a jövő számunkban egy

új rovatot nyitunk, amelyben a gyártók, illetve az árúk 
terjesztőinek névsorát közöljük. Felhívjuk a gyárosokat 
és terjesztőket, hogy tudassák címüket és azt a hírek 
között soronként 25 fillér, kövér, vastag betűkkel 50 
filléres árban közöljük. Szükséges és érdemes ez a köz
lés, mert a lap az egész fodrász iparosokhoz eljut és 
ezáltal a címjegyzék közös érdekűvé válik.
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Az országos fodrász mester szövetség délvidéki nagygyűlésének
hármas célja volt

Irta : LEINHARDT JÓZSEF szegedi fodrász mester

A délvidéki körzet három éve, hogy újólag meg
alakult és azóta a vidék az országos mester szövetsé
gen keresztül kívánja a fodrász iparban lévő sérelmeket 
egységesen, országosan orvosoltatok

Á volt Központi vezetőség nem tudott ennek a cél
nak 100%-ig eleget tenni, amiért egy bizonyos fokú 
rezelváltság állott be. Az újonnan megválasztott Központi 
vezetőség bámulatos felkészültséggel, új lendülettel lá
tott hozzá a leziillött iparnak megmentésére, amit az idei 
nemzetközi vásár alkalmával volt alkalmam a saját sze
meimmel látni és azt kívántam a délvidéki körzet tag
jainak is a lelki szemei elé táratni, hogy nincs semmi 
ok a rezerváltság további fenntartására, alkalma volt 
minden résztvevőnek meggyőződni, hogy az országos 
mester szövetség jelenlegi központi vezetősége áll a hi
vatásának magaslatán, bírnak avval a tehetséggel és ön
zetlen munka készséggel, hogy a szakmánkat a válsá
gos helyzetből kitudják vezetni; ezzel szemben a vidéki 
kartársaknak tudni kell azt a kötelességüket, hogy ta
goknak lépjenek be az országos mester szövetségbe.

2) A vidéki kartársakat a nemtörődömség álmából 
kívántam felrázni, ami siktrült Török Ferenc országos 
szövetségi ügyvezető elnöknek minden szakmai és ipa
runkat felölelő közigazgatására vonatkozó rendelkezések
nek másfél órán át tartott tartalmas beszédben való is
mertetésével.

3) A szegedi Vili. ipari vásár iránti kötelesség ér
zetét kívántuk szolgálni, ami szép megnyilvánulásban 
bontakozott ki a vidékieknek részvételével.

A gyűlésen megjelentek létszáma nem volt nagy, 
különösen a helybeli kartársak voltak kevesen, de ezzel 
előre számolni kellett. Ugyanis a szegedi szakosztály 
tagjainak nagy része más egyesületekben is tagok, sőt 
egy része jelentős tisztségeket töltenek be ; a vásárral 
kapcsolatban pedig a különböző sport egyesületek (foot- 
ball, úszó, motorkerékpár stb.) mind rendeztek mécs
eseket azért, hogy a Szegedre jött vidékieknek minél 
több látványosságban legyen részük s így bizony a fod
rász iparosok nagy része szanaszét az egyesületeknél 
volt elfoglalva.

A fodrász iparnak nagy gyűlését rendező bizott
sága nem is a tömeget akarta a gyűlésen felvonultatni, 
intenciója inkább az volt, hogy nyugodtabb és tárgyi
lagos eszmecserét folytasson a vidékről összesereglett 
fodrász iparosokkal. Ebben a szándékában nem is csa
lódott a rendezőség, mert amilyen kevés volt a részt
vevőknek a száma, olyan sok és taitalmas volt az is
mertetett kívánságok és sérelmek előadása. Ámbár az 
ismertetett sérelmek nagy része már nem újkeletüek, de 
azok felelt folytatott eszmecserék annál jobban mutatják 
azt, hogy azok ipari sérelmek, s azokat mindaddig napi
renden kell tartani, míg orvoslást nem nyernek.

A nagygyűlést Palkovits Károly fodrász mester a 
szegedi szakosztály elnöke vezette le. Mielőtt a gyűlést 
megnyitotta, fel kérte az egybegyűlteket a magyar „Hiszek
egy" elmondására, majd üdvözölte a megjelenteket és a 
nagygyűlést megnyitva felkérte Török Ferenc országos 
elnököt aria, hogy ismertesse a július hó 12-én meg
jelenő és életbelépő új ipartürvéuyt, nemkülönben a fő

városban székelő országos fodrász iparos mesterek szö
vetségének eddigi munkáját — illetve további céljait.

Török Ferenc országos ügyvezető elnök rátermett
séggel kimerítően ismertette az új ipari törvényt, amely
ből megállapíthatjuk azt, hogy azok megint csalódnak, 
akik egyedül a törvényes intézkedésektől várják létük
nek jobbra fordulását, mert kész kenyeret az sem ad
hat szájukba. Az új törvény is csak abban az esetben 
lesz jó, ha a kötelezettségek egy úton fognak járni 
a jogokkal, akkor boldogulunk; de ha ismét szer
vezetlenül és kötelezettségek nélkül maradunk, akkor 
boldogulásunkat ne várjuk a következő törvénytől 
sem. Tehát szervezkedjünk. Lépjen be mindenki az 
országos szövetségbe, segítsünk magunkon, akkor az 
isten is megsegít minket.

Egyébként beszámolójából még az is kiviláglott, 
hogy Budapesten a kontárokat és 10 filléres árakon 
működő üzleteket sikerült már nagy részben megrend- 
szabályozni ami annak tudható be, hogy az ipari elle
nőrök jól végzik a reájuk bízott feladat teljesítését. 
Kérte beszédének végén a megjelenteket, hogy hason
lóan a pestiekhez szervezkedjenek a vidéken is az ipar 
védelmének érdekében.

Rumbach Jakab a délkerületi szövetség elnöke 
hangoztatta a szövetségbe való tömörülés szükséges
ségét.

Lenhardt József elismeri Török Ferenc országos 
ügyvezető elnök által előadottakat, mert Budapesten való 
tartózkodása alkalmával mindazokról személyesen győ
ződött meg. Kéri a vidéki tagokat, hogy hasonlóan 
szervezkezkedjenek saját és iparuk érdekében és bemu
tatta, hogy az ipar védelmi bizottságot milyen igazol
vánnyal lássák el, hogy hivatalosan üldözhessék az ipar 
ellen dolgozókat.

Steiner Miklós a borravaló megszüntetését célzó 
rendeletre kér felvilágosítást. Aradi Jenő és Szemenyei 
Lajos orosházi fodrász mesterek hetyeslik az előadott 
irányitó szavakat és magukévá teszik. Rotyis György 
békési fodrász mester kitér a helytelenül lezülesztett 
árakra, amelyekkel egyes kartársak dolgoznak. Halmai 
Gyula gyulai fodrász mester erősen megindokolva kérte 
a Kaposvári kongresszus által hozott határozat keresz
tülvitelét, hogy a kormány adóztassa meg a gilette pen
gét annyira, hogy a kézmü iparosoknak ne legyen olyan 
nagy a konkurenciája. Tábor Ferenc békéscsabai fod
rász mester hasonló értelemben szólalt fel, aki egyúttal 
egy gilette penge gyár reklám árjegyzéket is ismertetett, 
amiből kitűnt, hogy van olyan, amelyből darabja 2 fil
lérbe kerül. Ebből a nagygyűlés megállapítja, hogy ez 
az ár kalkuláció sem a gyárnak, sem az árusítónak sem
minemű hasznot nem hoz, amiért is annyi adót kellene 
rá kivetni, hogy 10 filléren alúli áron gilettet ne lehes
sen darabonként árúsítani, akkor legalább a gyár, a ke
reskedő, de az állam is jövedelemhez jut és a fogyasztó 
közönség is nagy megterhelés nélkül borotválkozhat. 
Földesi Lajos hntvásárhelyi fodrász mester szintén szép 
előadás keretében foglalva ismertette a bajokat és an
nak szükséges orvoslását. Juhász Ernő hmvásárhelyi fod
rász mester a vasárnapi 6 órai nyitás engedélyezését kérte
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a minisztertől kieszközölni. Mezei Károly Szeged a segéd 
fizetések mininiálása miatt fejtette ki aggodalmait, több 
körültekintést érdemel az ügy szerinte. Olasz Pál sze
gedi fodrász mester szerint pedig több szomorú cselek
mény miatt a fodrász mesterek a tekintélyük súlyát ve
szítik el, ezért ajánlja, hogy a vezetőség ezekre a mo
mentumokra is terjessze ki a figyelmét a jövőben.

Dudás Sándor szegedi fodrász mester, a vidéki 
úri és hölgyfodrászok szaklapjának felelős szerkesztője 
és kiadója egy még nyersen kidolgozott vázlatot olvas
tatott fel és felszólalásával is kérte a vezetőséget, hogy 
amennyire arra jog alapot tudnak szerezni, hassanak

oda, hogy a jövőben csak azon esetben alkalmazzanak 
és tanítsanak ki üzleti szokásokra segéd munkást, ha a 
vázlat terv szerint a segéd szerződéssel kötelezi magát 
arra, hogyha egy év után távozik el a munkaadójától, 
szomszéd üzletben állást nem vállal, szomszédban üzletet 
nem nyithat,vagy házakhoz járó fodrász munkát nem üz egy 
éven belül. Ha ezen megállapodást megszegné, ezen 
esetben a szerződésben foglalt kárt a volt munkaadójá
nak megtéríteni tartozik s még ezen felül pénzbüntetés
sel sujtassék.

Ezután több apróbb javaslat megtétele után a nagy
gyűlést az elnök bezárta.

A helyes hajápolás jelentősége a fodrásziparban
V. közlemény

A május hó 15-iki számunkban ismertettem a haj
minőségeket, melyeket 3 csoportba osztottam, úgymint: 
az első csoport áll egészséges vékony szálú, vastagabb, 
vastag és egész durva vastag szálú hajszálakból, ame
lyeket könnyen lehet bármilyen géppel tartós ondolálással 
elkészíteni, festeni és szőkíteni.

A második és harmadik csoportba szintén a fenti 
minőségű hajak tartoznak, amelyek ondolálása azonban 
körültekintőbb eljárást igényel, miután meg lettek kissé 
rongálva vagy szőkítéssel vagy marótartalmú mosósze
rekkel.

Az előbbeni számunkban már megírtam, hogy mi
kép lehet jól tartós ondolálással ellátni az elmosott so
vány hajakat akkor, ha „Universal American", „W. Henry" 
vagy „Mein Kamerád" zsíros és száraz tartós vizeket 
összekeverjük. És pedig azért, mert a száraz víz egy 
erős radikális bodorító szer, amely túl bodorít, de hogy 
ennek a radikális, erős víznek hatását a haj kibírja, 
zsíros anyagot kell a haj csatornáiba belevinni. Az olajos 
illetve zsíros víztől szinte úgy meghíznak a hajszálak és 
ezáltal erős, rugalmas bodor fürtöket nyerünk.

Ezeknek a vizeknek és hajaknak helyes prepará
lását a május havi számunkban már ismertettem, most 
még csak azt kell megismertetnem, hogy a 2 és 3-ik 
csoportban lévő hajakat, ha annyira rossz állapotban 
vannak, hogy nyúlnak a végei, mint a gumi, ezeknél a 
tartós ondolálásnál feltétlen celophán papírba fogni a hajat 
és facsavarót használni, s a nyúlós végeit lazán felcsa
varni, mert ha szoros, akkor csak egy összekreppelt kóc 
tömeggé válik a haj, ami által le is töredezik.

Meg kell még említenem, hogy a hosszú hajaknak 
is leghelyesebb a tartósondolálása. Élső feltétele az, hogy 
nem szabad a végétől kezdve felcsavarní, mert akkor 
nem lehet a többi hajat kontyba fésülni. Csak a fejtetőn 
szabad a hajnak a preparálását elvégezni. Ezt is azonban 
csak olyan formán kell felcsavarni, hogy csak olyan 
hosszú része legyen a töve felé való végének megpre
parálva, amilyen nagyságú rész épen elég a frizurához. 
Pl. ha egy közép-választékos hajat akarunk felcsavarni, 
akkor kiszámítjuk azt, hogy mennyi és milyen hosszú 
hajat kell felcsavarni, hogy annak a megpreparálandó 
része kiadja a hullámokat úgy, hogy a hölgy fésülkö- 
déséhez alkalmas legyen. Szóval az első csavaráshoz 
hosszabban kell felcsavarni, de már mire a fülhöz érünk, 
akkor a hajból csak olyan rövid részt kell felcsavarni, 
amennyit a csavarónak két fordulata felvesz, ebből éppen 
ki lesz a fülnek cakk-hulláma. Ismétlem a fejtetőn csak 
annyit szabad tartósan megondolálni, amennyi éppen a

fejtetőre eső hullámokhoz szükséges. A simán maradt 
részét pedig, ami kimaradt a csavaróból, azt a csavarók 
között alulsó részek alatt ledugdosni, hogy azok 
a fűtés alatt le ne égjenek. A hölgyet pedig 
ki kell oktatni arra, hogy amennyiben ő egyedül fésül- 
ködik, a hullámos részt külön az arca felé fésülje le addig, 
niig a hátsó részét megfésüli és pertlível összeköti a 
konty-részt, ha evvel végzett, akkor fésülheti csak rá a 
hullámos részt, és pedig előbb beállítja a hajat a helyes 
fésülködés szerint hullámokba, két fésűvel vagy pertlivel 
a fejtetőtől leköti, illetve a fésűvel vissza az arc felé 
nyomva a hullámos részét, a kimaradt vége felé való 
részt pedig a konty részéhez fogja, melyet aztán a kontyba 
belecsavar.

Meg kell még említenem egy különös fajtájú hajat, 
amely még a gyakorlott mestert is becsapja, ezt a fajta 
hajat látszatra vagy fogásra jó, sőt nagyon jónak és 
erősnek állapítjuk meg, mégis amikor a tartós ondolá- 
lást elvégezzük rajta, egész rossz munkát nyerünk. Ilyen 
esetben nem a munka volt a rossz, hanem a hajszálak 
annak dacára, hogy a munka megkezdése előtt jót mu
tattak. Miért ? Azért, mert a hajszálon a szárú rétege a 
hajnak gyenge és a közepe üres, ami által ez a haj 
preparálás után ellaposodik és nem bodorodik, a fésülése 
pedig egyenesen rossz és nem lehet hullámokba jól 
berakni.

Kedves Kartársaim ! A tartós ondolálásról dióhéj
ban ismertetett soraim tudom és érzem, hogy rövidre 
vannak szabva; a nagyforgalmú üzletemben előforduló 
munka, prakszis után többet is nyújthatnék, de hely
szűke és időm hiánya miatt elégedjenek meg ennyivel 
is. Én kérem Önöket arra, hogy necsak jelen soraimat, 
de a jövőben is Írandó soraimat tanulmányozzák és kö
vessék utasításaimat, mert egy sereg kartársam már hálás 
azokért, amiket tőlem tanultak. Én sohasem féltettem a 
tudományomat megismertetni bárkivel, aki fodrász-iparos, 
annak mindig rendelkezésére álltam és csak azt ajánltam 
és mutattam meg, amit már én az üzletemben lefolytatott 
gyakorlatból jónak és helyesnek találtam. És én büszkén 
állítom azt, hogyha valaki csak annyit is megtanul, ameny- 
nyit én tudok és követ engem, az az élet göröngyös útjain 
boldogul. Ezek leírása után mai cikkein végére érkeztem. 
A jövő számban folytatásképen következnek a 2 és 3-ik 
csoportban foglalt elrontott hajaknak és - korpás fejbőrök 
helyes kezelése. Utána a hajszökítéseknek és festéseknek 
legegyszerűbb eljárásának leírása, amelyből majd könnyen 
megtanulhat minden kartársam hajat festeni és szőkíteni.

( Dudás)
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Kinevezés. Néhai Cserzy Mihály (Homok) író, 
volt fodrász mester fiát, Cserzy Béla hírlapírót Dr. Pálfy 
József Szeged város polgármestere muzeumtisztté nevezte 
ki. Ezúton kívánunk neki sok szerencsét.

Szegeden az ipari vásár alkalmával állandó be
mutató volt vidéki érdeklődők részére Dudás Sándor 
lapszerkesztő kartársuok üzletében, ahól az érdeklődők 
sok újdonságot láttak és sok szakutasítást nyertek.

Vidéki hírek
Szakmai bemutató ! Jól sikerült szakmai bemutatót 

rendezett a keszthelyi fodrász mesterek szakosztálya. 
Neves fővárosi kartársak bevonásával a legújabb divatú 
hajviseletet, legújabb tartós és vizondolálást és férfi haj
vágást mutatták be a szakmabeliek nagy érdeklődése 
mellett. A bemutatón megjelent Törők Ferencz a mester 
szövetség elnöke is, aki a mester szövetség fontosságá
ról és szükségességéről tartott tartalmas előadást. A be
mutatót este társas vacsora követte a kiküldött vendé
gek tiszteletére. A banketten a helybeli iparosvezetők 
szép számmal jelentek meg és beszédekkel méltatták a 
keszthelyi fodrászmesterek lelkes aktivitását. A vacsorán 
Török Ferencz szövetségi elnök, Simon L., Sooby János 
és Szabó Nándor szólaltak fel.

Jelen tudósítással egyidejűleg értesítés érkezett ar
ról is, hogy a keszthelyi szakosztály belépett az orszá
gos szövetségbe.

A hmvásárhelyi fodrászszakosztály 1936. június 
hó 2-án a régi tisztikar élére egyhangúlag Dezső Péter 
szaktársunkat választotta meg elnöknek, melyhez egész
séget és erős kitartást kíván a szerkesztőség.

Ugyan-e helyen megemlítjük még azt is, hogy 
Hmvásárhelyen 1936. május hó 28-án Dudás Sándoi a 
lap kiadója bemutatót tartott Krupánszky István üzleté
ben ahol Flórái folyékony festékkel egy hajfestés, nem
különben egy 6 éves kislány és egy felnőtt hölgy hajan 
az „Universal American" legújabb géppel való tartós 
ondolálás lett bemutatva.

M egjelent az uj droguista és illatszerész rendelet, 
mctyet helyüké miatt csak a jövő számunkban ismer
tetünk és amely nagyon fogja érdekelni fodrász és koz
metikus kartársainkat.

É rtesítjük kartársainkat, hogy a július 12-én meg
jelenő új ipartörvényt a 15-iki számunkban ismertetni 
fogjuk részletesen.
ló vizondoláló segédet keres fizetési igények megje
lölésével ha lehet azonnali belépésre kiskunhalasi vagy 
hajduszoboszlói üzletébe Bor István úri és női fodrász. 
Kiskunhalas, Városház-u. 10.

Rövid hirek. A külföldi tudósítónk szerint Mar- 
cel az ondolálás feltalálója 84 éves korában meghalt és 
1936 június 3.-án hazájában — Franciaországban — 
örök nyugalomra helyeztetett.

1852-ben született Franciaország Chouvigny váro
sában. Atyja kőfaragó mester volt. Gyenge testalkata 
miatt a fodrászipart tanulta ki. 17 éves korában nősült 
és önállósította magát. 2 gyermeke volt. Eleinte szűk 
anyagi viszonyok között tengődött, hiszen családján kí
vül öreg édesanyját is tartania kellett. Talán éppen ez 
a szűk anyagi viszony tette feltalálóvá, hiszen minden
ben jövedelmi forrást kellett néznie háztartása szerény 
ellátása érdekében. Édes anyjának természetes hajhul
lámai felett gondolkodva, rájött arra, hogy azt az általa 
1887-ben feltalált ondoláló vassal mesterségesen is meg
lehet csinálni, amit kísérletképpen édesanyján végzett, 
de 1877-ben egy híres színésznőn akin, keresztül tette 
divattá annyira, hogy a hölgyek minden pénzt megfizet
tek azért, hogy végezze nekik is el az ondolálást. 1906- 
ban már mint milliomos mutatta be találmányát a fod
rászoknak nyilvánosan, s az azóta az egész világon el 
van terjedve. Mint puritán jellemű kartárs megérdemli, 
hogy nagysága előtt meghajolva, emlékét mi is kegye
lettel őrizzük.

Köszönet a kispesti szakosztálynak. A részemre 
küldött zászló szallag szentelési jelvényt köszönettel vet
tem, személyesen nem vehettem részt, de ellenéi féke
képpen a jelvény megváltására felajánlom szaklapom díj
talan küldését a szakosztály részére a folyó évben.

A szerkesztőséghez intézett bárminemű megkere
sésre írásbeli választ csak az esetben adunk, ha a válasz
bélyeget beküldik.

Többeknek azon kérését nem teljesíthetjük, hogy 
lapunk régi számait megküldjük pótlólag, mert 2500 pél
dány lesz mindig nyomva és azt megjelenésekor szét is 
küldjük. Kérjük a t. előfizetőinket pontosan az előfize
tést megújítani és akkor nem fordulnak elő egyes szám 
hiányok.

Szerkesztőségünk felkéri mindazokat a kartár
sakat, akik még lapelőfizetésüket nem intézték el, minél 
előbb küldjék be az utóbi árajánlatunk figyelembevétele 
mellett a 4190. sz csekkszámlára.

Nyári strand idején divat lesz a pedikűr és láb
ápolása, amikor is színesre lakkozott körmöket viselnek. 
Felhívjuk a kollégák figyelmét ezen divat kialakulás tá
mogatására és a szükséges divatszülő lakkokat beszerez
hetik szerkesztőségünkben Dudásnál, ahol is bővebb 
szaktanáccsal is szolgálunk.

Marosvásárhelyi szaklap szerkesztőjének köszö
netét fejezi ki szerkesztőségünk, hogy lapjában cikkün
ket átvette és közétette.

Női hajaKnál ha túl göndör a haj, szenzációs a The 
Jolly Joker használata. 30 gr.-os üveg ára 50 fillér.
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Több apróbb fodrászati felszerelési tárgyak el
adók és még azonkívül egy darab lavór, egy szesz- 
lángos vízmelegítő nikkelezett hideg-meleg vízcsapokk- 
kal ára 30 pengő. Egy drb melles kirakatbaba gipszből 
10 pengő.

Szegeden a Kiskörúton két úri és női fodrászüzlet 
eladó. Egyik 1500 P-ért, a másik 1200 P-ért. A város 
kellős közepén egy úri női üzlet 2000 P-ért eladó.

Nagyobb vidéki városban úri- és hölgyfodrász 
üzlet havi 900 pengő forgalommal öregség miatt 4000 
pengőért eladó.

Címek megtudhatók a szerkesztőségben.
Tízezer lakosú nagy községben levő borbélyüzlet 

150 pengő havi forgalommal 400 P-ért eladó.
Cím a szerkesztőségben.
Üres, használt üvegjeit ne dobja el, mert Ön

nek az értéket jelent. Tiszta állapotban Dudás átveszi 
az alanti árakon :

Egynegyed literes darabja 10 fillér,
Fél „ „ 14 fillér,

Egy „ ,. 20 fillér.
Újdonságok Törhetetlen fém olajszóró készülék

rendkívül szép és erős kivitelben, mely lehelet vékonyan 
porlasztja az olajat. Darabja 9'50 P.

Kunst olaj női hajakra kiválóan alkalmas, köny- 
nyebb a fajsúlya mint az eddigi olajoknak és ezáltal 
nem tapad, táplálja és fényesíti a hajat. 1 liter ára 4 P.

“The Jolly joker" a vegyi tudomány vívmánya; 
a legtökéletesebb hajrögzítő. Úri hajaknál a hajat be
nedvesítjük és brillantin helyett pár csepp „The Jolly 
Joker“-rel bedörzsöljük és kefe segítségével megfésül
jük a hat, egyszeri használat után 4—6 napig fényt és 
simaságot kölcsönöz a hajnak anélkül, hogy az iapa- 
dós lenne.

Á rjegyzék.

Fejm osó lavorok .

Niakelezeít szép kivitelű álvány nélkül 34 
cm. átmérőjű

Nikkelezett szép kivitelű álványos 34 cm. 
átmérőjű 35

H a js zá rító g é p e k .
A. E. G. hajszárítógép 35 — P
Gescheit-féle hajszáritógép 42-— P

N yári id én y  k ö rö m la k k o k .
Email körömlakk 4 színben 100 gr. üveg P20 P 
Göngyház körömlakk 100 gr. üveg P60 P
Wander-féle körömlakk 6 színben 100 gr. üveg 2'— P 
Aspásia körömlakk fehér No. 1-es 100 gr. üveg 2'20 P 
Aspásia „ halván rózsa No. 2-es 100 gr. „ 2 20 P
Aspásia „ közép „ No. 3-as 100 gr. „ 2 20 P
Aspásia „ erős „ No. 4-es 100 gr. „ 220. P
Aspásia körömlakklemosó 1 (X) gr. „ 0 60 P
Savoly köröm kix kicsi darabja 0 48 P
Savoly köröm kix óriás darabja 2' P
Savoly köröm kix kimérve dkg.-ja —20’ P

Az Aspásia hófehér lakk külön kiemeli a köröm 
formájának szépségét, melyet a következőképpen hasz
nálunk ; a köröm kiálló végét is hold formájában hófehér 
lakkal bekenjük és ezáltal igen feltűnő szép színes kör
möket készíthetünk.

16 — P 

•— 36 50 P

Szegedi papucsok
emléktárgy különlegességek mérsékelt árért 
László Árúház Szeged, 
Tisza Lajos-krt 38. sz.

Ezen hirdetésre hivatkozó előfizetők 
3 °/„ engedm ényben részesülnek.

■onanmom m i mmmmgmaiuiimaBumammmm

Az Alföld legnagyobb

Illatszer és pipere cikkeit
k e r e s k e d é se

Dudás Sándor, Szeged Tisza Lajos-körut 19.

Árpád nyomda nyomású SzegAd. Nyomdáért fe le l S z ittncr János.



Elsőrendű levelekkel igazoljuk az

AMERIKÁN UNIVERSAL
DAUERGÉP győzelmét

Tökéletes tartóshullámosítás 1 'h perc fűtési idő alatt érhet el.
Villanyrendszerü, 12 drb. laposcsavarásu, gumis alátéttel.
Teljesen felszerelve, időjelzővel kis kazettában ára . P 85.—-
No. 2. Villany nélkül működő tartós gép, 16 lapos csavaráshoz, 
gumi alátéttel, 16 f. csavarral, 16 fémletüzó fogóval és hozzávaló 
szerelékkel, egy fehér zománcozott 85 cm. magas, 64 cm. hosszú 
és 42 cm. széles asztalba épített s kézzel hajtó szárítógéppel —
olyan hosszú spirál csővel, hogy hajszárító búrával Is IC A  __
lehet szárítani — együttesen a kettőnek ára . . . P *U U .
No. 3. Villany nélkül működő tartós gép, 16 lapos csavaráshoz, 
gumi alátéttel, 16 facsavarral, 16 fémtűző fogóval és hozzávaló 
felszereléssel egy vas állványos asztalba, lábhajtással működő 
szárítógéppel,-olyanhosszú spirálcsővel, hogy hajszá- 1 7 A _  
rító burával is lehet szárítani, együttesen a kettőnek ára P * *
■Heti 5.— pengő részletfizetésnél 10% felárat számítunk. — Tartós hullámosítás titka az Universal dauervizben rejlik.
Universal, dauervíz la. literje P 3.80, I I .------ P 3.— Universal fixateur, 1 literre v a ló -------------- P —.80
2 SZENZÁCIÓ 1 Universal fenyőolaj, gyógy-shampon 1 liter P 3.i0 (Egy hajápolás 2 fillérbe k e r ü ) . ) ^ ^ = - -
Uníversal hajőblítő extract, 1 liter P 2.— Természetes, vagy festett hajaknál 1 / 2  liter vízhez 3 kávéskanál Extractot 
adunk, a hajnak ragyogó fényt ad, óvja a kqrativsav lerakódásától és korpásodástól. Kérjen bemutatót!
Megrendelhető:

HENNÉ FLORÁL EGYPTIEN vezérképviselőnél Budapest, VI, Mozsár-ú.10.
TELEFON: 12-4-98. SZEOEDEN: Dudás Sándor, Tisza Lajos-körut 19. DEBRECEN: Bagdl Antal, Piac-ut 61.

lALÁSZ ÖDÖN
teljes női-*és úri fodrász berendezések, felszerelé
sek, kozmetikai cikkek és acéláruk nagykereskedése
Budapest, VII., Csengeri-u. 26.

■ az úrifodrász ipartestület átellenében) 
_________  Telefon: 45-1-13. _________

9 ágú laposcsövü hajszáriló-bura egybe
épített villanyszáritógéppel, rendkívüli 
teljesítményű erős motorral, újdonság,
Innocantin hajfesték---------------2 50
Komol „  2.80
Flórái „  1.80
L’Orientol Henné hajfesték------ 4.20
Flórái Henné „ -------------3.50
Inecto Rapid „ ------------- 4.—
Bio „  1.80
Féin-olajszóró készülék masszív kivitel
ben, tökéletesen porlaszt, nem romlik, 
darabja-----------------------------------9.50
Telefon megrendelést azonnal szállítunk.

Vizhullám-készitő csipesz
drb______________- .2 0

Al. lökni csavaró drb. —.22 
Gumis lökni csavaró drb.—.15 
1/10 mm. buhygép „ 3.80
Fru-fm v a s ----- r — 1.50
Külföldi cakkfogó 1 lev.-—.12 
Ugyanaz nagyobb 1 „ —.16 
Ugyanez óriás 1 „ —.28 
Baba liajtfl 1 doboz— 1.10

Széfnyithafó bura la 46.— 
Opál körömlakk újdonság

dkg.---------------------- —.18
Körömlakk 5 színben d. —.12 
Körömlemosó dkg. — —.06 
Hajhálók -.16, -.30, -.36  
Henna-por dekája —.06 
Henna-por szőke dck. —.10 
Bibor ondoláló-viz 1 I. 1.20 
Dauerviz minden hajhoz 112. -

Csalódás nem éri Ö n t!. 
Mindig jól vásárol, ha

Ángyán-nál vesz!
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 árajánlatot. 
(Előzetes számlát.).

„Victória“ fodrász-ecset ismét kapható.



Ez érdekli önti Ez kell önnek 1 
A Magyar Gyártmányú HABZÓ

RA Z-EX
borotvakrém felülmúl minden külföldit. 
A RAZ-EX borotvakrém dús habot ad és 

azonnal puhítja a legerősebb szakáit is,
RAZ-EX tulzsirozott, néutrális, az arcot fer

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

azt bársonyos puhává teszi.
A RAZ-EX borotvakrém a legkiadósabb és 

így a legolcsóbb.
Fodrászok részére  o lcsóbb  

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

-  80 fillér
ÍGY 10-SZER BOROTVÁL 1 FILLÉRÉRT. 

Használati utasitás
A nedves ecsetet 3—4 szer jól belemártjuk 

a tégelybe és utána azonnal szappanozhatunk. Fi
gyeljünk arra, hogy a krémszappan az arcon kellő 
mennyiségű vizet kapjon.
Minden jobb úri fodrász is RAZ-EXET használ I 

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

Kapható 1
SZEGED, Dudás Sándor Tisza Lajos körút 19. 

Szeged és környékének egyedárusítója. 
Fiókos vendégek részére kisebb tégely kapható.

Ne kísérletezzen Ismeretlen márkákkal, amikor a

Jiiwel, Kohinor, Especto
hajvágógépek

„T1GER“ borotvák „TIGER" hajvágóollók
önnek évtizedek óta mindig hű, megbízható 

munkatársai voltak.
Minden jobb szaküzletben beszerezhetők.

V evőit k iz á ró la g o sa n  
m in d  3 o ld a lán  s z e g e tt  
3 s a r k o s  hajhálóval

FORTUNA elég íth eti ki. G yártja :

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

ÚJDONSÁG  I SZENZÁCIÓI
Sok pénzt takarít meg, ha a GE-Ml-féle

motorral egybeépített „MIAMI"
hajszárftóbúrával szárít üzletében, mert:
1. a motor golyóscsapágvas,
2. a levegő nyomása utólérhelellen,
3. a motor aluminiumházba van beépítve, miáltal 

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

Bemu'atót vételkötclezetiség nélkül díjtalanul tartok. 
Kapható továbbá a közkedvelt OE-MI-féle golyóscsapágyas 

hajszárllógép. Ára P 42.—
GESCHEIT MIHÁLY fodrászat) cikkek kereskedése 

Budapest, VII., Erzsébet-körut 27. Ili. 16. Tel. 3-97-97.

„Mir“
illő olajok, 
lakkok, 
lemosók, 
aetherek.

Legfinomabb minőségek, legolcsóbb árak.

A The Jolly Joker
hajrögzitő gyártása. Fenti szükségletét saját érdekében

a „Mir“ vegyészeti Vállalatnál
szerezze be eredeti gyári árakon.

BUDAPEST, VIII. Aggteleki u.4.

Gáspár
bajuszkötők 

és hajlékotok gyára

Budapest, 
Kertész-ucca 33.

Lelkiismeretes
fodrász
borotválás előtt 
beretváját

L I S O F O R M M A L
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