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Megjelenik minden hó 15-én. 

Szeged, Tisza Lajos körút 19. 

Telefon : 22— 11.

VII. é v i  1938. ápr. 15.

C sekkszám lánk szám a : 4190.

VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKKÖZLÖNYÉ  
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS

D U D Á S  S Á N D O R  S Z E G E D
Társsz-rkesztő KEREKES JÓZSEF MISKOLC

A SZ EQ ED I FO D RA SZ T E STÜ LET HIVATALOS LAPJA

A szám, 3.500 példányban

ELŐFIZETÉSI DÍJ:
Egész évre . . . . .
F e l é v r e .....................
Egyes szám ára 1.— Pengő 

Külföldre 50% felár.

Csekkszám lánk szám a : 4190.

dauergéppel dolgozzon
Gyorsfütéses 12 garnitúrával fel
szerelve, Dauerviz, Spitzolaj, idő- 

r jelzőkészülékkel kazettában, 1
fűtőtesttel. Ára 95. Pengő. Hitelüzletnél 10 százalékkal drágább-

[H ajszárítóbúrában Henne Flórái Eoyptien
Primőr Paris legyen Budapest, IV.
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Kérjen árajánlatot, kedvező fizetési feltételek mellet .

Ha tökéletes és gyors dauert 
akar elérni úgy az

1938-as nemzetközi fodrász
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Jön!
ff D URA UN" Jön!

a Kemény-féle hajfesték 16 színben, csak fodrászok részére készül.

jön! „CURLISAN" jen'
a kész folyékony, gyorsan száradó, lepedékmentes hajrögzítő.

Uj minőség ! Az 1938-as évi Uj minőség !

CURI ING * ERPO
h m mm m j  r ta j r o g z i t o

a réginél még jobb, kiadósabb és nem veszti színét.

D A R L 1 N G  a *eSÍ°bb tartóshullámvíz, a haj tövétől végig egyformán hullámosít.
.... .................. LITERJE i 5. P .

E X T R A F O R M tartós hullámviz erősen göndörít. LITERJE 5.—  P.

FI* I F  tartós hullámgép egy egész életre szóló munkafárs, üzemi telep:
1 1 K E M É N Y  J Ó Z S E F  B A J A .  — Vezérképviselő:

S Z Á S Z  D E Z S Ő  Budapest, Vili. Bérkocsis ulca 18. szám.

Főraktárak : Dudás Sándor Szeged, Eicnorn Géza Pécs, Sarkady 
Dezső Debrecen, Lancsarics Vendel Szombathely.

A lelkiismeretes fodrász beretválás előtt bereíváját

LISOFORMMAL fertőtleníti

SILBER LEÓ
fodrászcikk kereskedő Budapest, Király utca 14.

Kaphatók az összes fodrászati felszerelések u. m.: tartós 
ondoláló gépek, hajmosó lavórok, hajszárító búrák, asztali fel
szerelések, Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajke
fék és ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, hajlekötők, 
illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban. Személyes 
vagy levélbeni megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.

„?ABO R“
több  á lla m b a n  kö zked ve lt leg g az 
d aság o sab b  a m e rik a i ha jfesték .

N agy doboz, egész ha jfestésre  P. 2 .50
Színskála d a ra b ja  P. 1.50

Keresse fel rendeléseivel minél előbb cégemet és 
kísérje figyelemmel hirdetéseimet.

Ezen szaklap előfizetőinek 3 százalék engedményt nyújtok.
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Nagyméltóságú Miniszter Ür!
Hivatkozással Nagyméltóságodnak a fodrászipari 

alkalmazottak munkaidejének szabályozása ügyében 
50160/1937. 1. a szám alatt kamaránkhoz intézett leira
tára, az ajábbi véleményes javaslatunkat van szerencsénk 
tisztelettel feljérjeszteni.

A kamarai kerületünkbe tartozó városokban és 
községekben megvizsgálva a fodrászipar munkaviszo
nyait, m egá llíto ttu k , hogy általánosan az a helyzet 
miszerint a nyílt üzlethelyiséggel rendelkező ipirüzők 
az összes iparigazolvánnyal bíróknak mintegy 50 %-át 
teszik ki. A többiek u. n. táskázó fodrászok, akik nyílt 
üzlettel nem rendelkeznek, hanem iparukat a közönség 
lakásán házról-házra járva gyakorolják. Ennek a hely
zetnek az alkalmazottakat foglalkoztató nyílt üzlettel 
rendelkező iparosok szempontjából úgyszólván elvisel
hetetlen volta tekintetében Nagyméltóságod 3252/938. 
szám alatt kamaránkhoz intézett leirata alapján 2016/938. 
számú* felterjesztésünkben jelentést tettünk. Ebben a 
felterjesztésünkben kifejtettük, hogy a fodrásziparnak 
a közönség lakásán történő gyakorlása ellen részben 
belső szakmai okok, részben fontos közegészségügyi 
követelmények szólnak.

A szakma szempontjából igen káros a táskázó 
borbélyok működése, mert azok házbért, OTI és egyéb 
terheket nem fizetnek, üzleti zárórát nem ismernek, ille
tőleg olyan időben dolgoznak, amikor a fodrásziparban 
a munkának már szünetelnie kellene. Az árakat annyira 
letörik, hogy a hasonló árak betartására kényszerülő 
versenytársak megélhetése biztosítva nem lehet. Velük 
szemben az árrombolási törvény alapján eredményes 
védekezésnek alig lehet komoly reménye, mert a taga
dással szemben a bizonyítás úgyszólván lehetetlen. Kez
detleges felszereléseikkel és a nyújtott munka igényte
lenségével elszokta ják a közönséget a fodrásziparosok 
igénybevételétől és a szakma szempontjából hátrányos 
önborotválkozásra késztetik.

Közegészségügyi szempontból ugyancsak veszedel
mes a fennálló helyzet. A  fodrászipari munka végzése 
közben a kiszolgáló személy közvetlenül érintkezésben 
van testileg is a közönséggel és a vérbaj, gümőkór be
tegségek és általában mindenféle ragály terjesztésére 
lehetőség van. Ha az iparűző maga szenved ily beteg
ségben, úgy azt házról-házra járva terjeszti, de még 
abban az esetben is, amikor személyileg egészséges 
eszközei kendői és törülközői úlján egyik helyről a má
sikra viszi a fertőzést. Az egészségügyi ellenőrzésnek 
ezekben az esetekben lehetősége egyáltalán nincs.

A viszonyok jellemzéséül utalnunk kell arra, hogy 
Szegeden ezidőszerint 344 fodrásziparigazolvány van 
kiadva, de ezen iparözőkhöz hozzá kell számítani még 
150-160 olyan kis existenciát, aki iparigazolvány nél
kül a vendégek lakásán gyakorolja a fodrászipart. Az 
ezek leküzdésére folyó harcol, az ipartestületi szakosz
tály annak eredménytelensége folytán, már feladta. Az 
önálló gazdasági egyedek száma a fodrásziparban Sze
geden ilymódon mintegy 500-ra tehető, akik mellett 
maguknak az állásban levő fodrászsegédeknek még egy 
jelentékeny része ugyancsak rendelkezik néhány olyan 
házzal, akiket az üzleti zárás ideje alatt kiszolgál. Ezzel 
szemben 225 fodrászsegéd áll alkalmazásban, akik ösz- 
szesen száznál kevesebb munkaadó nyilt üzletében dol
goznak. A vidéki városokban és községekben még na

gyobb az aránytalanság az alkalmazottakat foglalkoztató 
iparosok és fodrásziparban dolgozó önnállóaknak tekint
hető existenciák között.

A fodrászipar időbeni foglalkoztatottsága a dolgok 
természetéből aként alakul, hogy reggel, délben, és este 
van munka, amikor a tisztviselők, munkások, kereske
dők és más iparosok a maguk elfoglaltsága előtt vagy 
után kereshetik fel a fodrásziparost. A délelőtti és dél
utáni órákban ebben a szakmában munka alig folyik, 
legfeljebb az átmenő idegenforgalmat szolgálják ki. Az 
alkalmazottak reggel 7 órai üzletnyitástól, a déli 1 — 
1/2 2 óráig terjedő ebéd megszakítással, este 7 óráig 
tartózkodnak ezidőszerint munkahelyükön. Ebből a 10— 
1/2 11 órás időből tényleges munkával 3 —5 óránál 
többet ne n töltenek.

A munkaidőnek további korlátozása újabb alkal
mazottak munkáb3lépését egyáltalán nem vonná maga 
után. Inkább számolni kellene egyes esetekben az al
kalmazottak leépítésével, mert ha az alkalmazottak mun
kaidejének csökkentésével a borravalóból eredő jöve
delmük kevesebb lenne és több szabad idővel rendel
keznének az u. n. kontárkodásra, ami az üzletektől 
újabb vevőkört von el. Ezáltal az alkalmazottakat fog
lalkoztató üzletek gazdasági helyzete még inkább súlyos
bodna, négy, ötször annyi alkalmazott nélküli munka- 
űzővel szemben és segédeik számának csökkentésével, 
azok megtakarított fizetésével kísérelnék meg anyagi 
egyensúlyuk fenntartását.

A meghallgatott ipartesttiletektöl egyértelmííleg az 
alábbi pontokban foglalt véleményeket kaptuk :

1. ) A fodrászipari alkalmazottak munkaidejének 
szabályozása függesztessék fel addig, míg az alábbiak
ban vázolt sérelmek érdemleges elintézést nyernek.

2. ) A házaknál dolgozó fodrásziparosoktól vonas
sák be fokozatosan az iparigazolvány és csak nyilt üz
letben legyen a fodrászipar gyakorolható.

3. ) A jogosulatlan iparüzőkkel szemben nagyobb 
büntetési tételek alkalmazásával, hatékonyabb védelem 
biztosíttassák.

4. ) Tanoncot csak az a fodrásziparos tarthasson, 
akinek üzletében mindazok szerszámok és eszközök ren
delkezésre állanak, amelyek a szakma korszerű színvo
nalára történő kiképzéséhez lehetőséget adnak.

5. ) A gilette-penge gyártásánál és terjesztésénél 
olyan mérvű adóztatás vezettessék be, hogy annak kö
vetkeztében a gilette ára megközelítse a fodrász kéz- 
műiparos munkájának árát.

6 )  A fodrászipar munkaszüneti idején kívül vég 
zett munkákat megfelelően ellenőrizzék és olyan mérvű 
büntetéssel sújtsák, hogy ezáltal a rendelkezések betar
tása hatályosan biztosítva legyen.

Az elől elmondottak, valamint az ipartestületek 
most ismertetett állásfoglalása alapján kamaránk részé
ről azt a javaslatot van szerencsénk Nagyméltóságod 
elé terjeszteni, hogy a fodrásziparban az alkalmazottak 
munkaidejének szabályozását a szakma függőben levő 
kérdéseinek megoldásáig felfüggeszteni méltóztassék.

Teljes tisztelettel ;
Szeged, 1938. március 24.

A Szegedi kereskedelmi és iparkamara
elnök. főtitkár.
A fenti kamarai véleményből láthatjuk a szegedi 

fodrász iparosok létszámát és az egymás ellen való
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munkáit, De ezek a számok jogot, illetve tevékenységek 
nem idézhetnek elő mást, mint a nívónak a leállítását, 
a teljes lezüllését. Mi ezen a helyen a fenti létszámot, 
a tevékenységet, a berendezkedések, mint munkaadói és 
mint közteher viselő képességeknek a statisztikájával 
támasszuk alá azért, hogy a hatóságaink lássák azt be, 
hogy mi hová süllyedtünk le. Statisztikánkat az aláb
biakban a következőképpen osztályozzuk:

Szeged területén dolgozó fodrásziparos van 328 
Jog nélkül dolgozók (kontárok) a Kamara

kimutaiása -szerint 150
Összesen : 478

Segéd van Szegeden állásban 210
Segédet tartó üzlet van 132
Segédet nem tartó üzlet 196

Ipartestületi és szakosztályi dijat nem fizetők száma 89 
Kontárokat hozzáadva még 150

Összeson 239
!. rendű üzlet van 16

II. rendű üzlet van 105
III. rendű üzlet van 117
Házaló joggal, de üzlet nél

küli fodrász iparos 90
Házaló jog nélküli (kontár) 150

Összesen : 478
A 132 segédet tartó üzletből 8— 14 P-ős hetifize

tésű segédet tart 13, a 132 segédet tartó üzletből 3—8 
P-ös hetifizetésü segédet tart 119. Összesen 132.

Ebből a 119 középosztályú üzletből 4 segéd és 1 
tanuló mellett a legprecízebb részletezések szerint mu- 
tafjuk be az alábbi statisztikai kimutatásunkat:

Bevétel
1937, évi szeptember hó 1—30. 

Téte lek :

A munka kiellemzett értéke esik 1 személyre napi 
4 óra, munkaóra +  8 váró óra =12 óra.

A 388.80 bevételből esik napi 1296 : 16=81 fül
4 személy után 16 munkaóra 1 óra =81 »
1 borotválás tart 20 percig, értéke 
I hajvágás lart 30 percig, értéke

27 J í

43 »
manikűr 30 perc 41 Jí

vasondolálás tart 45 perc 61 »
Szegeden a legjobb üzletben, a legjobb munkás 

egy évi pontos statisztikai vezetés mel'ett 8 és fél on- 
dolálast tudott elvégezni naponta.

Tellát ezek a statisztikai adatok igazolják azt, hogy 
miért nincs öreg napjaiban biztosítva a fodrász meg
élhetése.

* *
*

A fodrász és kozmetikus ipar 
speciális hivatása más elbírálás  

alá esik mint a többi iparoké.
A munka köre más, az anyaga is más. Eltérőleg a többi 
ipartál, gyakorlása étű lényeken történik. Tehát, ha többre 
becsüljük az élőlényeket, mint a holt és élettelen anya
gokat, akkor külön törvényt kérünk részükre.

Amint ténnyé vált az orvosi munkakör külön sza
bályozása, ténnyé kell válni a fodrász és kozmetikus 
iparnak is a speciális törvények keretében való meg
kötöttsége. Az utóbbi századnak történelme igazolja, 
hogy az emberiség felismerte azt, hogy egy egyszerű 
borbély nem elégítheti ki tudományával az emberi test
nek gyógyítását, tehát magasabb tudományokat igényelt, 
amelyekkel kitermelte a borbélyok keretében tartozó or
vosi mesterséget. Ma már nem elég csak a doktori dip
loma, ma már több évig kell a diplomával rendelkező 
orvosnak a tudósok melleit asszisztálniok, prakszist sze
rezniük, hogy önállóan kezelhessenek egy lestet. Sőt az 
utóbbi évtizedek bebizonyították azt is, hogy egy uni
verzális orvosi prakszis nem felel meg a követelmények
nek, ezért külön-külön szakágazatokban specializálják 
magukat az erre a pályára lépők.

Ma már a technikai és vegyészeti csodák birto
kában élünk. Ma már hófehér kórházak, steril anyagok 
és műszerek biztosítják, illetve örködnek az emberiség 
beteg teste felett.

De csak a gyógyításnál. De sajnos a beteg 
ségek megelőzésénél éppen olyan elha
nyagolást látunk, mint amilyen előre hala

dást produkálnak a gyógyításnál.
Ezt a súlyos mulasztást kívánjuk mi ma korrigálni 

azzal, hogy a fodrász és kozmetikus iparnak a meg- 
rendszabályozásánál külön elbírálás mellett, külön ha
tásköröket igénylünk a holt tárgyakkal dolgozó iparo
sokkal szemben. A fodrász és kozmetikus iparok be
rendezései és szakképzettségei parányi kis százalék ki
vételével nem felelnek meg a mai kor gyenge szerve
zettel rendelkező ember hygíenikus követelményeinek. A 
mai emberi szervezet nem olyan ellenálló, mint volt 
azelőtt, tehát a közvetlen íeslén dolgozó iparosoknak te
vékenységét, illetve munkahelyét és szakképzettségét 
épen olyan arányban kell fejleszteni, mint amilyen arány
ban a gyógyítási tudomány fejlődik. Mert ha e két té
nyezőnek nem harmonizál a működési tere, akkor az



3VIDÉKI Őri és HÖLGYFODRASZOK s z a k l a p j a

egyik fé l a beteget gyártja, a másik fél 
pedig csodákat produkálva gyógyítja. S ha 
igy megy még sokáig akkor az emberiség fele 
a megfertőzések asztalán fog  feküdni, mig a 

másik fele a gyógyításnak csodaasztalán 
Most a törvényhozó testület a hygiéniai törvénye

ket gyártják Egyik megyében, városban a tiszti orvo
sok súlyosabb hygieniai követelményeket támasztanak 
mint a másikban. Megfontolásra intjük őket akkor ha 
azt mondjuk, hogy a munkájuk csak akkor nem válik 
„minta érték nélkülivé", ha az élelmiszer árusítókat, a 
fodrász és kozmetikus iparosokat olyan védelemben és 
támogatásban nem részesítik, hogy azok a kor kívánalmai 
szerint rendezkedhessenek be és emelhessék fel szak
képzettségüket arra a nívóra, mely megfelel a mai kor 
követelményeinek.

Ezeket elérni pedig csak abban az esetben 
lehet, ha ezeknek a jogoknak a kibocsájtásá- 

nál inflációt nem eszközölnek.
Vagyis állapítson meg a törvény az üzletek nyitá

sánál egy bizonyos zárt számot (numerus clausust),

amely zárt számot az egyes kamarák területén a kama
rák szabályoznák és pedig abból a nézőpontból kiin
dulva vájjon a nyitandó üzlet fenntartását a környékbeli 
lakosság létszáma biztosltja-e vagy sem. Viszont a tiszti 
orvosok a vizsgálatnál csak abban az esetben adhatná
nak a nyitásra engedélyt, ha a környéken lévő fodrász 
üzleteknél nívósabb, modernebb és a hygiéniai köve
telményeknek megfelelő üzlet nyitásáról lenne szó. E 
megszorításokkal és az utóbbi időben leadott kamarai 

.vélemények elfogadásával elérnénk azt, hogy a fodrász 
ipar üzése rövid évtizedek alatt a tökéletesedés felé kö
zeledne.

Ha ez megvalósulhatna, az esetben nem lenne le
kicsinyl endö iparág, sok tanult ember választaná élet
pályájának, ami hasznára lenne nemcsak az iparnak, ha
nem a fodrász ipar egyetemességének is. Ezzel a kor
szakkal nyitnánk meg az utat, amellyel, mint élőlényen 
dolgozók, elérnénk azt a jelleget, amit az orvosi kar 
képvisel.

(A jövő számban folytatjuk.)
Dudás.

A szegedi fodrász szakosztály évi közgyűlésének eseményei
A szakosztály múlt évi jegyzőkönyvi közgyű

lési beszámolásából kitűnik, hogy a vezetőség pél
dátlan erőfeszítést tett az iparunk megmentése 
érdekében. 1895 óta egy év sem volt olyan moz
galmas, mint az 1938-ik év. Levelezések, gyűlések, 
bírságolások, hatóságok elé való járulások, vala
mint a szakoktatások rekord éve volt. Palkovits 
Károly v. elnök kívánsága szerint Dudás Sándort hív 
ták meg az elnöki székbe.

A közgyűlés, amelyen példátlan fegyelem és meg
fontoltság uralkodott, minden kifogás nélkül tudomásul 
vette az évi jelentést és a tisztikarnak köszönetét mondva 
adta meg a felmentést. A szakosztálynak minden egyes 
tagja megértette az idők szavát, tudják azt jól, hogy 
a kritika helyett inkább megértésre és összetartásra van 
szükség és nem a fodrászipar megmentése érdekében 
példaképen müködö vezetőségi tagok akadályozása a 
munkájukban. A szegedi fodrász társadalom megértette 
azt is, hogy a vezetőknek emberfeletti munkát kellett az 
utóbbi időben kifejteni, már csak azért is, mert ma már 
nem csak a szegedi tagoknak ügyes-bajos dolgaival 
kell foglalkozni, hanem azt lehet mondani az egész or
szágban lévő fodrász ipari ügyekkel is. Az ügyek ve
zetése pedig történelmi jelentőségűek, mert az ipárun- 
kat vezető törvény kereteit át kellett reformálni. A tör
vény előkészítései és azoknak gyakorlati keresztül vitele 
emberfeletti munkát ró a mai kor vezetőire. A nagy 
munkának, mely az utóbbi évben a kezdetét vette, nem 
szabad, hogy megálljon, ha egyik vezető kimerül, cél
tudatosan át kell adni, illetve at kell venni azt a mun
kát, melyet a kidőlt vezető megkezdett. Ezeknek a jó
zan felfogások meghonosításának érdekében statuált pél
dát a szegedi fodrászipari szakosztályának közgyűlése 
akkor, amikor a kifáradt vezetőket úgy váltották fel, 
hogy nem a szenvedélyes hangulatú titkos választás 
igénybevételét alkalmazták, hanem a megkezdett munka 
folytatására a legalkalmasabb személyeket kérték fel. 
Ezen körültekintő tisztújító munkának a végrehajtására 
Lenhárdt József fegyelmi elnök urat bizta meg a vá
lasztmányi ülés. Pár heti közbenjárás, személyes felké
rések és elfogadások után 1938. évre a közgyűlés, mint 
egy ember, egy hangulat, egy véleménynyilvánítás mcilett

a következő tisztikart választotta m eg: Elnök: Dudás 
Sándor. Aleinökök : Szántay K, János és Mezey Károly, 
jegyzők: Bálint Béla és Bottyán Péter. Pénztárnok : 
ifj. Gottschal! János. Ellenőrök Becker Jenő, Portscheller 
György. Választmányi tagok; Palkovits Károly, Sári 
István, Krier Péter, Wetzl Ádám, Vilof Ferenc, Tóth 
András, Széler Simon, Matuska József, Steíner Jakab, 
Konsánszki Lajos, Becker Mátyás, Beker Antal, Scháffer 
János, Csonka Lajos. Vigalmi bizottság: Elnök: Róth 
Aurél, társelnök : Bálint Béla. Alelnök : Thüringer Imre, 
Fráter András, Jegyző: Fodor Mihály, Schmidi Lajos. 
Tagok: Ambrus Ferenc, Keller Miklós, Csurgó Ferenc, 
Vargha János, Mitrov János, Baumgártner Márton. 
Szakmafejlesztő és kultúrbizottság ; Elnök : Hiller János, 
Tagok: Heim Aranka, ifj, Gottschail János, Szántay K. 
János, Valtrich János, Bálint Béláné. Fegyelmi bizott
ság; Elnök Lenhárdt József, jegyző: Tóth András. Ta
gok : Rumbach Jakab, Hiller János, Mezey Károly, Pal
kovits Károly. Kontárellenőrök ; Újszeged : Magyar Fe
renc, Dszida György, I. körzet: Varga János, Schmidt 
Lajos. II. körzet: Bálint Béla és Fodor Mihály. III. kör
zet: Kántor Lajos, Kecskeméti Józszef. IV. körzet: Muhi 
Géza. V. körzet: Fodor Lajos, Ambrus Ferenc. VI. kör
zet: Fráter András, Klein József. VIi. körzet: Thüringer 
Imre, Kasza Jenő. IX. körzet: Bálint István, Herceg F.
VIII. körzet: Bacsa Bálint, Mállinger György. Somogyi
telep : Scháffer János. Az egyhangúlag megválasztott 
tisztikar azonnal átvette a gyűlés vezetésének a folyta
tását. Az új vezetőség munkálkodásának első percében 
egy megható epizód játszódott le. A megválasztott új 
etnök ugyanis nem vette át az elnöki széket, hanem 
egy másik széket kért, s midőn ez megtörtént, a volt 
elnöknek az elnöki szék meghagyásával a hála és kö
szönet kifejezéséül a tiszteletbeli elnöki címet szavaz
tatta incg. Azután a tagoknak mondott köszönetét a 
a páratlan megtisztelő bizalomért, de ugyanakkor, mint 
1895. év óta a szakosztály 20-ik elnöke arra kérte a 
tagokat, hogy mindenkor őszinték és jóakaratúak le
gyenek vele szemben. Ha magasabb tekintélyre nem is 
bírják emelni személyét, legalább a meglévő tekintélye 
felett őrködjenek, hogy az kisebbre ne zsugorodjék a 
közügyek miatt. Ugyanakkor feltette azt a kérdést is,
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hogy kinek legyen népszerű elnöke : a tagok egységé
nek, vagy az iparnak ! ? Mert az köztudomású, hogy ha 
egy vezető a távolabbi magasztosabb célokért dolgozik, 
akkor két táborral találja magát szemben, minek követ
keztében inlézkedései csak az egyik tábornak lehet jó. 
míg a másiknak rossz, ami pedig a bukását idézi elő.

A fenti kérdésre választ nem nyervén, maga azzal 
adta meg a választ, hogy ő az ipar érdekeiért fog dol
gozni. Néhány pont letárgyalása után Bálint Béla szép 
szavak kíséretében névnapja előestéjén köszöntötte fel 
az új elnököt, ki a köszöntő elhangzása után megha
tódva, a gyűlésen megjelent tagokat meghívta és ven
dégül látta az ipartestület vendéglőjében, ahol a Sándor 
és József napot a legmelegebb és vidám hangulatban 
ünnepelték egész a hajnali órákig.

AZ ÉN ISKOLÁM
VIII. Közlemény.

A múlt számunkban majdnem három oldal ter
jedelemben és 12 képnek a különböző variációjával mu
tattuk be a tartós ondolálásnál a helyes liajvágást, a 
haj felcsavarását uraknál és hölgyeknél egyaránt. De reá 
mutattunk a hajminőségekre is, mely minőségeket 8 
pontban foglaltunk össze és abból az 1 és 2 "pontok
ban foglaltakat ismertettük is abban az értelemben, hogy 
hogyan és milyen anyagokkal és eljárásokkal tudunk 
legsikeresebb munkát biztosítani a kedves vendégeink 
részére.

A mai számunkban a 3 - 8  pontokban foglalt baj- 
minőségeket fogjuk ismertetni, valamint azokat a fajta 
szerszámokat, amelyek a legjobban beváltak, illetve 
majdnem nélkülözhetetlen kellékei a jó tartós ondolá- 
lásnak.

Értekezésünket a szerszámok ismertetésével kezd
jük, melyek a következők:

1. Olyan gép, mely 4 perctől 7 percig fűti ki a

hajat. Ennek a fűtő gép fütötestjének olyan kicsinyek
nek és gömbölyűeknek kell lenni, hogy a legvékonyabb 
csavarást is jól körül fogják. Ez pedig azért szükséges, 
mert ha a fűtőtest nagy, illetve bő, akkor csak az alsó 
széle ér a csavaráshoz, miáltal a hajat nem bírja ki- 
füteni. Ha a látszat meg is van arra, hogy a haj ki lelt 
fűtve, ez csalódást idézhet elő, mert az valóságban nem 
kapta meg a kellő hőfokot, hanem csak megszárította a 
hajtincset. Ha levesszük a hajcsavarókat, bár az is jól 
mutat, csak akkor ér bennünket a csalódás, amikor meg
mostuk a hajat és az kiegyenesedett,

2. Szükségesek a hajminőségeknek megfelelő tar
tós vizek, de lehetőleg laboratóriumi előállításokkal, mert 
a házilag gvártott vizek nem minden esetben felelnek 
meg, mert egy jó és biztos marósavak nélküli víz, illetve 
egy jó olajjal kevert víz előállításához feltétlen labora
tóriumi felszerelések, illetve műszerek kellenek.

3. A hajvégek sírna felcsavarásához feltétlen celo
fán papírt kell használni, amelynek legfontosabb tulaj
donsága az, hogy valóságos irányítója a fodrásznak a 
kifűtéseknél. Mert a leszedésnél, ha nagyon vizes, akkor 
látni lehet azt, hogy gyengén van a haj kifütve. Ha pe
dig ropog és száraz, akkor a haj túl van fűlve és ha 
megmossuk, kiegyenesedik, legfeljebb csak a vége bo
dor. Jó fűtést akkor végeztünk, ha a celofán megkemé
nyedett, nem vizes, de nem is lörik,

4. Legyenek gumi alátétek, mert egy gumi alátét 
jól feksíik, a hajat, fejet nem töri és ami a fő, az ára
mot teljesen elszigeteli a fejtől. Egy megfelelő gumi- 
alátétnek a hosszúsága 7 cm, szélessége pedig 2 cm. 
4—5 darabnak azonban a használandó gumi alátétek
ből rövidebbnek is kell lenni és pedig azért, mert olyan 
helyeken, de leginkább a fejtetőn, ha a hosszú nem fér 
el, rövidet alkalmazunk, s így a hajat egy cm. kivéte
lével megtudjuk preparálni,

5. Feltétlen facsavart kell használni, mert ezzel 
ezek nem szárítják, illetve nem fűtik túl a hajvégeket. 
De a facsavaroknál sem lehet egyforma vastagságiakat 
használni pl. a fejletön majdnem ceruza vastagságút hasz
nálunk, de minél lejebb haladunk, annál vékonyabbat 
kell használnunk.

És pedig azért, mert a fej tetőn, ha olyan véko
nyát használunk, mint lenni, akkor a fejtetőn nem hul
lámokra hajlamos göndörséget nyerünk, hanem egy krepp 
tömeget. De a fül és az alsó nyak hajakra feltétlen jó 
és biztosabb apró göndörséget nyerünk a vékony csa
varokkal,

6. Fűtéshez a borító papír jó záró és gőzfogó le
gyen, mert a haj jó megpreparálásához feltétlen gőz kell. 
Ezekre a legalkalmasabb a null pólyába csavart itatós 
papír, erre borítónak staniol és pergament papír, mely 
négy anyag összevarrása után a készítmény borítónak 
egyike a legjobb, alatta a haj fényt és a gőz által leg
jobban nyer göndörségei.

7. A fűtő papirt leszorítótü legjobb acélból, mely 
a papírt kellően reászorftja a csavarokra. Azért írom 
legjobbnak az acélrugót, mert ez, ha a haj meleget kap, 
a pakolás összébb megy, melyet azonban a rugó kísér.

A tartós ondolálúsrol.

SCHÜTZER

..ÖTTORONY"
BUDAPEST

ön megfeledkezett arról, hogy ma már a Schiitzer
|l

O t t n r n n u "  borotvaszappan kockában és / í  *  _
„ ^ H o r o n y  rü d b a n  az> m e ly  ú g y  árban?

mint minőségben a legtökéletesebb, és biztosítja ( j  / /
a jó borotválást.
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De más borító szorftoknál ez teljesen ki van zárva.
A szerszámok ismertetésének befejezése után reá té

rek most a haj minőségek ismertetésére. Kezdem pedig 
a 3.-astó), miután az első és második pontban foglal
takat már a múlt havi számunkban ismertettem. A 3,-as 
pontban van a natúr hennával, szalmiák szesszel, hagyma 
lével stb. vörösített hajak, melyekből bármelyiket lehet 
(ha nem is 100 “/° ig) jó tartóst készíteni, de legalább 
is 75 o/n os eredményt lehet biztosítani akkor, ha a múlt 
számban ismertetett eljárással és vizekkel: a forgalom
ban lévő és ismert W. Henry, Universál amerikán, Mein 
Kamerád néven jelzett zsíros és erős, illetve két fajta 
vizeket egyenlő arányban összekeverjük.

4, Hidrogénnal szőkített hajakat a 3.-as pontban 
említett vizekkel elsőrendűen lehet tartóssal elkészíteni, 
kivétel azonban az az eset, amikor a haj tál van sző
kítve. A tót szőkített haj az, amely ha megmossuk és 
fésüljük, nehezen bontódik ki, illefve a húzásnál nyú
lik, mint a gumi. Ezeknek is lehet a nagy részét 5© 
°/o-os eredménnyel elkészíteni, de ezeknél a fentebb em
lített zsíros vizekből 5—6 %-ai többet kell alkalmazni, 
mint az erősből, szóval a keveréket úgy kell elkészíteni, 
hogy abban 45 % erős és 55 % zsíros víz legyen. De 
meg keli jegyeznem azt hogy ezen haj minőségeknél a 
csavarás! műveletnél nagyon kell vigyázni, mert ha erő
sen húzzuk a fára a hajat, akkor rossz lesz. Ezeket a 
hajakat fiuom lágy csavarással kell kezelni, különösen 
a végeket nem szabad meghúzni, mert akkor káros 
munkát végzünk.

Az 5.-ik pontban volt említve a 'hajnak regenerá
torokkal, ezüst nitráttal, gubaccsal, hennával, deservíz 
diókivonattal, aráhiával, anüinos anyagokkal és hidro- 
génes pasztíIákkal, ozidáló festékekkel való minősége 
volt ismertetve. Ezen híjakból, kivéve a hidrogén pasz
tákkal festett hajakat, melyeket a fennt említett vizek
kel első rangúan lehet tartósan ondolálni, de a többi 
anyagokkal festett hajakat kár meg is próbálni, miután 
a sikertelenség csak rossz reklámot hoz az üzletünknek.

6. Durva vastag, közép vastag és vastag szállá 
hajakat bármilyen eljárással és vízzel lehet elsőrendűen 
tartósan elkészíteni, csak arra kell ügyelnünk, hogy rö- 
videbb ideig füfsük és a fej tetőn lévő hajtincsek végeit 
legajánlatosabb egy kis tiszta vízzel a felcsavarás illetve 
a tarlós víz használata előtt bespriccelni. És a mi a fő, 
a fejtetőn vastagabb fa csavarokat használjunk, mert ez
által lágyabb és nagyobb hullámokra hajlamos prepa
rálást nyerünk.

7, Normális vékonyságú, egész vékony és selymes 
hajakat az általános szokások szerint jól lehet elkészí
teni, csak azon fajtájú hajakat nem, amelyek a vizek 
reákenésekor, illetve a csavarásnál elpuhulva nagyon ta
padnak a csavaróra, Ezeknél a használandó tartós vi
zekhez 5— 10 csepp szalmiák szeszt adunk és a fenti
eknél szokásos fűtési időnél fél vagy 1 perccel tovább 
fütjttk.

A 8. pontban ismertetett hajak azok, melyeket a 
tapintáskor durva szállúnak érzünk, de a tartós víz reá 
kenése után nagyon megpuhulva lapulnak a facsavarra. 
Ezek a haj minőségek is a legrosszabbak egyike. Ezek
nek a hajaknak csak a burkolat, a szaru rétege jó, de 
a belsejük üres és a csavarásnál belapul, ami miatt a 
göndörsége a hajnak nem tud kialakulni. Ilyen esetek
ben úgy a fodrász, mint a vendég azt csodálja, hogy 
annak dacára, hogy jó a haj, a tartós mégis rossz.

A jövő számban folytatni fogjuk. (Dudás,)

Jó megjelenésű úrifodrász segéd 4 évi segédi 
gyakorlattal állást változtatna jobbb üzletben. Cím Tö- 
ök János Kiskunhalas Kard-u. 1.

A miniszteri rendelet érvény 
szerzését mutató soproni példa
Közismert dolog ma már a karfársaink előtt a 

soproni fodrászok bátor fellépése a szégyenfoltos, 10 
fillérért dolgozó Jánosok ellen. Az egész ország fodrász 
iparosai örömmel üdvözlik a soproni kartársakat, ami
ért példát mutattak az új ipartörvényben biztosított ki
szolgálási árvédelem első ízben való gyakorlásának. A 
legnagyobb öröm tölti el a tisztességes árban dolgozni 
akaró fodrászokat az egész országban a kirakatot dí
szítő, szenny árat mutató felirat. Mert az egészen bizo
nyos, hogy a soproni példát követi Miskolc, Szelged, 
Debrecen és a többi sok sok város és községben lakó 
fodrász, aki öntudattal dolgozik a maga és családja ér
dekében. A mélységes hála és tisztelet megadás illeti 
meg ebben az ügyben a magyar kézmüiparosság fenn- 
költ lelkű pártfogóját, Bornemisza Géza iparügyi mi
niszter Onagyméltóságál, hogy a soproni esetben köz
megelégedésre példát statuált. Mert ő volt az a végső 
fórum, aki ebben a kínos ügyben az utolsó szót ki
mondotta. Ugyanis a perbe fogott „Jónás" fodrászmes
ter fellebbezett az iparügyi miniszterhez. A miniszter, 
hiszen az természetes is, érvényt szerzett az általa ki- 
bocsájtott törvény erejének és elutasította a fellebbezőt, 
s helyben hagyta a soproni kereskedelmi és iparkamara 
döntését és megtiltotta egyszer s mindenkorra a tíz fil
lérért való borotválást. — Ez a tényállás, a soproni példa 
itt áll a magyarországi fodrászok előtt tanulságul. Fel 
tehát a munkára kartársaim ! Kövessétek mindenben a 
soproni kartársakat I Mindenütt össze kelt fogni a Já
nosok megszüntetésének érdekében, et kell tüntetni, ki 
kell irtani a fodrász ipar tönkretevőit. Rá kell kénysze- 
ríleni a törvény szigorú betartásával a megtévedett, zóna 
árban dolgozókat, mert avval a zóna árral nem csak a 
körülötte lévő üzleteket teszi tönkre, de saját magának 
is elöbb-utóbb a sírásója lesz, ha nem szünteti meg a 
zóna kiszolgálási árait. Az első teendő ennek az eléré
sére az hogy mindenütt meg kell alakítani a szakosz
tályokat, mert tudomásom szerint igen sok helyen, ahol 
már eddig meg volt, az összetartás hiányában feloszlott. 
A megalakított vagy már meg lévő szakosztályokba össze 
kell hívni az összes fodrászokat, irány árakat kell meg
állapítani és a tagokkal elfogadtatni. Ha a közgyűlésen 
jelenlévő fodrászok többsége ezt elhatározza,akkor közölni 
kell a megállapított irányárakat az Összes fodrászokkal. 
Ha azután akadna olyan, ki a legkisebb árszabályt, — 
amely helyes kalkuláció folytán lett megállapítva és a 
többséggel elfogadtatva ■— nem tartaná be, úgy össze 
kell akkor hívni a szakosztály összes tagjait és a több-

CZINNER G Y Ö R G Y
úri és női fodrászait cikkek, illatszerek és acélárúk szak- 
iizlete, a „HETO L" készítmények egyedi!rusitója.

Budapest, VII. Hársfa u, 55. Telefon: 143-427 
a Király uccánál.

Most jelent meg
Húsvéti locsolókat tártá l magó á r la p unk.

rendkívül leszállított olcsó árakkal,
Kérje saját érdekében húsvéti árlapunkat, mert az
árak meglepően olcsók és a választék óriási.
Vidéki szállításnál csomagolást nem számítunk fel.
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séggel elfogadtatni olyan javaslatot, amely az árrombolót 
a tisztességtelen versenyt megállapító Kamara kerületi 
bizottsága eh$ állítja. Ha az ilyen értelmű javaslatot a 
többség elfogadta, úgy az ügyet azonnal az ipartestü
leti elöljáróság elé kell vinni, mely azután a törvényben 
előírt formák szerint többségi határozattal az illetékes 
iparkamara tisztességtelen versenyt megállapító bizott
ság elé terjeszti. Ez az eljárás a Jánosok ellen, ezt az 
új ipari novella biztosítja számunkra. Ezzel a jogunkkal 
élni kell, ha rendet akarunk teremteni a fodrász ipar
ban. Meg kell tehát szüntetni mindenütt a fodrász ipart 
tönkre tevő Jánosokat. Biztosítani kell a tisztességes ár
ban dolgozó kartársainkat a megélhetés lehetőségéről. 
Ha ez megtörtént, úgy remélni lehet, hogy a közeli jövő 
meghozza majd számunkra a jobb jövőt, amelyért olyan 
nagy áldozatok árán küzködünk a fodrász ipar megmen
tésének érdekében.

Kerekes József.

Figyeljetek ismét szegedi fod rá szok ! ...
Irta: ROBOTKAY NÁNDOR.

Fodrász szakosztály új elnökét kérem.
Szenteljen soraimnak némi figyelmességet!
Ezalatt Dudás Sándor urat értem . . .
Palkovits Károly méltó utódától 
Sokat remélnek a szegedi fodrászok . . .
Nemcsak a főnökök, vannak még mások 
Ezalatt értem a fodrász ifjúságot . . .

Megilletődve a tisztelet képen,
Tollat ragadva üdvözöllek Téged 1 
Egy gondolatban az összes segédek.
Örömmel várták alkotó lényed . . .!
Nem említem fel „érdemeid" sorát 
Egész életedben szerénynek híve voltál.
Lármát se szeretted, inkább munkádat . . .
Oda mélyedtől bele teljes kitartással.
Fiatalság baját mindég orvosoltad !
Felkarolva őket, egycsoportba hozva,
Áldozatokat nem ismertél olykor 
lövőjükért dolgoztál éjjel és nap’hoszt . . .
Eszméid dicsérjük minden jóságod,
Kérjük a jövőben szerény pártfogásod.
Hozzánk jó voltál, munkád legyen áldott . . .
Így köszönt Téged ! a szaktársak és barátok.

Gyártó és kereskedő urak, 
nem kelb hogy tépjék a 

hajukat a rossz üzletek 

miatt, ha a lapunkban 

hirdetnek.

A kontárokról
és a szakképviselők jogköréről

Irta: GULYÁS GYÖRGY

(Folytatás.)

Az eljáró közigazgatási hatóságokat, mint rend
őri büntetőbíróságokat figyelmeztetem ennélfogva arra, 
hogy az előző bekezdésben körülírt helyzetben, neveze
tesen olyankor, amikor egészen kétségtelennek látszik a 
jogosulad.an iparűzés, hozzanak büntető ítéletet. Ami
kor azonban attól lehet tartani, hogy a terhelt a bün
tető ítélet után is folytatja a jogosulatlan iparűzést az 
ítélet jogerőre emelkedését be nem várva nyomban az 
ítélet meghozatala után, annak a másolatát azzal a meg
kereséssel küldjék meg a rendőrhatóságnak, hogy az a 
megfelelő módon, szükség esetén kényszer útján (kar
hatalommal) szüntesse meg a jogosulatlan iparűzést.

Az indítvány megtétele előtt kérdést kell intézni a 
terheltekhez, hajlandók-e a kontárkodást azonnal be
szüntetni. Ha nemmel felelnek vagy a rendőrbíró két
ségtelennek látja a jogosulatlan iparűzés folytatását, a 
rendelet I. számú rész rendelkezésének megfelelően a 
rendeletet alkalmaznia kell. A rendőrbírónak nemcsak 
megbüntetni kell a kontárt, hanem kötelessége a további 
kontárkodást megakadályozni.

A kontár ügyek gyors elintézése végeit a kereske
delmi miniszter 1926. évi május hó 9-én 65673— XXII. 
számú rendeletét adta ki, hogy a közigazgatási haló
ságok. mint rendőri büntető bíróságokat jogosulatlan 
ipar üzése eseteiben a rendőri büntető eljárást soron- 
kívül folytassák le és hozzanak ítéleteket, a megfelle- 
bezett ítéleteket pedig a fellebezési határidő elteltéve 
azonnal terjesszék fel.

Szakképviselő.
A szakképviselő a rendőri büntetőszabályzat, me

lyet rövidítve ,,Rbsz“ -nek neveznek —  30. §-a alapján 
az általa képviselt érdekkört érintő bármely kihágás 
miatt, amely hivatalból üldözendő, felléphet a vád kép
viseletében ugyanazokat a jogokat gyakorolja, mint a 
tiszti ügyész.

Szakképviselő, mint jogi személy, az Ipartestület 
így annak gyakorlásával bármely ipartestületi tagot bíz
hat meg. A szakképviselő a tárgyaláson fenntarthatja 
vagy elejtheti a vádat. Indítványt tehet a bizonyítás ki
egészítésre, a tárgyalás elnapolására vagy a K. M 
81161 —  1928. számú rendelet alkalmazására. Ha a rend
őrbíró az indítványokat elutasítja, felfolyamodással élhet. 
Az enyhének talált vagy felmentő ítélet ellen fellebez- 
het. Minthogy a szakképviselő közvádló közárdeketkép- 
visel, így lelkiismeretesen és a legjobb meggyőződése 
szeret kell megbízatásának eleget tenni. Ha azonban 
bármely kihágási ügyben a tiszti ügyész fellép, a szak-

Az összes Dankovszki gyártmányok az 
évtizedek óta jól bevált minőségben 

készülnek.
Negrin hajfesték öt színárnyalatban. Tökéletes színek 

egyszerű kezelés, veszélytelen használat. 
Eperkrém tökéletes, mozdulatlan frizurát ad, öröm vele

dolgozni.

Kérje fodrászcikk kereskedőjénél 1

Parfumerie Le Rosier Bpest, VIII. Mária utca 19

Ha jó  és biztos munkát, nemkülönben vendéget akar 
biztosítani, akkor próbálja meg a

M  H E N R Y "
dauer vizet, (szaraz és zsíros) olaj sc/iampoont „VITA  
O IL ‘ hajpakkoláshoz. Vizondoláló fixateur. Levélben 

érdeklődőknek mintát készséggel küldünk. Egyben az 
összes „ D A U E  R“ gépek közvetítésével foglalkozom.

W eisz H en rik  ke resked e lm i u tazó  
Budapest VII., Akácfa utca 5. II emelet 9
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képVise őt csak kiegészítő jogkör illeti meg, ennek ér
vényesítése végett joga van az iratokat megtekinteni, a
‘áJ F aJ n T  It sztvenni> a vád tárgyában kiegészítő vagy 
pótindítványokat lenni, a határozatok ellen a megenge
dett jogorvoslatokkal élni. g s
., , . A szakkoPVÍselöi intézményt a rendőri büntető el- 
Jzá.ías^ zn 7> § '_a valóf' ília mefí és az illetékesek meg- 
áílapnása szerint megbecsülhetetlen előnye közreműkö- 
désüknek, hogy szakkérdésekben nem kell külön szak- 
értőket alkalmazni, ami időt vesz igénybe, hanem már 
,a , ‘ ^J^eri*és, vádindílvány —  megtételekor, de leg
később a tárgyalás alkalmával megvalósítva láthatók a 
kihágási ügy elbírálásának előfeltételét alkotó sokszor 
igen bonyolult szakkérdések is.

Ebből azt látjuk, hogy a szakképviselői jogkör 
megállapításánál az az intenció szerepéit, ho°y tényle
ges szakemberek töltsék azt be, akik képesek az eset
leges legbonyolultabb szakkérdéseket is megfelelő mó
don megvilágítani. Épen ezért helytelennek tartom egyes 
ipartestületnek azt a szokását, hogy ipartestületi tiszt
viselőket bíznak meg a szakképviselői jogkör gyakorlá
sával, aki egy-egy bonyolultabb szakkérdés előtt épen 
olyan tanácstalanul állhat, mint más nem szakember.

Ezt a cikkemet azon vidéki kollégáimnak írtam, 
kiknek nincs módomban külön-külön a kontár kérdé
sekben válaszolni, abban a reményben, hogy ez a szak
lap minden vidéki kollégám kezébe kerül és így a maga 
kéidésére is választ talál.

fejet kapott még jutalmul. Azt hiszem ez legjobb bizo
nyítéka annak, hogy érdemes áldozni az iparért, mert 
annak a gyümölcse el nem marad. Sok szerencsét a 
nemes versenyzőknek a további küzdelemhez és az elért 
eredményekért meg gratulálunk. Legyen ez példa az if
júságnak, hogy érdemes tanulni.

Vértessy István.

Irta: MAYER JÓZSEF, Vál

Isten hozott Robotkay Testvér 
Köztünk a jó magyar szeretetben megfér,
A sors kegyelme Néked igen kedvezétt,
Amely 1 éged Szögedébe vezetett,
Hol a Tisza vize kanyarog 
Ott laknak az igazi magyarok.

Jó szívüek és barátság szeretők
Jól tudom, mert laktam közöttük azelőtt.
Szeresd őket, mert mind derék emberek 
A szívem fáj, hogy köztük nem élhetek.
Szeresd miként szereted az édes magyar hazát,
Melyért áldott legyen a Te jó magyar anyád !

(Válasz a lapunk múlt havi számában megjelent „Sírodalom" c. 
költeményre.)

Március Idusán a tavasz 
hajnalán

A természet törvénye örök életű, az ifjúság éli az 
ő kacagó életét és várja, amíg vissza tér a régi legenda, 
ifjúságom hova rohansz? még csak meg sem állsz? 
forogsz, mint a nap és veled kell haladnom mindaddig, 
amíg az élet iskolája fel nem kér, hogy lépjek a küz
dők táborába s én is vegyem fel a nemes küzdelmet, 
hogy mint hazámnak hű fia, méltó legyek atyáim örö
kéhez és becsületet szerezzek az ő hírnevüknek, ipa
romnak és hazámnak.

1938. évi március hó 6, 7, 8-án sorompóba állí
totta a magyar fodrászokat és sorakozót fújt „Berlin", 
hogy fel fiúk a nagy nemzetközi fésülő versenyre és 
vegyétek fel a nemes küzdelmet a nemzetek közötti nagy 
vetélkedésben, lássuk meg, mit tudnak a magyar fiúk, 
az a híres „trió", mely már rettegett ellenfele lett az 
egész világnak. A Hölgyfodrász-segédek Országos Egye
sülete 1931-ben először volt abban a szerencsés hely
zetben, hogy minden erejét megfeszítve, saját költségén 
és a Kamara támogatásával 3 versenyzőt küldött ki a 
porondra minden segítő és kísérő nélkül. Varga Ferenc, 
ifj. Schadek Ferenc és Holló Gyula kartársaink képvi
selték az egyesület színeit Berlinben, mig Kalmár Jó
zsef és Biczó István az ipartestület színeiben indultak 
el ; mint komoly riválisok vettek részt a versenyen, de 
meg is lett a becsületes jutalom, nem hoztak szégyent 
sem hazánknak, sem iparunknak, de legkevésbé az 
egyesületnek. Molnár József hajfestésben első, vasondo- 
lálásban harmadik; Varga Ferenc történelmi 5.-ik — 
meg kell jegyezni, hogy ebben a versenyszámban 49-en 
indultak. —  A nemzetek közötti díjban Holló Gyu'a első 
és harmadik; ifj. Schadek Ferenc II., III. és IV.-ik díj; 
továbbá Varga Ferene karíársunk, mint etedményes kül
földi versenyző egy szép Mária Antoinette porcellán női

D Á M A
Villanynélküli e lő fü téses  d auergép , 3 0  fű tő te s t
tel, ko m ple tt  felszerelve, gyönyörű k iv ite lben  

olcsó árban.

D Á M A
M o to ro s  kö rfo rg ó  és s z ív ó  re n d s z e rű  gyors  

s z á r i tó b u ra  P 175.—

C E D O N — folyékony hajfesték
7  szin gyönyörű á rn ya la tban , I d o b o z  P. 2 , 8 0

C E D O N - R E D U K T O R
B iz to san  ható lehuzószer, e lro n to t t  h a jnak .

I üveg P 2 .5 0

N I Z Z A — szalmiákmentes
D auerv iz  I l i te r  P 2 .5 0

N I Z Z A N O L  -  szalmiákos
D auerv iz  I liter P 2 .5 0

N I Z Z A  -  pakoló-olaj
I l i ter  P 3 .5 0 .  Fél l i te r  P 1.80

F R E G O L I -  fixatör
H a jrö g z i tő p o r  I csom ag 6 — 8  l i te rn e k  P I.—  
H asznála t i  utasítást m in d e n h e z  m elléke lek .

Nádas Sándor
fodrásza ti  gépek, k o zm etika i  c ik k e k  vállalata

Budapest, VII., Erzsébet-körut 58. 
Telefon: 134—855.
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Felhívás
a szegedi fodrászokhoz

Ezúton is értesítjük az igen tisztelt kartájainkat 
arra, hogy a vezetőség hivatalos órát tart minden hétfőn 
este 8-1/2 10 óráig, amikor is kérelmeket és pana 
szokat felvesz, s megadja az utasításokat a tennivalókra.

Hivatalos helyiség az ipartestület kis kaszinó 
terme.

Hivatalos órán kívül, sürgős esetekben rendelke
zésre állanak:

1. Elnök: Dudás Sándor. Telefon: 22 -11 . hiva
talos ügyekben.

2. Alelnöki Szántay K. János. A hölgy fodrász
osztály vezetője.

3. Alel nők : Mezei Károly. Az úri osztályvezetője.
4. Jegyző : Bálint Béla. Levelezések vezetője.
5. Fegyelmi elnök : Lenhárdt József. A fegyelmi 

ügyek vezetője.
6. Kuitur bizottsági elnök ; Miller János. A kultur 

osztály vezetője,
7. Vigalmi elnök: Róth Aurél.

A kereskedelmi és iparügyi miniszter 
rendelete az árrombolás ügyében
A kereskedelmi és iparügyi miniszter úr kimon

dotta, illetve olyan rendelkezést bocsátott ki, amely sze
rint a jövőben 20 fillérnél olcsóbban b retválni és 40 
fillérnél olcsóbban hajat vágni nem lehet, mert aki en
nél olcsóbban dolgozik, árrombolás* követ el és az en
nél olcsóbban dolgozók, ha árrombolásért büntetve 
lesznek, azok büntetésüket meg nem fellebbezhetik. Ez 
a döntés egy fellebbezésből kifolyólag történt meg és 
az egész országra szól. Ezért felhívjuk a kartársaink 
figyelmét, hogy vegyék ezt tudomásul és szüntessék 
meg az árrombolást, illetve mentesítsék magukat költ
ségek stb, dolgoktól, mert természetesen, aki ennél ol
csóbban dolgozik, fel lesz jelentve. Erre a döntésre a 
vidéki szakoszldlyok figyelmét is felhívjuk.

Fodrászsegédek elhelyezése. Budapesten a M 
Kir. Állami Munkaközvetítő Hivatalban, József-krt 36 
sz alatt. S z e g e d e n  a Városi Munkaközvetítő Hiva
tal Mars-tér 20. sz. alatt. Azon kívül szívességből köz- 
velít a lapunk szerkesztősége is, Vidékieknek válasz 
bélyeggel ellátott levelekben szíves információkkal Is 
szolgálunk.

Ugyanezen a helyen felkérjük az igen tisztelt kar- 
társainkat arra, hogy a felmondásokat illetve állásukat 
mindaddig lehetőleg ne változtassák, míg úgy a munka
adónak, mint a munkavállalónak állást illetve munkást 
nem küldünk. Ezen figyelmeztetésünkkel azon célt kí
vánjuk szolgálni, hogy bizonytalansághan a segédmun
kások ne kerüljenek illetve segéd nélkül egy üzlet sem 
álljon, mert ezek károsak mind a két félnek.

Figyelmeztetjük ismételten az igen tisztelt kar
társainkat, hogy a vendégeiknek ne mondják el a haj
festékeknek illetve a pipere cikkeknek a beszerzési ára
kat, mert ezzel nehéz helyzet elé állítanak bennünket az 
árú eladásánál. Ugyan akkor figyelmeztetjük egyes kar- 
társakat arra is, hogy beszerzési árakon nem lehel a 
vendégeket kiszolgálni, mert ez részben tisztességtelen 
versenyt idéz elő, Figyeljék és tanulmányozzák az 
eladási árakat, mely árak szerint adhatják csak ki az 
árút. Ezen eladási árak a kereskedelemben a tisztesség 
kerefeit, az eladónak pedig a tisztességes hasznát idé
zik elő. A jövőben azon kartársaknak nagybani árakat 
nem blztoslthaiunk, kik az eladási árakat nem tartják be.

A  múlt hóban a drogmsfa szakosztály felkereste 
levélben a szegedi fodrász szakosztályunkat, melyben 
kéri, hogy adjuk tudtára a tagjainknak azt, hogy a 
kereskedelmi egyezmény liléivé rendelet szerinti áru
sítási időn túl ne szolgáljunk ki árút. Tehát hét
köznapokon este 7 után és vasárnapokon nem szabad 
árút kiadni.

MIR-féle ilió olajok bármilyen illatban, már 10 gr.-os üvegekben is 
A legtökéletesebb tartós fényű körömlakk kg-ja — — — — 
1-a szalon lemosó kg-ja — — — — — — — — — 
A jelenkor leghatásosabb fertőtlenítőszere az „ASEPSIN".

Fodrászok részére ipari csomagolásban literje — — —
A fenti gyártmányok beszerezhetők a

„M I R" vegyészeti vállalatnál
Budapest, VIII., Aggteleki-utca 4. Telefon 143-287.
Szegedi főlerakat: Dudás Sándor illatszertára.

p. 1 20
p 9 —
p. 5-—
p. 8‘—
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A borravalót is be kell jelenteni az O.T.I.-nak,
A miskolci országos társadalom biztosító intézet veze
tősége átiratot intézett az ottani fodrász ipari szakosz
tály elnökségéhez, hogy az üzletekben alkalmazott munka 
vállalók borravaló keresetét is be kell vallani a munka 
vállalónak a belépését számított időtől. Ezen intézkedés 
az anélkül is nehezen élő kartájainknál érthetően nagy 
konsternációt okozott. A szakosztály vezetősége úgy véli 
elintézni ezt az újabb megterheltetését a kartársaknak, 
hogy a most tervbe vett új árszabály beosztási tervei 
szerint 3 osztályba fogja beosztani az üzleteket és ezen 
kategóriák szerint fogja a munka vállalók borravalóját 
az O.T.I.-nak „fizetésen kívüli jövedelemnek megálla
pítani,'* Ez mindazért van, mert nincsen egység, nem 
tartanak össze a kartársak, miáltal nincs is erejük vé 
dekezni ez újabb igazságtalanságok ellen.

*

A miskolci „Magyar Jövő" című napilap március 
31 -iki számában azt közli, hogy a fodrász ipari szak
osztály március hó 29-én, kedden tartotta meg évi liszt
újító közgyűlését, amely elnöknek Kerekes József, alel
nökiek Danczinger Lajos, jegyzőnek Nyitrai József, 
pénztárosnak Fazekas Károly, ellenőröknek Novák Sán
dor és Popper Sándor fodrász mestereket választotta 
meg és húsz tagból álló választmányt állított a tisztikar 
mellé. Ugyanekkor egyhangú határozatot fogadott el a 
közgyűlés, hogy életbeSépteti a minimális árszabályt és 
megszünteti a zóna árakat.

Félegyházi hírek. A kiskunféiegyházai fodrász 
szakosztály meghívására lejöltek az Országos Fodrász- 
mester Szövetség vezető tagjai : Ecker Bálint, Török

Modern kort élünk Modern frizurát
modern motoros gépekkel

készítsünk, csak igy lehetünk verseny- 
képesek. Ön is meggyőződhet róla, kérje 
alanti gépeimet próbára. 

„ T O R N Á D Ó "  hajszárító gép 18 perc alatt 
szárítja a hajat.

„TORNADÓ JUNIOR" hajszárító gép 24 perc 
alatt szárit.

„GE-M I" golyóscsapágyas kézi hajszárító gép 
a legtökéletesebb,

„GE-M I" villany dauergép utolérhetetlen.
„ ERECTA" elöfütéses dauergép.
„KOHINOR" villany hajvágógép újból kapható. 

Kedvező fizetési feltételek.

„GE-Ml" d a u e r e s s e n c
a dauervizek királya. Egy próba meg
győzi Önt erről. Kapható az összes 
szaküzletekben is. Ara: 1 P. 40 fillér.

Gescheit Mihály (G E-M I)
fodrászat! gépek és cikkek kereskedése 
Budapest VII., Erzsébet korút 27. III. 16. 
Telefon: (3— 97— 97.

Ferenc, Novák József, Hirsch Ferenc, Lagmár Károly és 
Szegedről Dudás Sándor a vidéki fodrászlap kiadója- 
felelös szerkesztője, Mezei Károly és Bálint Béla fod
rász mesterek. A bemutató március hó 20-án, délután 
fél 5 órai kezdettel az ipariskola munkatermében folyt 
le. A bemutatót Csenki István kartárs üdvözlő szavai 
nyitotta meg. Majd következtek a bemutató pontjai: 1. 
Eckert Bálint tartós gépondolálást készített; 2. Török 
Ferenc Öszes hajat barnára festett; 3. Nádori János és 
Szögi János budapesti szakiskolai oktatók, modern vas, 
víz, estélyi és nappali frizurákat készítettek ; s végül 4. 
Horváth János budapesti fodrász segéd, kiskun félegy
házai születésű, ki tanonc éveit Kiss József ottani fod
rász mesternél töltötte ki, modern vas- és vízondolálást 
végzett. A bemutatón a következő városok képviselték 
magukat: Budapest, Szeged, Kecskemét, Csongrád,
Szentes, Kécske, Kiskumtiajsa, Pálmonostor, Békés- 
Gyula, A megjelent kartársak emlékül egy-egy Móra 
Ferenc plakettet kaptak. Este 9 órai kezdettel a Teofil- 
féle vendéglőben családias társas vacsora volt, amelyen 
többen felszólaltak. Másnap, 2I-én délelőtt pedig a köz
gyűlés lett megtartva. *Thury Gábor.

*Mi e helyen ezért a félegyházai összejövetelért 
először gratulálunk az ottani kartársaknak, akik alkal
mat nyújtottak ennek a lehetőségére ; másodszor azok
nak, kik a bemutatón résztvettek és munkájukkal az 
ipar fejlesztése érdekében tevékenykedtek ; harmadszor 
az összes környékbeli megjelent kartársaknak, kik je
lenlétükkel, megjelenésükkel a bemutató megtartását le
hetővé tették. (Szerk.)

A szegedi fodrászok „összetartás" Club sport 
osztályának évi közgyűlése folyó évi április hó 6-án 
volt, melyen a tárgysorozat főpontja a tisztikar megvá
lasztása volt. Ezen közgyűlésen Tóth András kartársunk 
ismertette az utóbbi évben megtörtént eseményeket, mely 
év az egyesület 10 éves fennállása óta a legszolidabb 
alapon működőit. De ezért még ma is azon egyesületek 
közé sorolható, amelyek a legszorgalmasabbak és a 
legtevékenyel bek. Számtalan verseny, kirándulás, társas
vacsorák rendezésében elöljáró, s mindig látogatottak 
voltak megmozdulásaikban. A folyó évi március 15-iki 
ünnepélye is példás volt, mely emlékünnepély szónoka 
Szántay K. János szakosztályunk alelnöke volt, ki egy
szerű szavakban emlékeztette a megjelenteket a márci
usi gondolatokra. A közgyűlés az 1938-as évre a kö
vetkező tisztikart választotta m eg: Örökös tiszteletbeli 
elnök: Dudás Sándor. Elnök: Hitler János. Jegyző: 
Tóth András, Pénztáros : idb. Scliuszter György. Ellen
őrök : Lovászi István, Engi József Csapatkapitány : Ba
logh Márton, Kutas Kálmán. Vigalmi elnök: Süveg Sán
dor. Ellenőrök: Pázmány András, Becker Antal. Ren
dezők: Piskolti László, Temesváry József, Ruzsáli Pál, 
Lovászi Istvánná, Engi Józsefné, Balogh Mártonné, Sü
veg Sándorné, Piskolti Lászlóné, Kutas Kálmánná, Hitler 
Jánosáé. Szertáros : !fj. Schuszter György és Bodó Mi
hály. Háznagy : Újvári János. Igazgató : Mezey Károly. 
Aligazgató: Thüringer Imre. A választás megejtése után 
Hiller János elnök megköszönte az iránta megnyilvá
nuló bizalmat és kérte a tisztikar minden egyes tagját 
arra, hogy a legnagyobb tudásukkal álljanak az egye
sület szolgálatára. A jelenlévőket pedig arra kérte, hogy 
legyenek a legőszintébb támogatói a vezetőségnek. Hil
ler János elnök úrnak a szerkesztőség ezúton gratulál 
és kíván neki sok szerencsét. Reméljük azt, hogy, mint 
a sportnak és kultúr csoportnak elnöke összhangba hozza 
az értékes munka körét.
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Helyreigazítás,
A márciusi számunkban a szedésnél vé
letlenül a világhírű „Kemény" féle Dar- 
ling tartósondoláló viznak literenként
2.50 P  volt 5.— P. helyett kü. ölve. Ez 
nagy kellemetlenségei okozod a terjesztő 

kereskedőknek, illetve a gyáriénak 
Ezen téves közlésért elnézést kérünk.
Tehát a Darling erősen bodorPó víznek 

n literenkénti ára 5 Pengő.
Ugyan-e helyen értesítjük kartársainkat, hogy 

az „Aspásia" ipar által forgalomba hozott kölni vize
ket, olajokat stb. egyes helyeken feltöltik és a fenti ké
szítő által forgalomba hozott áréiként adják ki. A hasz
nálatban amikor észreveszik, hogy az árú nem olyan, 
mint szokott lenni, akkor panasszal jönnek hozzánk sőt 
néhányan visszahozták az árúkat, amelyből tisztán meg
állapítottuk a visszaéléseket. Tehát legjobb lesz a jövő
ben csak olyan árúkat elfogadni, mely eredeti céggel 
jelzett kis kerek vignettával van leragasztva a lezáró 
kupak tetején.

Tisztelettel: 
Dudás Sándor 

„Aspásia“ illatszeripar 
tulajdonosa.

A Tornádó hajszáritógépek
nap-nap után hódítják meg nemcsak a magyarországi 
fodrászokat, hanem az egész világot. Ma már ott tar
tunk, hogy a vendégeket annyira meghódította a Tor
nádó hajszárító gép, hogyha egy van egy üzletben, 
valóságos versengés folyik érte és erős követelések hang
zanak el a vendégek körében és maga a vendég győzi 
meg a fodrászt, mert maga a vendég követeli, hogy 
nekem csak a Tornádót használja, mert én síelek és 
gyorsan kell, hogy megszáradjon a hajam. A másik ven
dég pedig magának vindikálja az elsőbbséget, mert Ő 
előbb jött. mint a másik vendég stb. Amelyik üzletben 
nincsen Tornádó hajszárító gép, ott követelik a ve
vők, mert ma már közlndomássá vált, hogy gyorsan és 
kellemesen szárít és a fodrászok érdekeit is erősen 
szolgálja.

Előnyei többszörösek: 1.) Nyolc havi kedvező fi
zetési feltételek, 2.) villany megtakarítás, gyors szára
dás, 3.) zajtalan, 4.) praktikus használata miatt valósá
gos munkatársa lelt az üzletnek, mert míg az egyik ha
jat megmossák és berakják, már a másik megszáradt 
és így gyors egymásutánban gördül a munka előre. 
Ezen előnyök nagy sikert és megfizethetetlen előnyöket 
jelenlenek ebben a nagy versenyben, — A kirakatokban 
azt hirdetik hogy itt Tornádóval szidtunk hajat stb.

Ma már minden jobb üzlet iparkodik a Tornádó 
hajszárítókat beszerezni, amelyeket alig győzik gyártani. 
A beszerzések megkönnyítése és szállítási költségek meg
takarítása miall minden nagyobb városban íerakatot lé
tesítettek. A kis Tornádó Junior ára 8 havi részletre 
196— P. A nagy Tornádó ára 8— 10 havi részletre 
328— P. Készpénz fizetőknek nagy kedvezmény.

Vezérképviselet:

GESCHEIT MIHÁLY
Budapest Erzsébet krt, 27.

Ugyanott kaphatók az összes Ge mi gyártmányok 
és az előfütéses „Ereela“ néven most forgalomba jött 
a tartós gépek remeke, mely valóságos dísz egy üzletben.

Érdeklődők kérjenek részletes árajánlatot.

V idéki szakosztályokat kérjük, kik a tudósí
tásaikat az utóbbi megmozdulásaikról nem küldötték be, 
azok most is, de a jövőben is minden hónapban ér
tesítsenek bennünket, mert minden tudósításra szüksé
günk van. , , ,, , , . , ,

Ha minden szakosztálynak észrevétele es kíván
sága a kezeinkbe van kongresszusok nélkül is nagy 
eredményeket tudunk elérni hatóságainknál.

Kellemes
húsvéti

ünnepeket
k í v á n

minden magyar fodrásznak
a Szerkesztőség.

Kiskunfélegyháza. Ifj. Pölös kollégánktól köszö
nettel vettük verseit, egy alkalmas időben felfogjuk őket 
használni. Kérjük, hogy az irodalom terén továbbra is 
ambicionálja magát, mert mi arra büszkék vagyunkéba 
a fodrászok ezen a téren is, tehetségesekkel szaporítják 
a létszámot.

Kecskemét. Pudics Miklós kartársunknak teljesen 
igazat adunk, mert a kiskunfélegyházi összejövetelről 
írott kritikája egészében megfelel a valóságnak. Ezek 
miatt azonban kár volt kedvét elveszíteni a közügyek 
iránt. Utólag talán az okolt szövetségi kiküldöttek is 
hisszük, hogy belátták a történlek miatt hibájukat, de 
ezen hibák mind olyanok voltak, amelyeket az adott 
helyzet termelt ki. A jövőben ők is, mi is okulva vi
gyázunk, hogy ilyenek ne fordulhassanak elő. Azon el
határozása, hogy a jövőben a vidéki fodrászok érdekei 
mellett fog lenni, örömmel vettük, csak arra kérjük, 
hogy legyen olyan jő munkatárs iparunkban való har
cokért mint eddig, illetve a múltban is volt, mert a 
jövő sok sok olyan áldozatkész embereket kiván mint 
Ön. Békés úton járó összetartó munkát kívánunk az 
egész kecskeméti kartársainknak.

Szombathelyi tudósitónk. Köszönettel vettük 
Szombathely és vidéke Iparteslület panaszára Héra József, 
Kisfaludi Jenő és Pukler József fodrászok ellen árrom
bolásról szóló Soproni Kamara határozatát. Mi ezen ha
tározatot mint tananyagot felhasználjuk és a többi szak
osztályoknál is ismertetjük, mely mint precedensül szol
gáló tények könnyítik a kontárok és árrombolási hadjá
ratban folytatott munkáinkat,

Wittniann Leó Budapest. Végtelen sajnáljuk, 
hogy a szép tavaszi frizura rajzokat későn kaplak meg 
és így már nem volt időnk a klisséket elkészihettni. A 
jövő számunkban azonban felfogjuk használni.

Hódmezővásárhelyen főútvonalon 3 személyes 
úri- női fodrászüzlet 400 P.-ért eladó. Cím a szerkesz
tőségben.
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H i i J m c  C A r t J r t -  pipere, illatszer és fodrászat! cikkek kicsinyben'! ás nagybani kereskedésének
u u a a s  o a n a o r  á r j e g y z é k e

Vidéki megrendeléseket utánvéttel küldünk. Csomaolás önköltségi áron számlázunk.

Ái'^UArií k 1
Pollart-Solingen 27-28 — — -  4.80
Páris pollárt borotva 27-28-as — 360
Kronenberg pollárt 27-28-as — — 4 50 
Tiger pollárt (garantie) 27-28-as — 5 — 
Kari 33-as — — — — — — 3.60
Pollárt pasta 50 atlas — — -----------.40

Asztali felszerelések:
Fém nikkelezvc 4 részes —  6.60 7 60 
Szórócső fémből csavaros — — 104
Szórócsö „ dugós — — — F—
Szórócső kancsulí dugóval — — 1 20 
Hajfúvó könyök cső — — — — — 40
Réz sild simpia 26 cm-es —- — 3 20
Réz sild dupla 26 cm-es — — — 4 80
Réz sild dupla 18 cm -es— — — 3,—
Üveg sild dupla 26 cm-es — — 1P60 

Borotva crémek :
Savoly crém— — — — — — F30
Savoly crém habzó — — — — i ‘30
Hezolite Rapid tubus — — -----------74
Hezolite Rapid doboz — — — 1'20
Hezolite Rapid tubus propaganda —-44 

Borotva szappanok:
Albus székesfehérvári 1 kg. — — PóO 
Bástya kiváló minőség — — — 1'90
Novis — — — — — — — 2 . -
Schlitzer öttorony 1BU
Albus óriási rúd drb-ja — — — — -36
Bástya rúd cellufán csőm, d rb -ja --------'16
Bacder ovál igen kiadós drb-ja — — '40 

Dió olajok es briliantinok :
Eredeti haj olaj sötét, folyékony bril

lantul sárga és zöld színben
1/4 lt. — .80, i/í lt. I'3Q, 1 lit. 2-40 

Kunst olaj (női hajat fényesit)
i/4 lt. 1—, ‘A lt. 2-—, I lt. 4.—

Kristály brillantul i/i kg. — ---------- 1*—
Csavaros üvegben 20 gr. — — ------- '32
Csavaros üvegben 30 gr. — — ------- ‘36

Fenő szíj jaki
Kézi fenő szíj simpia — — — J‘80
Kézi fenő szíj dupla —  — — — 2'60
Heveder akasztós erős — — — 2‘30
Dupla akasztós szíj — — — — 3 —
Dnpla akasztós szíj — —  — — 420
Dupla akastós szíj — — — — 5 20
Pollárt fenő fi prima — — 3.— 4zU

Fejmosó lavórok;
Állványos tartállyal nagy — — — 30 —
Erős vas állványos, kicsi, közép — 44 — 
AEG hajszárító gép — — — — 38 —
15 csöves hajszárító gép bura — 321— 
Feöu hajszárítógépbe való szén db-ja — 24 
AEü „ „ „ «  “
AEG hajszárító gépbe való ru g ó ------- -10

Gépondolaíashoz való vizek; 
Mayco vizek 50 gr. A, B, — — 185

p —  —» — 2 ‘t)U
Kemény féle permaform 3 lit-liez — 4'50 
Kemény féle extraforru 3 lit-hez — 6 ‘—  
Darling erős víz 1 lit. — — , — 5'—
Un ive r sál American erős bodorításhoz

No 1. — 3'—
No 2. — 3-80

Haj és bajuszkenö szerek:
Hajpomádé atlasz —  — — ---------- ‘50
Hajpomádé tolós doboz —  — ---------- °o
Aspásia bajuszpedrő, doboz  ----------;Jb
Aspásia bajuszpedrő 20 gr-os üveg — 40
Baiuszkötéshez íixir — — — 32

Haj lekötök;
508. 3  szegletes fátyol —  — ---------- ‘ 20
510. 3 szegletes fátyol — — ---------- ’4U
514 . 3 szegletes fátyol — — —  ou
514/a Arcnyilásos fátyol —  -  —
Herma divatos lekölo — — ‘80, — ju

Gáspár-féle Baby — — — —  — '50
Dupla 40x40 hajból netz — — --------.20
Dupla -íOxíJ hajból netz fehér ---------'30
Gáspár-féle úri hajlekötő — ------- 70
Gáspár-féle úri gentry — — — )■—
Gáspár-féle generál bajuszkötö — —'00
Gáspár-féle Hunnia bajuszkötö — )-20

Hajmunka szerszámok:
Gereben — — — — — 5—7'20
Kartács — — — — — 8— 10 —
Gereben csavar — — — — --------- '80
Knipf tti — — — — — ----------28
Dress pad — — — — — — 3 ,—
Dress cérna — — — — — — —
Knipf szeg 1 dkg. — — — ----------20
Felszerelő szalag méterje -3?, - ’36, —'40 
Gasc, tül vegetál stb, napi ár 
Hajerepp méterje— — — — — 3 —

Hajfestékek : Eladási
Henna flórái porban, 25 ragyogó “r 

színben doboz — — 4 20, 5'30 
Henna flórái folyékony 25 színben 

3 üveg egy dobozban — 2 4U, 3 60 
L ’orientol Henna porban 27 szín

árnyalatban doboz — 3 5'J, 6  — 
Komol párisi hajfesíöszer !8  szín

árnyalatban — — — 280 4 — 
Pabor amerikai hajfesték 

20 színárnyalatban — 2-ö0 4' -  
Innocamin hajfesték j8 szín

árnyalatban — — — 270, 4 — 
Arábia 4 sziliben — — 2'10 2 '6Q
Aspásia szemöldök és bajusz

festék sötét barna színben,
1 perc alatt fog.

Doboz 1— 2-cs — — — F20, 2 ‘—

Haj mosó szerek :
Atlas por shampoon V* kg. — -75
Úniversal amerikai fenyő olaj shampoon 

*/z deka egy úri, 1 deka egy női fejre 
elegendő 1 lt. — — — —  3'20 

Aspásia „Lation11 habzó mentholos 
V* lt. 1.3L; fél lt. 2 40; 1 lt. 4 60 

Aspásia zsíros szesz korpa ellen
100 gr. — — — -  —  — — .60 

Fixa von minta üveg- — — — — to  
„ közép — —  — — 1'60

Capill hajszesz 150 gr. üveg — 2 80
Amerikai haj petrol, mellyel 5 pert 

alatt kész egy fejino.-ás 1 lt. ' 2 '20
10J gr. — 30, 250 gr — '65, 500 gr. F20 

Hygienikus szerek:
Timsó kő nagy — — —  — — '24

„ kicsi — — —  — —.18
Vérelállító Stift — '16-tól - '2 4  
Lysoform 100 gr.-os üveg — — 116
üumióvszererek „Páncél11 tet, P—

“ „Primeros tct. 280
Haj- és szakállvágó gépek ; 

Eredeti Juvel 3m/ni-es — — — 12 —
„ 1 „ — — — 12'—

Koh-í-noor 10 „  — — — 9—
lesen 0Ü — 3, 5 — — — — 10'—
Jcsszn í, 3, 5 — — — — 10'—
Attila 1-cs — — —  — 8-20

„ 3 ----------------------  3'2 0
Especo gép 0030 — — — — 5’60
üéprugók — — —" 16, — '20 ‘ — '32
Szakálltépő csipesz — ‘40, — '50 —'80 
Alumínium kis tál — -20 — bakelit — -44 
William Buby gép — — — — 3'50
Lemosó tálak — — — — P70-2’20
Olasz csésze erős — — — - -  1'20
Üveg timsó tartó, — — —‘64

Kölnivizek:
Glicinia zsíros kölni I lt. — — 4 —  
Aspásia 56 °/o-os akácz, orgona, ehypre 

rózsa, gyöngyvirág, poppy, origón, orosz 
szekfü és citromos illatokban 
1/1 lt. P30, fél lt. 2'40, I lt. — 4*60

Aspásia 70 %-os akác, schypre, 
rózsa, szekfü, orgona 1 lt. — 10.— 

Aspásia 80 °/o-os különlegességek:
Chreip Noír, Refíe-Dur, Danondin, 
Shabnríta i l t.  — — — — 18 — 

Ollók:
Soliűgen bajusz vágó — —  —■ 2'80 
Non plus ultra gumi betétes

4'40 480 5,20
18 cm. 19 cm. és 20 cm.

N011 plus ultra gumi betétes Tiger 
5 90 6  2O 6'60

18 cm. 19 cm. és 20 cm.
Effiláló olló — — — — — IP—  
Manikűr olló hajlított 

110, 1 ‘50, P90, 2'20,
Körgmvágó hajlított és egyenes 

1.80-2'20— 2 60
Köröm reszelök — ‘80 1 '30, 150 P70 2'— 
Köröm feltoló és kaparó 

I '20 — _  — — — 1'50
Köröm polisoár P40— 1'8Q — — 2 20
Szarvasbör p  —'32, —'50 — ------- 80
Köröm csípő 3 — és 5 60 
Zománc manikűr tál — — — — —.60 
Bakelit „ „ — —  — — l'IO

Púderek:
Didoni fodrász púder 1/4 kg.— --------'36
Legfinomabb „ „ doboz 1/4 — --------50
Savoly köpuder doboz — — — — '50 

Vizondoláláshoz fixateur:
Aspásia 1/2 It-hez csomag — — — '30 
Kemény-féle Kun ing 3 !t-hez — 2 —
Uuiversál fix — — — — ------- '50
Comtesse fixateur - -  — --------------'40

Borotva ecsetek:
Aesculap borotva ecset N» 12 — 1.30

»  N“ 14 -  P50
,. „ „ N° 16 -  2 ' -

Molla fodrász ecset — — — — 130

; : : : : : : K
Hercules fodrász ecset — — 1*50 1,80

Fésűk;
Matador fodrász fésű 7 colos — — 60 
Matador bontó fésű — '8.1, P - ,  P20, 1 60 
Ságemann bontó fésű — -90. l'IO, F2Ó, 1'30 
Gumi vízondoláló fésű -  '40 — '50, — 60 
Herkules 71/2 1'—, 120, =  — 1'30

Hajkefék:
Női hajkefe erős nyeles — 1'— P80
Férfi hajkefe erős, nyeles p—, P60. 2'20 
Bajuszkefe Móllá — — — — — '44
Nyakszirt kefék kézi felakasztható 1 '5'J 

„ „ „ talpas l/a P80
Ondoláló vasak és lámpák: 

Marcell ondoláló vas — — — — 3 60
Figaro „ „  — — —  — 4. -
Herkules „ „ —  — — — 5'—
Fru-ru „ „ — — — 1 '70 2'50
Vastnelügítő lámpa — — 2-20 4 50 5 — 

Körömápoló szerek;
Email körömlakk 100 gr. — —  — 1 20 
„Kix“ körömlakk savoly 100 gr. —  1'60 
Transparent — — — — 180, 2-40
Comtesse -  -  -  -  210, 2'60
Körömlemosó ICO gr. — — — — ,GO
„Kix11 por 1 kis doboz — — - ‘28

„ „ 1 óriási doboz — — 2 '—
„ „ kimérve dkgr.-ja—  — — '2 0

Körömlakkos üveg csavaros ecsettel — -36 
Körömlakkozó ecsetek dib.-ja — — .08
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Nem  fo g  m érgelődni többé

ha O .A .G . szórót

Briltanlint, lakkot egy
aránt porlaszt. Nem 

vesz. pusztul el,
3 évi garanciával ára P. 10 — Egy perc alatt 
cserélhetők az üvegek hozzá. Kapható :

Dudásnál, Szeged,

T ó t h  Józse f
Budapest, VI., Vasváry Pál-it. 7. f. 10.

„BA-TO“ elektromos fodrászat) készülékek képviselete

Árjegyzék
„TÓNÁL" és „COMTESSE" gyártmányokról 

„Tonal“ hajfesték, 1 doboz, elegendő egy egész, Pengő
vagy két utánfestésre 2 ,—

„Tónál" (natúr Hené-pótló). Bármilyen hajat
vörösre fog 100 gramm 240

Dauerviz B. Porban léi liter. {Kapható fél literenként) 1*40 
Dauerviz A. (Essencia) 1 liter 3*50

Tetszés szerint hígítható, használati utasítás 
mellékelve, fél literenként is kapható.

Olajsampon 1 liter 6 . -
Dauerolt szőkített hajaknak erőt és fényt ad. 
Kapható 1/1 és 1/2 literenként is.

Olajpakoló zöld 1 liter 440
Meleg olajpakoláshoz nélkülözhetetlen.

Folyékony sampon 1 liter 2.—
A legkitűnőbb minőség. A hajnak fényt kölcsö
nöz. Egy fej mosása cca. 3—4 fiit.

Fixateur (Egy liternek megfelelő por) i liter — 40
A hajat nem szürkíti, a gyors száradást 
biztosítja

Ecelöblítő (Egy liternek megfelelő por) 1 liter — *38
Kellemes illatú, hatása meglepő.

„Hamvasiló" Reflex 1. 100 gramm 2.—
Hajfestésnél, vagy szőkítésnél a vörös szfn 
tompítására alkalmazható.

Hajfény 50 gramm GO.—
A hajat fényesebbé teszi, mint a brillantin 

Hajlakk 50 gramm 1*27
n 100 „ 2 —

Teljesen kész frizurák befúvására alkalmazható.
A frizurákat keményen és fényesen tartja. 

Körömlakk, a legkilünőbb minőség 10 gramm — *20
Leveles sampon illatos I levél — *06

„ kátrány 1 levél — OS
z hamvasiió l levél — *16

VIDÉK
Lerakat: Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos krt. 17

Árpád nyomda nyomása, 
Szeged

Nyomdáért felet, Szitner János.

E helyen kocka  hirdetések — *50, —*80, és i. P.
Ezen lap mindaddig a kiadónak a tulajdonát képezi, míg 

a címzett ki nem fizeti.
Kéziratokat nem adunk vissza, — Csak válaszbélyeggel ellátóit 

levelekre válaszolunk.

Több Jókaiban lévő szárító 
búra, erős kivitelűén, jobb 
gyártmány eladó. Cím a szer
kesztőségben. __________

Jó karban levő használt for
gó boröéiyszék és két darab 
szürke asztali márványlap 
40x80 cm-es méretben eladó. 
Tóth András fodrász mester
nél. Szeged, Csongrádi su
gárút 44 szám alatt.

Eladó alig használt „Uni- 
versal American" tartós on- 
doláiógep 20  alátéttel együtt 
70 pengőén. Megtekinthető a 
szerkesztőségben.

33 éves vagyok, jól beve
zetett úri fodrász üzletem van, 
de amellett a női berende
zéssel is rendelkezem. Szolid 
fodrász leányt leleségül ven
nék, aki a vidéket szereti. 
23—30 évesig Írjanak a szer
kesztőségbe. „Dunántúli" jel
igére.

Ha üzletet venni, vagy elad
ni akar, keresse fel szerkesz
tőségünket.

Budapest legforgalmasabb 
helyen modernül berendezett 
női fodrász üzlet, kivaló for
galmú, családi okok miatt elő
nyös fizetési fehetetek mellett 
sürgősen eladó. Csak komoly 
vevők vétetnek figyelembe. 
Felvilágosítás nyerhető: Vér- 
lessy lsivánnál Budapest, Vil
mos Császár-út 54, Szóbeli
leg értekezni lehet délután fél 
4-iöt fél 5-ig.

Ha állást akar, vagy segéd
munkásra van szükségé, hir
dessen lapunkban.

Vidéki város legforgalma
sabb helyén, a legmoderneb
ben felszerelt úri és női fod
rász szalonomban, — dauer 
gépekkel és búrákkal felsze
relve, — jó megjelenésű hülgy- 
íodiász segédet vagy segéd
nőt, intelligensét töke nélkül 
társul vennék. Csakis első
rendű munkaerők ajánlatát ké
rem, ki a vas, víz, dauer és 
a hajfestésben perfekt. Leve
leket „Arany bánya" jeligére a 
szerkesztőség további I.

Szeged város közelében lé
vő városkában önálló üzlet

tel rendelkező fodrászmester, 
megismerkedne házasság cél
jából fodrászleánnyal. Cím a 
szerkesziőségben megtudható.

Hmvásárlielyen bevezetett 
úri és hülgyíodrászat eladó, 
komplett kiszerelve. Szak
embernek biztos megélhetés. 
Csak válasz bélyeggel ellátott 
levelekre válaszolok. Katona 
Sándor fodrász, Kálvin-tér.

23 éves, megbízható, gyors 
munkás úri fodrász segéd, 
speciális úri és női hajvágó, 
vas és víz ondolálásban jártas, 
állast változtatna Budapest 
vagy környékére. Cím: Mak- 
ranczy István. Szikszó. Abauj 
vármegye.

Női fodrász, segéd állást ke
res 2 évi gyakorlattal, a szak
ma minden ágában jártas. —  
Cím; Kaskó Béla Sátoralja
újhely. Andrássy u. 4. sz.

4 éves gyakoilatlal, fiatal 
úri fodrász női liajvágó jobb 
üzletbe állast keres. Esetleg 
a nőit kitanulná. Szilágyi Jó
zsef üüdöllö, Surin u. 4,

Állami alkalmazásba lépő 
fodrászmester eladja úri és 
női fodrász üzletét, melyben 
úgy a női mint a férfi osztály 
kétszemélyes. Mindkét osz
tályban mosdó van, a nőiben 
viszont dauer gép, hajszárító 
gép és búra. Felvilágosítást 
ad, de csak válasz bélyeggel 
el látót I levelekre Bazsó fod
rász, Dunaharaszti.

Vidékre vágyó 1. oszt. úri 
fodrász segéd, ki jelenleg is 
1. oszt. szegedi üzletben dol
gozik, elmenne hasonló szín
vonalú vidéki üzletbe dolgozni. 
Leveleket: „Fürdőhely előny
ben" jeligére a kiadó továbbít.

Debrecenben belvárosi szü
léről! úri és női fodrász üz
let, kevés rezsivel, új gépek
kel 30(1 P-ért átadó. Megke
resések Ceglédi István, Deb
recen Kossuth u. 34. sz. alá 
küldendők.

1 lölgyfodrásztiő, lehet úri is, 
aki a dauer, vas és vizonüo- 
lálásban perfekt, felvétetik. 
Teljes clláiás, jó fizetés, nagy 
községben. Cím: Imre Béla 
fodrász. Ajka. Veszprém vm.
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A debreceni m. kir. tiszti főorvosi hivatal által a fodrász 
üzletek részére kiadott közegészségügyi utasításban ajánlva.

| Kés, olló, nikkelezett eszközök, ecset, fésű, kefe 
és szivacs fertőtlenítésére!

N E O M Á G N O L TABLETTA;
igen hatékony, ártalmatlan, nem mérgező, olcsó !

Kapható: bármely gyógyszertárban 10 és 50 tablettás csomagolásban P 
illetve P 4-40 árban.

Használati utasítás: 1 liter vízben 1 tablettát kell oldani.
Gyártja : CHtNOIN gyógyszervegyészeti gyár, Újpest.

10,

llllll

f*

fittnek id tudnia keit,
hogy több mint évtizedes cégem miért örvend közkedveltségnek

* 4  le q ú ifO M - é *  H e Q tH & d e to ie M -

Most a tavasz beköszöntésével igen sok pipere és egyéb felszerelési 
újdonságokkal óhajtok kedveskedni tisztelt vevőimnek!

úri és női fodrász berendezések és kellékek legnagyobb választék
ban, a mindenkori legolcsóbb napi áron cégemnél beszerezhető.

jó minőségű príma árúim árai igazán meglepően kedvezők !

Budapest VII,, Csengery utca 26 . szám.



Rendkívüli árleszállítás!
M indennem ű fodrász berendezésben, 
új és használt forgószékek fülke fa 
lak, rugós fülkeszékek, várószékek, 
tükrök stb.
Dauergépek, hajszárítógépek, búrák, 
fejmosótálak.

Motoros búrák
Eka, Tornádó, kicsi és nagy Rotár 
gyártmányúak.
Azonkívül az összes felszerelések, il
latszerek, kozm etikai cikkek, acél
árúk, valam int hajfestékek: Inekto,
Innocam in, Pabor, L, Oríentoi, Flórái, 
Tónál stb. Kaphatók a közism ert

B ra B ffla iU B H K C ia «iiiE "E "iiiB ii3 ii!5 iiiiiiS iii

cégnél Budapest, V. Teréz körűt 29, 

(udvarban) Telefon: 11—55—60.

Elvem nagy forgalom — kevés haszon.

D O V O  É S  T A N A G R A  B O R O T V Á K

A legjobban'bevitt márkák következő számokban kaphatók 
27, 28, 74, 75, 94, 213, 216, 527, 1516, 1930.

„ R A S T E R L U S T “
elírom ezüst acélborotva a legkiválóbb. Kapható minden szak
üzletben. Magyarországi vezérképviselő: Miklós Ödön Budapest 

VII. Dohány-u. 78.

Krémszerű összetételénél fogva mindennapos 
borotválkozóknál is a legkellemesebb munkát 
biztosítja, anélkül, hogy az arcbőrt csípné.

1 kg. 10 es vagy 12 es darabos . . . P90
1 tucat rúdban fiókos vendégek részére 
igen praktikus, nagy hasznot biztosít . . 1.92

Főlerakat: Dudás fodrászcikkek kereskedőnél Szeged 
Vidékiek részére kívánatra díjtalanul mintát küldünk

K O M O l
hajfesték világmárka.

1 doboz ára P. 280.
Kizárólag fodrászok részére „Ipari" 
csomagolást is hozunk forgalomba, 
mely 3 adagot tartalmaz, 1 üveg
ben egy színben. Ára 4 pengő 

p a s z t i l l a  n é l k ü l .

Uj címe: ,,Komul“  képviselet Budapest, Kussollni-tér 3,

TIGER borotva 
TIGER olló 
3UWEL hajvágó

nélkül nincs 
kifogástalan 

kiszolgálás!

i a jo ?
i  ™

i
tartóshull ám titka

A MATADOR dauergép 
MATADOR dauervíz 
MATADOR fixateur

Egyedüli árusító a

Régi Ángyán k.f.t.
szaküzlet B u d a p e s t
VII. Rákóczi út 40. I. em. 

A Corvin árúházzal 

szemben

Használt és új úri és női berendezések 
raktárainkról rendkívül olcsón 

kaphatók.
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