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Hölgyfodrász -szalonja
csak úgy lesz modem és versenyképes, ha „Tempó” központi hajszá

rítója lesz.

K é r j e n  á r a j á n l a t o t D u d á s t ó l  Szeged
Előnyei a kis hajszárítókkal szemben: 1. Motorja egy óra alatt 3 vattot fogyaszt. 2. Nem pusztul és sok 

időt takarít meg. 3. Vendegének a zúgástól — mint eddig — nem fájul meg a feje és 
ezáltal a forgalma is emelkedő lesz.

4 csövesnél is már előnyt jelent, tehát akinek módjában áll, szereltesse feli.
----- . Kedvező árak és fizetési feltételek f ........... ..

M in den  fo d r á s z  ip a r o s  a  s a já t  é r d e k é b e n  
d o lg o z ik  ak k or , ha  v e n d é g e in e k  jó t  a ján l. 
Ez p e d ig  h a jm o s á s r a  az

ELIDA SHAMPOO

A szőke hajak részére alká
limentes Kamiiloflor Spe- 
ciál Shampoo megtartja a 
haj természetes, aranyos fé
nyét és azt visszavarázsolja, 

ha már eltompult volna.

A sótét hajak részére készült 
alkálimentes Brunetaflor 

Special Shampoo, ragyogó 
mély fényt ad és a sötét
barna színárnyalatokat soha 
n e m  s e j t e t t pompában 

j u t t a t j a  é r v é n y r e .

Arc ápoláshoz, mosakodásnál a speciális 
7 virág szappan az egész világ

előkelőségeinek kedvenc szappana.
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Ha jó  és garantáltan jó  tartós ondolálást akar nyújtani,

AKKOR KEMÉNY-FÉLE TARTÓS GÉPET VEGYEN!
A technikai vívmány csodája, gumi a lá té tekkel, a villany földelve, am i 
á lta l teljesen veszélytelen, a fe jbőrre hideg levegőt ad, nem süti a fejbőrt.

Ha eddig tartós ondolálásával nem volt Vizondolálása sokkal szebb, jobb és könyeb- 
megelégedve, akkor használjon Kemény ben elkészíthető lesz, ha Kemény féle világ
féle Darling tartós ondoláló vizet. hirű Darling vizondoláló fixatuert használ.

KERESSE FEL RENDELÉSÉVEL

K E M É N Y  J Ó Z S E F ,  B A J A
fodrász kellékeket gyártó specialistát

Lerakatok: Budapesten, Szász Dezső, Bérkocsis ucca.
Szegeden, Dudás Sándor, Tisza Lajos krt

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

Si lber  Leó
Cégem egyike a legnagyobbaknak, ahol

fodrászati cikk nagykereskedő 
Budapest, VI., Király-ucca 14. /. ern.

Ön az üzletében előforduló szükséges cikkek összességét
megkaphatja.

hajfestékem és haj kereskedésem 
K ö z é p e u j ^ ó p f i r a

Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. — Hitelképes egyéneknek a legmesz- 
szebbmenö konditiót nyújtom. — Nagy raktáramat kibővítettem az összes fodrászati felszerelésekkel, u. m. 
tartós ondoláló gépek, hajmosó lavórok, hajszárító-bórák, asztali felszerelések, Herkules és Marcell ondoláló 
vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, hajlekötök, illatszerek, pipere cikkek a

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

Keressen fe l minél előbb!
Ezen szaklap előfizetőinek készpénz vásárlásnál 3 százalék engedmény.
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FODRÁSZOK SZAKLAPJA
M egjelenik m inden hó 15-én. 

Szeged, T isza  Lajos k ö rű t 10. 

Telefon : 22—11.
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VIDÉKI . ÚRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKKÖZLÖNYE 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS

D U D Á S  S Á N D O R  S Z E G E D
A SZEGEDI FO D RÁ SZTESTÜ LET HIVATALOS LAPJA

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

Külföldre 50% felár.

Á kézmű ipar és a műveltség!
A kézműipari teljesítm ény mindig fokm érője a kultúrának

A kézműipar és a kultúra mindig egy mesgyén 
haladt és fog haladni a jövőben is. Ebből kifolyólag a 
kézműipar éppen olyan régi, mint a kultúra, hiszen be
lőle fejlődött ki. S amennyire támogatták anyagiakkal és 
szép érzékeikkel a minden kornak nemzedékei a kézmű
ipari produktumokat, ugyanabban a mértékben emelke
dett virágzásának magaslatára a kultúra. A fenti két szó 
igazsága és nagyobb mérvű fokozása mutatja a múlt 
történelmében a „bizánci1' és „barokk" stílű korszakokat.

A mai, a XX-ik századbeli nemzedék is kultúrát 
hirdet, de ugyanakkor az anyagi és szép érzéki támo
gatásával adós marad vele szemben.

A mai művelt ember szép érzékét és anyagi ál
dozat készségét megzavarták a háborús és forradalmi 
idők ; a lelkűkre valóságos depresszióként hatottak a 
párt, a felekezeti illetve a gazdasági bajok, amelyeknek 
következtében anyagi áldozatok nélkül kultiválják a kul
túrát.

A fenti bajok a múltban is megnyilvánultak időn
ként, de utána annál emelkedettebben tört előre a szép 
érzék és anyagi áldozat a kultúráért. Úgy van ez mai 
nap is. A mostani generáció is anyagi áldozatok nélkül 
űzi a kultúrát, de jön a holnap, amikor a fenti két szó
nak igazsága érdekében felkeresi a szaktudással rendel
kező kézmüiparos és a legnagyobb anyagi áldozatok 
mellett és a szép érzéke diktálása szerint megvalósítja 
a méltó kultúrát.

A müveit kézmüiparosnak, de különösen a fodrász 
iparosnak, aki az Isten által alkatott emberi testet ápolja, 
kézügyességének segítségével még szebbé varázsolja és 
divatossá teszi. Kézügyességének, szaktudásának és kul- 
túrális érzékének kifinomítása érdekében még akkor is 
praktizál, tanul és tanít, ha öt momentán anyagiakkal 
ezért nem is honorálják. A müveit kézmüiparosnak ép

pen olyan szent kötelessége anyagi dotáció nélkül is 
emelni szaktudását, mint ahogy az anyának kötelessége 
gyermekének megszülésével lelkének a folytatását tovább 
adni. A fentiek helyes támogatása és fejlesztésére itt va
gyok a szaklapommal és az ezen érdekeket kívánom 
szolgálni. De ugyan ezen érdekek vezettek arra is, hogy 
Hitler János kartársammal ismét a továbbképző szak- 
tanfolyamnak oktató vezetését elvállaltuk s dacára az 
egész napi elfoglaltság és munkásság által felidézett fá
radalmakat, fél éjszakán keresztül a legjobb akaratunk 
és tudásunk szerint oktatjuk a tanfolyamon résztvevő, 
tanulni, művelődni és a jövő nemzedéket szakmüvelésre 
tanítani törekvő kartársainkat. Ugyanezen a helyen figyel
meztetjük a vidéken élő minden jobb és művelődni vá
gyó kartársunkat arra, hogy tanuljanak és tanítsanak, 
mert a szaktudásnak, ha momentán nem is, de holnap 
már meg lehet a kellő eredménye; szívleljék meg a 
fenntiek értelmét, tegyék magukévá, öljék ki magukból 
az önzést; mert minden iparos ember csak annyit ér 
egy személyben, amennyi áldozatot tud felmutatni a 
hazáért, családjáért, iparáért és a kultúráért. Az irányí
táshoz, a példaadáshoz kevés ember is elég, melyre 
példáid szolgál Szegeden a már országos színvonalon 
álló továbbképzés, mely átvezeti a kézműiparost a rö
gös, tövises útakon át a szebb és boldogabb élethez.

Hogy ezen ajánlatunk sikerüljön, kérjék fel az ipa
rokat vezető hatóságaikat arra, hogy úgy a szervezés
ben, mint a szellemi és oktató nevelésben álljanak ren
delkezésükre, mint ahogy Szegeden az Iparkamara tiszt
viselői, a tanonc iskola tanári kara, a helyi sajtó kép
viselői stb. teszik. Higyjék el, hogy ezen tekintélyeknek 
segítsége, példás tevékenysége, a velük való közvetlen 
érintkezések szinte felemelik a tétlenségben szenvedő, 
minden reményről lemondó iparosokat.

Nem jó forog a kerék
Fodrász mester naplójából íródtak e sorok . . .
A z élettengelye manapság nem jó  forog . . .
Ti nagyok, hatalmasok és gazdagok
Az élet harmonikus mozgásáért is dolgozzatok.

Magyarok érdekében íródtak e sorok
Kölcsönösen egymásért dolgozzatok szegények és gazdagok; 
Az életnek munkái kölcsönös támogatást parancsol 
A pénzetekért bizánci kort alkossatok ti gazdagok.

Magyarok érdeke ellen dolgoztok ti gazdagok 
Ha vagyonotok és rangotokba burkoljátok m agatok;
A pénz forgatása életet és tekintély tiszteletet parancsol, 
Dolgoztassatok, hogy egy érdekért harcoljanak szegén \ eh, gazdagok.

Az élettengelye már nem igen forog
Kölcsönös támogatás helyeit egymás ellen dolgoznak szegények

[és gazdagok.
Ennek okát fejtegetik az alanti sorok . . .
Magyarok, közös érdekünkben olvassátok és okuljatok.

Nyugodt, méltóságteljes életei, családi nevelési megzavarták a/ egymás elleni harcok; a család és munkaszeretet helyei* 
fegyverek gyártására fordítottak csak gondot. Két tábort neveltek ki a több évtizedek alatti harcok, s ezáltal következtek be a je
lenlegi állapotok. Béke időbeli életet követelne az élni akaró nemzet, de a több évtizedes családi nevelés hiányában kimúltak a 
középosztályt képviselő „nevelő" polgáraitok. Most, amikor Nagymagyarország visszaszerzésén fáradozik a nemzet, Bornemis za 
nevelő gondolatai megvalósításának érdekében dolgozik a „nevelő értékkel bíró" középosztálybeli nemzet.

Munkadíj felértékelésén keresztül könyörgünk, szegényekkel oszd meg kenyeredet, te tőkés osztályhoz tartozó nemzet, 
hogy ismét megerősödjék a középosztály; (szaporító, vallásos, családnevelő) földgömböt helyes mederben forgató tengely.

(Dudás.)
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Felhívás a mélyen tisztelt pártfogó 
Kortársainkhoz!

Elérkezett az idő ahhoz a dátumhoz, amikor egy 
év leforgását jegyezhetek fel a „Vidéki úri és hölgy- 
fodrászok" szaklapjának átvétele óta. Nem mulaszthatom 
el azt, hogy most az általam szerkesztett 12-ik szám 
megjelenése alkalmával fel ne hívjam a tisztelt olvasó
tábor figyelmét a további munkák folytatásához szük
séges anyagi támogatására. A nagyáldozatok árán ter
jesztett lap, amely havonta 2, 3, 5 és 6 ezer példány
ban kereste fel közhasznú soraival a fodrásziparnak 
űzőit, bebizonyította értékes, nevelő munkáját. Bebizo
nyította, — hiszen 1000 és 1000 levél váltás áll az ér
deklődés középpontjában, — hogy ez a lap igenis szük
séges. Ezek az érvek serkentenek arra, hogy a lapot 
még bővíteni kell, amit a szerkesztőségünk tervbe is 
vett. A jövő számunk karácsonyi ünnepi szám lesz A 
jövő évi számaink viszont legnagyobb részt szakokta
tási cikkeket fognak tartalmazni. A vidéki fodrászok 
szervezésére, szakpolitikai irányítására pedig főszer
kesztőnek és vezérnek a szaváról, latba eső befolyásos 
tekintélyéről általánosan ismert miskolci fodrászmestert, 
Kerekes József I. P. K. tag kartársunkat kértük fel.

Ugyanilyen értelmű tárgyalások folynak az „Országos 
mester Szövetséggel is“. Tehát a jövőben még intenzívebb 
munkára készülünk és hogy ez m ennyire s ike rü l, az 
az igen tisz te lt K artá rsam k erkö lcsi és anyagi tá 
m ogatásátó l függ

Végezetül lapunk előfizetési díját, — bár az élet 
minden tekintetben drágább lett azóta - nem emeltük 
fel. Maradt a régi ár egy évre 360 P. Ezzel is lehetővé 
akarjuk tenni azt, hogy minden Kartársunk a reá nézve 
fontos szaklapot járathassa ; erre e helyen is nyomaté
kosan felkérünk mindenkit, miután a jövőben csak azok
nak lesz kikézbesítve a szaklap, akik erre előfizetést 
teljesítenek. Az előfizetés csekklapon is történhetik az 
alábbi módon. A postán két (2) fillérért vásárolt csekkre 
ráírandó a 4190. cs. szám és kitöltve feladandó.

Ne hagyjátok cserben egyetlen szaklaptokat, mely 
a szakoktatáson kívül a ti érdeketekért, jobb létetekért 
küzd.

Siessetek előfizetni, hiszen ezzel is támogatólag 
beléptek a küzdő harcosok sorába !

Felhívás Karfásaimhoz!
Az utóbbi időben nagyon sokat lehet hallani azt, 

hogy csak egyedül a női fodrász az egyedüli kiválasz
tott embertípus a mai gazdasági helyzetben. Egyedül 
és kizárólag csak ők a női fodrászok tudják diktálni a 
tempót a mai új gazdasági helyzetben. Az utóbbi szak
mai gyűléseken pedig mindig jobban és jobban kiéle
ződött ez a gondolat, sőt akadtak egyes túlfűtött ambí
cióval bírók, akik arra az álláspontra helyezkedtek, hogy 
aki nyilvánosan a szakma egyesítéséről vagy a vasár
napi munkaszünetnek a felfüggesztéséről mer beszélni, 
azt egyszerűen egyszer s mindenkorra le kell szorítani 
a közszereplésről. Merem állítani, hogy ez a tűrhetetlen 
állapot nemcsak itten Miskolcon, hanem az ország kü
lönböző városaiban is így van, •— alkalmam volt az 
utóbbi időben ezt tapasztalhatni. Ez ellen tiltakozni kell 
minden szakmáját szerető kartársamnak. Mert ha ezt a 
mai állapotot megakadályozni nem tudjuk, akkor a kö
zeli végső katasztrófáját a szakmánknak a közel jövő
ben tapasztalhatjuk majd. Össze kell tehát fogni min
den szakmáját őszintén szerető kartársamnak, és min
den erővel megakadályozni azt, hogy ezen túlfűtött am
bíció ezt a régi történelmi múltú borbély és fodrász 
ipart a közvélemény előtt lejárassa. A régi komoly 
múlttal biró kartársaknak kell az élre állani mindenütt, 
félre kell tenni most minden személyi vagy üzleti bán- 
talmakat, ami a múltban történt velünk, el kell az ügy 
érdekében felejteni mindent. Csupán arra kell mindnyá
junknak törekedni, hogy mentsük meg a jövőnek a be
csületes múltat. Mert a múlt nekünk Ígéret a jövőre. 
És csak az a szakma tudja a jövőre átmenteni magát 
a mai nehéz gazdasági háborún, aki tiszteletben tudja 
tartani a múltat és minden cselekedetében tanújelét adja 
annak, hogy a múlt hagyományiból gyűjti erejét a jövő 
küzdelmeihez. Ezen gondolatok hatnak át most, amikor 
a mi vidéki szaklapunkban az ország összes komoly 
borbély és fodrász iparosait szakmánk érdekében az

összefogásra és a cselekvésre szólítom ! Kötelez erre en
gem a 31 éves miskolci önállóságom múltja ! Mert ezen 
idő alatt mást sem tettem, minthogy minden alkalmat 
megragadtam arra, hogy a szó és a tett erejével hirdes
sem az összefogást és a szeretet jelentőségét kartársam
nak. Most sem teszek mást ezzel a cikkemnek a meg
írásával, mint kartársaimat figyelmeztetni a kötelességre 
a szakmájukkal szemben. Arra kérem kartársaimat, hogy 
lépjenek a cselekvés terére, mert eljött az idő az új 
iparos novella életbeléptetésének következtében, hogy 
megalapozzuk iparunk jobb jövőjének lehetőségét, ha 
összefogunk és a múlt hagyományait tekintetbe véve, 
egymást megbecsülve, együttesen dolgozunk úri és női 
fodrászok a jobb jövő érdekében.

K e re k e s  J ó z s e f  
fodrász mester, Ipok tag.

Vidéki fodrászok! érdekében
borotva, olló és gépek

köszörülését
garancia mellett közvetítek. Az általam 
közvetített köszörülések a napi árból 
10 százalékos kedvezményben részesül
nek. A posta költség ezzel is megtérül. 
Egy községben működő fodrászoknak 
gazdaságos, ha egy csomagba küldik 
el összegyűjtve a köszörülnivalókat, mi
vel ezáltal egy pár fillér esik csak egy 
résztvevőre.
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Á mi házunk táján
A télies időjárás beköszöntésével a fák lombjai 

melyek még nem oly régen a nyári tikkasztó hőség 
idején szinte mosolyogva integettek a hűvös árnyékot 
kereső emberek felé mondván, jöjjetek hát köréin és él
vezzétek a természet adta kellemességet. Ezek a fák most 
szomorúan hullatják sárguló fáradt leveleiket, pedig 
egykor értékes éltetője volt a törzsnek. Ez a természet 
folyománya, nincs már bennük éltető erő és így idejét 
múlta. Én ki a természet szépségeit imádom, a minap 
szemlélő útra indultam, s amint a város egyik utcájá
ban mendegéltem, figyelmes lettem egy szorgoskodó 
embertársamra és látva azt, hogy a lehullott faleveleket 
halomra szedi, megkérdeztem tőle: miért nem hagyja 
azokat ottan, hiszen ez jó éltetője a földnek. Azám, volt 
a válasz, csakhogy ez már szemét és ha itt marad, ak
kor a férgeknek melegágya lesz, az pedig a tavaszi rü
gyeknek nincs hasznára. Éppen azért el kell takarítani, 
hogy a tavaszi hajtások egészséges életre keljenek ! To
vább menve utamon, hasonló leletre bukkantam. Itt már 
a ház körül folyt a takarítás, ugyancsak a lehullott fa
levelektől és egyébb kellemetlen dolgoktól tisztították a 
ház környékét. Ott is kérdem miért sürgős ez a seprés? 
A válasz az volt, hogy muszáj, mert ha ez a szemét 
itt marad tavaszig, tőnkre teszi a háznak egészséges 
falát. Ni gondoltam magamban, milyen jó is volt a hő
ség elől a fák lombjai alá húzódni és most? íme a 
szemétdomb. Erről a takarításról jutott eszembe, hogy 
nekünk fodrászoknak is van egy közös házunk, az ipa
runk. Nézzünk csak jól körül, nincs-e nállunk is taka
rítani való ? Nem kellene itt is seperni ? Félő, hogy 
házunk fundamentuma alatt nincsennek-e melegágyak, 
melynek lakói ártanának a ház falainak?. Siessünk mi 
is, de gyorsan takarítani, elseperni mindazt, amely 
dombra való. A használható értéket pedig védjük meg 
a romlástól.

Ehhez a rendcsináláshoz minden élni akaró fod
rász családnak hozzá kell fogni, menjen a munka min- 
nél gyorsabban, hogy mire kitavaszodik a mi házunk 
táján is legyenek egészséges új hajtások. Mit is kell ne
künk takarítani ? Legelsősorban el kell takarítani a há
zaló kontárokat, továbbá a rövidlátó árrombolókat, a 
meggondolatlan tanonc túltermelést meg kell szüntetni. 
Jöjjön helyette a testvéries összetartás, a meglévő ellen
téteket ki kell küszöbölni és végül a kartársak között 
lévő válaszfalak lebontása. Ez legyen szüntelen köte
lességünk.

Továbbá kérem tisztelt kartársaimat, kik az ipart 
mint örökös kenyérkeresetet vállasztották, hogy végre 
eszméljenek fel arra, hogy a mai szellem, mellyel ezt az 
ipart a mélységbe züllesztették, már megbukott. Be kell 
látnunk azt, hgy a magunk terményeit nem dobhatjuk 
a piacra olcsóbb árért a piacra, mint amennyibe maga 
az elvetett mag került. Tehát a kiszolgálási árak ne le
gyenek alacsonyabbak, mint amennyit a munka előállí
tása valóban kitesz. Szerény számításom szerint egy bo- 
rotválás, illetve kiszolgálás tökéletes elvégzésének ön
költségi ára 17 fillért tesz ki. Most kérdem tisztelt kol
légáim, hogy a 20 filléres árak után maradó 3 fillér, 
— mely egyenlő a zéróval — meg lehet-e abból élni ? 
Bocsánat kérdésemért, vagy mire alapítják öreg nap
jaikat? (A koldulás tilos!) Kérem kartársaim fogadják 
meg azt a tanácsot, mely ezen sajtón keresztül már több
ször elhangzott, hallgassunk a tiszta lelkiismeret sza
vára és térjenek arra az útra, mely nem a kétségbeesés, 
hanem a boldog és jobb jövőbe vezet. Tehát még egy
szer; tatarozzuk mi is a házunk környékét, tisztítsuk és 
permetezzük gyümölcsfáinkat, hogy a tavasz számunkra 
is egészséges, élvezhető gyümölcsöt hozzon ! A kiszol
gálási árak egységes rendezése, mely nélkül csak a 
pusztulás jöhet. S z é l le r  S im o n .

Az árrontás és az áralákínálással űzött tisztességtelen 
versenyek miatt árvédelmet kérünk

A budapesti detail kereskedelemben újra napi
rendre került a szabott árak kérdése, amelyet intézmé
nyesen akarnak megoldani és pedig oly módon, hogy 
a Kereskedelmi és Iparkamara tekintélyével és erkölcsi 
súlyával biztosítaná a szabott árak betartását. A moz
galomnak az a célja, hogy a Kamara védnöksége alá 
helyezi az egész kérdést és pedig oly módon, hogy a 
mozgalomhoz csatlakozó cégek bejelentik a Kamarának 
azt, hogy a szabott árak betartására kötelezik magukat, 
a Kamara erről okmányt állít ki, amelyet kirakataikban 
és az üzlet helyiségeikben jól látható helyen elhelyeznek 
és ezáltal a vásárlók bizalmát cégük iránt felkeltik.

Az a cég, amely részére ilyen okmányt kiállítanak, 
kötelességet vállal arra nézve, hogy tényleg árenged
ményeket nem ad ; de viszont a Kamara is ellenőrzi, 
hogy a vállalt kötelezettséget tényleg betartják-e; ha 
eltérnek a szabott áraktól, őket tisztességtelen verseny 
miatt felelősségre vonja. Ézen elgondolás kellő végre
hajtása a jó hírnevével emelné a kereskedelemct. Ézen 
elgondolást még az iparosokra is érvényesíteni kellene ! 
Különösen ma, amikor az árak minimálásának érvényt

kíván szerezni az iparosok egyetemessége. Az árak kö
telező kifüggesztése után megszűnnének a fodrász üzle
tekben is azok a szégyenteljes árak kiírása, illetve be
tartása. Mert nem lenne egy fodrásznak sem ajánlatos 
kiírni — úgy, mint manapság a 10 filléres árakat — 
az alacsonyabb árakat és ha idegen vendég vetődik be 
az üzletébe, akkor meg a kiírt áraknak a többszörösét 
kéri meg. S ha a vendég szól valamit, akkor különböző 
lehetetlen okokkal beszéli ki a vendéget. Védett árak 
mellett megszűnne az, hogy milyen kabát van az illetőn, 
mert a védett áraknál kevesebbet, vagy többet kérés 
esetén a tisztességtelen versenybe ütköző törvények ér
telmében való büntetés komolysága intené a rakoncát- 
lankodó iparost, az árak megszegőjét.

A szabott árak törvényes intézkedését ajánlatos 
lenne a kereskedőkre éppenúgy, mint az iparosokra 
kiterjeszteni, elsősorban idegenforgalmi szempontból, 
másodszor pedig a vevőknek könnyebb és megbízha
tóbb vásárlásainak a szempontjából. Ezáltal mindjárt 
megszűnnének azok a szomorú esetek, hogyha valaki 
bemegy pl. egy kabátot venni, amelynek a kimondott
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ára 85 P. és ha a vevő megkéri 60 pengőért, azért 
már oda is adják neki. Vagy ha valaki bemegy borot
válkozni egy olyan fodrászhoz, ahol 10 filléres ár van 
kiírva és bent az üzletben 30 fillért kérnek tőle stb.

Ezen fenti hibák okozták ma azt, hogy valósággal 
belerögződött a magyar közönségbe az a szokás, hogy 
alkuszik még ott is, ahol a megtakarítás legfeljebb csak 
1—2 fillért tesz ki; különösen a hölgy közönség, akár 
kevés a pénze, akár nem, boldog, ha alkudhat.

Ma-holnap ott tartunk majd, ha nem térünk át a 
megszabott árakra, hogy a közönség olyan mesterséges 
fogásokkal alkudják le az amúgy is gyengén kalkulált 
illetve életnívónkat nem igen biztosító árakat, hogy tel
jesen lerongyolódva fogunk a közönség előtt állni.

Helyet követelünk szakmánknak 
a város th. bizottságában

A fodrászipar azok az iparok közé tartozik, ame
lyeknek úgy a hatóságok, kihágási bíróság, főorvosi hi
vatal, mint más helyeken úgyszólván szüntelenül van 
eljárni valója. A szakma érdekeinek teljesítését, a pa
naszok orvoslását pedig csak akkor várhatjuk teljes 
eredménnyel, ha azok, akiket közügyeinkben ez eljárás
sal megbízunk, teljes nyomatékkai és tekintéllyel lép
hetnek föl. Ezt a tekintélyt és súlyt a mi összefogásunk 
és erőink egybekapcsolása jelenti, amit ha a magunk 
fontos érdekében megteszünk, más lesz irántunk a hang 
és a meghallgatás. Mindig úgy volt és ezután is úgy 
lesz, hogy az erősebb szava erősebben hangzik. Ha 
szakmánk nem az előszobákban fogja várni, hogy jut-e 
részére is néhány perc, hanem a városok parlamentjé
ben, a törvényhatósági bizottságban lesz állandó saját 
helye erős szavának felemelésére, akkor várhatjuk, hogy 
a most egymás között elpanaszkodott sérelmeink orvos
lást találnak.

Ott kell lenni a borbély és fodrász ipar megbízott 
képviselőinek minden fórumon, ahol sorsunkat intézik. 
Megköveteli ezt a tradíciókban gazdag múlt, a sivár je
len és a jobb jövő kiküzdésére irányuló erős akaratunk.

Láttuk a közel múltban, hogy mit jelentett például 
a kamarában az, hogy ott volt iparunk képviselete. 
Szakmánk érdekei teljes meghallgatást nyernek és meg
becsülésre találunk. így kell lenni a város vezetőségénél 
és a törvényhatóságban. Álljanak ott posztjaink, képvi
selőink mindenütt, ahol rólunk van szó, de eddig nél
külünk intézkedtek.

A kamarai törvényhatósági tagokat a legközelebbi 
jövőben újra választják. Ebből a 9 tagsági helyből leg
alább egyet jogosan magának kíván a fodrász szakma. 
Alkalmas időben kifogjuk jelölni annak a személyét, 
akit oda kívánunk állítani iparunk védelmére. Rajta ke
resztül a fodrász iparnak kell diadalra jutni!

A választások előtt legyen minden műhely harcos 
vára szakmánk érdekeinek és ha mi egyszer összefo
gunk, győzelmünket senki el nem veheti !

A jövő számunkban kész választási tervekkel jö
vünk, amely a fentiek érdekében, minden kartársunkat 
a szavazó urna elé szólít. Addig is a legnagyobb 
agitációt fejtsen ki minden tag.

Be kell vezetni szigorúan a szabott árakat úgy a 
kereskedelemben, mint az iparban és véget kell vetni a 
vevők által űzött alkudozási trükköknek. A fodrászipar
ban is be kell vezetni a szabott árakat, törvényesen 
minimálni és az árakat jelző táblákat könnyen és jól 
látható helyen kötelezőleg kifüggeszteni minden üzletben 
és aki azon alól dolgozik, a tisztesség elleni törvények 
értelmében szigorúan megbüntetni. Mert manapság csak 
szigorú intézkedésekkel lehet visszaszerezni az üzleti 
tisztességet, tisztultabb erkölcsi felfogást, valamint meg
becsülni azt a pályát, amelyből élni akarunk. Ki kell 
irtani az árrontást és az áralákínálással űzött tisztesség
telen versenyt, mert ha ezt továbbra is tűrjük, felelőtlen 
proletárokká válunk.

A helyes hajápolás jelentősege 
a fodrász iparban

(8. közlemény.)

Az előző számokban ismertettem a hajápolás cím 
alatt a helyes hajvágást, a fésülést víz- és vasondolálás- 
sal, amelyeket, mint divatot, képekben is bemutattam. 
Fejtegetéseim során kitértem a hajismeretétől kezdve, a 
fejbőr betegségek és hajminőségek ismertetéséig, me
lyek után jeleztem azt is, hogy rá fogok térni a haj
festések és szőkítések ismertetésére. Alanti soraim ezt 
ölelik fel műhely nyelven szólva, a közvetlen gyakorlati 
elbeszélés alapján.

A leegyszerűsített gyakorlati elbeszélés módját 
azért választottam, hogy azok részére, akik még kezdők 
és nem ismerik még a szakmunkák neveit és szerszám
jait sem, megkönnyitsem a szakmunkák közvetlen köny- 
nyű elsajátítását, ami nem lenne lehetséges akkor, ha a 
szakirodalomban megkívánt szép stílusra fordítanék 
gondot.

A bevezető soraim után tehát áttérek a szőkítés 
egyszerű eljárásának ismertetésére azon ígérettel, hogy 
a jövő számokban már a hajfestésekkel fogok részlete
sen foglalkozni.

A jövő számú lapban megjelenő soraimban ismer
tetni fogom a hajszíneket, a hajminőségeket, a hajfes
tékek magyar és idegen elnevezéseit, a szerszámokat és 
pedig olyan formán, hogy az egyes legfontosabb haj- 
minőségeket és színeket úgy fogom csoportosítani, hogy 
hogyha valakinek azon fajta munkát kell majd elvégez
nie, csak előveszi a leírást és az abban foglalt utasítá
sok alapján jár el. Ezért ajánlatos a leírásokat össze
gyűjteni, melyekből körülbelül még annyi lesz, hogy 
egy szakkönyvet nyerhet belőle mindenki. Igaz, hogy 
az előző számokban megírt leírások gyűjtése is fontos, 
miután minden számban megírt fejtegetések egymással 
kapcsolatosak.

Ezért érdemes a lapra előfizetni, mert ezáltal mind
ezek birtokában lehet mindenki. Utólag esetleg csak 
minden második vagy harmadik számhoz juthat hozzá 
véletlenül, vagy még ezekhez sem, mivel utánpótlást 
küldeni a jövőben sem lesz módunkban, ami által sok
szor bizony a nem előfizetők eleshetnek egy olyan köz
leménytől, mely szükséges lenne az üzleti munkák el
végzéséhez.

Áttérek ezek után a hajszőkítésének fejtegetésére, 
mely az alábbi: sokan összetévesztik — nemcsak a pri
vát felek, de még a fodrászok is — a hajszőkítését
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(kivonását) a festéssel. A hajszökítése nem festés, sőt 
ellenkezőleg a sötét hajnak még az eredeti festék anya
gát is el kell vonnunk azért, hogy belőle szőke hajat 
készíthessünk. Minden hajnak születéskor kezdő alap
anyaga szőke vagy vöröses s minél több festékanyagot 
termelnek ki a faggyú termékek, annál sötétebb a haj. 
Ha már a mirigyek, a faggyútermékek kimerülnek és 
nem bírnak festékanyagot termelni, akkor a haj világo
sodik, a legtöbb esetben megőszül, illetve fehér lesz.

Ha tehát mesterségesen akarunk elérni szőke ha
jat, akkor a hajszínét kémiai anyaggal ki kell vonni és 
pedig annál több festéket kell kivennünk, minél szőkébb 
hajat óhajtunk. A kivonási eljárás elvégzésére legjobb 
a hivatalos nyelven ismert „hydrogén hyperoxid," a 
szalmiák-szesz és a folyékony schampoon, melyeket a 
következőképen készítünk el.

Veszünk a 30 %-os CRichter-féle) hydrogén hyper- 
oxidból 3 dekát, a szalmiák szeszből (fehér, kozmeti
kai) lA dekát, tiszta vízből 63A dekát, a folyékony 
schampoonból 'A dekát. Ezen anyag mennyiségeket egy 
tálba beleöntjük, összekeverjük és a kívánt helyre fel- 
kenjiik a következő eljárással:

A szőkítést igénylő hölgy haja pl. gesztenyés. Kö
zép vastag szálú haja van és már a haja 3 hónappal 
előtte szőkítve volt és azóta négy újjnyi kinövése van 
a tövénél. A hajat fésűvel lebontjuk, a homloktól kezdve 
egész le a nyakig elválasztjuk, a hajat kétfelé lefésül
jük, akkor a nyaktól kezdve a fenti, előre elkészített 
anyagot (a fehér hennát) egy ceruza vastagságú fács- 
kára (legjobb, ha a fácska lapos) két újjnyi vastagsá
g ú ig  rákötött vatta csomóval felkenjük, szépen apró 
fürtökre elválasztva a hajat. Arra nagyon vigyázni kell, 
hogy a már előbb szőkített részekre az anyag rá ne 
folyjon, mert akkor az a rész szőkébb lesz. De vigyáz
nunk kell még arra is, hogy a nyakról lefelé a ruhára 
se folyjon, mert tőle a ruha kilukadozík. Amikor azután 
a felkenéssel elkészültünk, akkor figyeljük a hajat és 
ahol a szőkítő anyag nem dolgozik, oda még felkenést 
teszünk. Ha pedig már annyira kiszőkült a haj, hogy 
olyan, mint a vége, akkor lehetőleg folyékony scham- 
poonnal lemossuk, megszárítjuk, Kunst olajat kefére he
lyezve, azzal átkeféljük, mely műveletek elvégzésével a 
szőkítési eljárás befejezést nyer.

A fent leírt és összeállított anyag a szakfodrászok 
által fehér henna néven ismeretes. Ez az anyag sokkal 
jobb, mint a szőkítést maguk végző hölgyeknek a pa
tikák által kiadott anyag, mert a haj nem is töredezik, 
de ki sem fehéredik a vége tőle. Ezért kell a hölgyeket 
rábírni arra, hogy a fodrásszal végeztessék el a hajuk 
szőkítését. A jövő számokban több minőségű hajhoz 
irom majd meg az eljárást.

Végezetül még azt említem meg, hogy a vendég 
előtt sohasem szabad azt mondani, hogy az anyag, 
amellyel dolgozom, hydrogén hyperoxid, hanem „fehér 
henna." így majd nem veszik a patikában 20—30 fil
lérért és nem végzik el önönmaguk a felkenését.

( D u d á s . )

Nagy

f r i z u r a b e m u t a t ó
lesz decem ber 27-én.

Minden szegedi fodrázz ott legyen.

Közgazdaság és divat
Az utóbbi hónapban — elsejétől nyolcadikéig, — 

némi javulás és élénkség jele mutatkozott az üzletek 
menetében. Javulás a nagy üzletek részére egész biz
tosra vehető a jövőben is, mert a kis filléres fodrá
szoktól a vendégi kör inkább a nagyobb és eddig is 
jobb árakért dolgozó műhelyekbe tömörül ; a vevők 
ugyanis rájöttek arra, hogy a filléres fodrászok nem 
tudják a szerény igényeket sem kielégíteni, ami szinte 
természetes is, mert egyrészt az élelmi és egyéb cikkek
nek folytonos drágulása miatt az üzleti komfort haszná
lata alól maradt a filléres igényeknek is. Azután a foly
tonos áremelkedések egész katasztrófális helyzetbe hoz
zák az áron alul dolgozó üzleteket, mert a forgalmuk 
még a megélhetésre is kevésnek bizonyul, nemhogy 
még a vendégek kényelmére újdonságokat és egyéb 
komfortcikkeket tudnának a kiszolgáláshoz vásárolni. 
Persze ezen hiányokat a vendég nem tűri, a kiszolgá
lási árakat viszont a fodrásziparosság egyetemessége 
nélkül emelni lehetetlenség, ami tehát a nagy üzletek 
részére a javulás tekintetében való feltevésünket való
színűvé teszi.

Az egész világ egy város képét mutatja ; a fod
rásziparosságnak mintha csak egy ember állí'aná össze 
a gyűléseken való tárgysorozatait, miután minden pontja 
azonos egyik pontja a másikéval. De a széthúzásban is 
egyek vagyunk, ebben van összetartás. Némi kivételt 
képeznek Németország, Anglia és Amerika, de ott is 
csak annyiból, hogy a fodrászok helyes irányító politi
kát folytatnak, amennyiben az utóbbi időben nemcsak 
a női fodrászat divatos munkáinak űzésére feküdlek rá 
teljesen, hanem az úri fodrászatot is divatszakmává 
tették ; erre bizonyítékokat látunk a képeslapokban és 
a szaklapjaikban közölt irányító divatképekből, amelyek
kel a divatos hullámokkal készített női fej mellett ugyan
akkor az úri divatot is bemutatják.

Az úri divatoka mellékelt ábra 
szerint készülnek ; a hullámosílott 
haj mellett, bajuszt, oldalszakált 
és kiborotvált nyakat kezdenek 
hordani, amelyet mird egytől- 
egyig nemcsak a fodrásziparnak 
emelik a jövedelmét, hanem az 
úri társadalomnak is díszére válik, 
mivel ezek mind igen szép ki
váló és és ízléses ápoltságot tük
rözte! nek vissza, egyben előkelő
séget is jelentenek.

Egyes fodrászok itt Magyaror
szágon is megértették ezen értékes divatot. Szerkesztő
ségünk a lap utóbbi két számához csatolt plakátszeiü 
mellékletével a köztudatba vitte be. Csak az az egy baj, 
hogy kellő szakértelem hiányában kevés fodrász állhat 
és áll ennek a közös és egyéni érdekű munkáknak a 
szolgálatába. Pedig több mint 5000 ilyen divatképekkel 
ellátott plakát lelt szétküldve az országba, melyeknek a 
kirakatokban való elhelyezése nagy segílségére vált volna 
a divat bevezetésére. Fodrászok ta n u lja to k  és ta n ít
satok, m ert d iva t m ind ig  v o lt és lesz.

A hölgyfodrászaiba pedig divattá vált a nyakjjde- 
rekáig leérő hosszú haj, amelyből mindenféle fajta fri
zurát lehet készíteni. A tartós ondolálást is csak így 
lehet egész az aljáig fölcsavarni, nem úgy mint ahogy 
a felbubízott hajaknál fordul elő, hogy hátul a rövid haj 
miatt sem frizurát, sem taitós ondolálást nem lehet ké
szíteni, miáltal a fejnek, illetve a hajnak a legértéke
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sebb része símán marad. A hajvágást is csak úgy sza
bad készíteni, hogy a fül alsó ampájával egy magas
ságba! legyen a fazon vágva és amennyire a haj nö
vése engedi, szív alakú spiccbe, mert ez a divat hasz
nos, mivel ezt minden héten kell vágni és rend behozni.

A frizura divat nem nyúlik az arcba, hanem kissé 
az arctól hátrafelé nagy hullámokkal úgy van elkészítve, 
hogy az alja, a hullámokra ráborított, szépen felhajtott 
fél hullámok illetve finom kis csigaalakú fürtök, amiket 
arra a célra készített lakkal fúvunk be, ami igen szép 
fényt és taitósságot kölcsönöz.

A nyáron d iva ttá  vá lt ro ln i d iva tnak az egesz 
v ilág  fodrászai hadat üzentek, mert az nemcsak 
hátul, de az oldal cakkokmk is rovására mentek és 
egyenest bencés páterek fejéhez hasonló fejet kölcsönöz 
a hölgynek, azonkívül minden cseléd leány utánozta.

Az illa tszerek, pipere és szappan termékek árai az 
utóbbi időben szintén rohamosan emelkednek. Sőt az 
árak további emelkedése várható, ezért, akinek módjá
ban áll, minél előbb szerezze be árúk szükségleteit.

Vidék.

A munkácsi szakosztá ly 1936. szeptember hó 
15-én megtartott rendkívüli közgyűlése, amelyen majd
nem minden tag megjelent, egyhangúlag határozatikig 
kimondta az egységes árszabályt; azt, hogy minden 
üzlet csak egy tanulót tarthat; a Gilette penge érős 
mérvű megadóztatását és az önsegélyző egylet megala
pítását.

M isko lc i hirek. Az utóbbi időben erős megmoz
dulása volt a fodrásziparosoknak a vasárnapi teljes munka
szünet megváltoztatása vasárnap déltől, Hétfő délig való 
megtartására. Ezen ügy elég gondot okozott az ottani 
vezetőségnek, mert úgy a vasárnapi teljes munkaszünet 
híveinek, mjnt azoknak, akik azt megváltoztatni óhajt
ják, igazuk van. A vasárnapi munkaszünet Krisztus 
Urunk hagyománya szerint is jogos a fodrászipart űzőkre 
is, de a kenyér kérdésének és a vasárnapon lopva dol
gozók elleni harcában csak egyetlen egy fegyverrel vé
dekezhetnek ott is, az pedig az, hogy ameddig a tör
vényt végrehajtó hatalom meg nem védi, a vasárnapi 
munkaszünetet fel kell függeszteni.

K ü lfö ld .

Rom ániai h irek a felszámolás alatt lévő brassói 
ipartestület, amelynek elnöke Szabó Béni képviselő volt, 
felhívást intézett a kisiparosokhoz és munkásokhoz, hogy 
ne mulasszák el folyó évi december hó 31-éig ipariga
zolványukat és munkakönyvüket kicserélni, mert aki ezt 
elmulasztja, büntetést von maga után. A kicseréléshez 
kérvényt kell benyújtani, melyet 8 leu okmánybélyeggel 
és 1 leu repülő bélyeggel kell ellátni. A kérvény mellé 
csatolandó:

1. Iparigazolvány, vagy munkakönyv.

2. A betegsegélyzőtöl 50 leu befizetését igazoló 
nyugta.

3. Anyakönyvi kivonat.
4. Állampolgársági igazolvány.
5. Személyazonossági igazolvány.
6. Házassági anyakönyvi kivonat.
7. 3 drb. 6x9 cm. nagyságú fénykép fehér ala

pon.
8. 14 leu okmány és 2 leu repülőbélyeg az el

nyerendő igazolványra.
9. 27 lei okmány és 2 lei repülő bélyeg az új 

munkakönyvre.

A tem esvári fodrász munkások mozgalmat indí
tottak, hogy a munka szünetet egyformán tartsák be a 
segédek is, épúgy, mint a mesterek. Ugyanakkor a fi
zetés rendezését is követelik.

A bukaresti borbély és női fodrász mesterek 
szindikátusa rendkívüli közgyűlésen Johann Dimitrescu 
elnök által előadott szatmári kongresszus határozatait 
egyhangúlag nagy lelkesedés mellett tudomásul vették. 
Különösen nagy örömet váltott ki a kongresszusnak 
azon határozata, hogy a jövő évi kongresszus Bukarestbe 
lesz megtartva. A közgyűlés foglalkozott azután még a 
fodrász szövetség biztosítási járulékával, nemkülönben 
a gáz és villanyáraknak kisipari célokra használása ese
tén nyújtandó árkedvezmények kérésével.

Kassai h irek. A magyar sorokkal zsúfolt kosicei 
fodrászok szaklapja vezér oldalon foglalkozik a fodrá
szoknak helytelen eljárásával, hogy elvonják az anyagi 
támogatást attól az egyetlen szaklaptól, mely 16 év óta 
nagy és érdemekben dús, gazdag tevékenységével szol
gálta a fodrász iparos társadalmat. A szerkesztőség 
erélyes felhívást intéz a fodrászokhoz és kéri őketarra, 
hogy ne csak névleges előfizetők legyenek, hanem tény
legesek, mivel a lap előállítása igen sok pénzbe kerül 
akkor, ha kevés embernek kell azt fizetni, de ha na
gyon sokan csak filléreket adnak össze, minden nagyobb 
anyagi áldozat nélkül meg tudják menteni Szlovenszkó 
és a kárpátok aljai fodrászok részére a szaklapot. Első 
ízben történt meg, írja a lap, hogy október havában 
nem birt megjelenni, minek következtében 311 rekla
máló levél érkezett a szerkesztőséghez. 'Lapkiadó kar
társunknak sorsában mi is osztozunk, mert úgy látszik 
ebben egyet ért a fodrászok többsége. Lap kell, csak 
az értékével, a lapra előfizetéssel maradnak el.

Ugyané lapban a kassai fodrász szakosztálynak 
elnöke — Hein S. — felhívást intéz tagjaihoz és kéri 
őket arra, hogy minden mester legyen önzetlen és is
merje el minden kollega létjogosultságát. Konkuráljon 
tudással, de nem árleszállítással, vagy az üzlete korábbi 
nyitásával, avagy későbbi zárásával. Járjon minden tag 
a gyűlésre pontosan és támogassa a megválasztott ve
zetőséget, akkor majd hasznos munkát lehet kifejteni. 
A távolmaradás és a gyűlésen kívüli kritikák ártalma
sak az összeségre. Minden mester igyekezzék a kiszol
gálási árakat fokról-fokra emelni, hogy a megélhetése 
biztosítva legyen, illetve, hogy ne kelljen egyszerre olyan 
magas árakat kérni a vendégektől, ha a minimális árak
ról szóló törvény életbe lép majd.
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Tanu lságok a „ lo n d o n i"  őszi nagy v ilágve r
senyrő l, ahol o ly  t itá n i érdeklődés m e lle tt vonu l
ta k  fe l a nemzetek csapatai, hogy fe lü lm ú lta  mé
re te iben  az 1934-ben le za jlo tt „o lim p ia i1* versenyt.
Ezen az őszi világversenyen és árú kiállításon résztvet- 
tek az összes londoni fodrász kellékek gyártói is, s a 
kiállított szerszámok újdonságaikkal egész sorozat meg
lepetéssel szolgáltak a világ minden tájáról összesereg- 
lett fodrászoknak. A nagy bemutató versenyen, mely a 
„Rádió" első emeleti nagy termében volt megtartva, 140 
versenyző sorakozott fel modelljével az erre a célra ké
szített pódiumra. Ezeket követték több napon keresztül 
a fodrász iparhoz tartozó minden szépségápolási szak
ágazatoknak csoportjai, melyek bámulatos szép eredmé
nyeket produkáltak. Szép és praktikus munkákkal tűntek 
fel elsősorban az amerikaiak, kik azt mutatták meg tel
jesítményeikkel, hogy miképpen kell harmonikussá és di
vatossá tenni az urakat és hölgyeket. Érdekességeikkel 
az amerikaiak után még a következő nemzetek fodrász 
csoportjai tűntek ki : az angol, német, francia, svájc, hol
landja, japán, dánia, svéd. Impozáns látványosságot nyúj
tott még az is, hogy a különböző országok csoportjai a 
saját nemzeti viseletűkben jelentek meg.

Gyönyörűek voltak a histórikus frizurák, de leg
feltűnőbb a versenyen végzett munkák között az volt, hogy 
a divat munkákat legtöbbnyire olyan kivitelben készítet
ték el, melyek a közönségnek a praktikus viseletre, a fod
rászoknak pedig az általános k vitelre a legalkalmasab
bak. Az egész versenyfejek egytől-egyig finom, lágy és 
nagy hullámokkal készültek hátrafelé, legfeljebb a fejtető 
hátsó részén kezdődtek a hullámoktól eltérő „csiga alakú" 
gyűrűbe rakott részek, itt-ott finom, apró és kontyszerüen 
összeállított kis rolnicskák.

A versenyszabályok is arra intették a versenyzőket, 
hogy túl messze szárnyaló fantáziákba ne bocsájtkozza- 
nak munkájukkal. Az angol nyugodtság még a divatban 
is kifejezésre jutott.

A tartós ondolálás meg soha nem látott érdeklődés 
mellett zajlott le. Különös látványt nyújtott az úri hajak
nak a természetes hullámokat utánzása a tartós ondo
lálás állal. Egyébként ezen világversenyt több mint száz
ezer érdeklődő nézte végig.

Minden Kartárs

fize s s e n  e lő
szaklapunkra,

mert a következő számunkban kezdjük 
el közölni a fodrász iparra vonatkozó 
cikksorozatot, amely tartalmánál és fon
tosságánál fogva minden fodrász ipa
rosnak nélkülözhetetlen.

Mindazok, kik a jubileumi könyvet megrendelték, 
szíveskedjenek a felszólítás és egyéb költségek meg
takarítása szempontjából minél előbb k'váltani.

Milano. Francisco Müiler. A lap előfizetésére a 
küldött 3 pengőt ezúton nyugtázom. A tavasszal sze
mélyesen fogom majd felkeresni, addig is írjon az ot
tani eseményekről.

Többeknek azon érdeklődésére, hogy a tartós on- 
dolálást és a hajvágást, hogy a legbiztosabb végezni, 
azt üzenjük, hogy ezt már egyszer „a helyes hajápolás" 
cím alatti leírásunkban közöltük, szíveskedjenek azt át
tanulmányozni. Rövid magyarázatot azonban az alábbi 
sorokban újból adunk :

Először is a hajat folyékony schampo- 
onnal jól megmossuk, megszárítjuk, majd 
a hajat a kívánt frizurához úgy vágjuk le, 
hogy a tartós ondolálást egészen a nyakig 
csavarhassuk fel a mell. ábra szerint.

A tartós csavarásnál pedig ügyeljünk arra, hogy a hajban 
könnyen szaladjon a fésű, az alant bemutatott ábra szerint

pedig a haj minden csavarásában ki legyen ritkítva (ef- 
filálva), mertha ezt egy csavarásnál is elmulasztjuk, az 
nem göndörödik akkor kellően és nem ugrik hullámba 
a haj. A fűtésnél viszont arra vigyázzunk, hogy az 
ne történjék addig, hogy a csavar leszedésnél a haj
tincs száraz legyen, mert ez esetben a mosás után a 
haj lenyúlik és nem lesz elég göndör. Arról is pa
naszkodnak, hogy a hölgyek nem engedik ritkítani 
hajukat. Ha valaki nem engedi, akkoi inkább ne szol
gálják ki, mintsem hogy rossz, szabálytalan munkát ad
janak ki.
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E rovatban történő hirdetések ára soronkint 
25 fillér, mely összeg befizetése pénzben vagy le
vélbélyegek előzetes beküldése mellett teljesíthető. 
A szerkesztőséghez intézett bárminemű megke
resésre írásbeli választ csak a válaszbélyeg be
küldése ellenében adunk.

Ha üzletet eladni vagy venni akar, hirdessen la
punkban.

Ha venni akar fodrászati felszereléseket, használt 
berendezési tárgyakat, keresse fel szerkesztőségünket.

Ha felszerelési tárgyai vannak eladók, bízza meg 
ennek eladásával szerkesztőségünket.

Ha üres üvegei vannak, azokat szerkesztőségünk 
a következő árakért veszi meg : 1 literért 20 fillért, fél 
literért 14 fillért, negyed literért 10 fillért fizet.

Eladók és szerkesztőségünkben megtekinthetők : 
Vízmelegítő több 110-es A. E, G. és Főn hajszárító 
gépek Siemens kétcsövű hajszárító gépek, arc mássá
gé gép, 3 méteres kárpitozott üzlelpad és 3 drb. női 
fotel kárpitozva, 4 személyes régi típusú fodrászati be
rendezés, 2 személyes borbély berendezés forgószékkel 
együtt.

Szeged Belvárosban úri és hölgyfodrász üzle
tek 1500, 1200, 800 és 600 pengőért eladók.

Eladó modern szép 3 személyes hölgyfodrász 
berendezés, mely áll 3 metszett tükör, 1 manicür asztal, 
1 fogadó nagy asztal, 1 nagy fiókos kassza asztalból, 
3 fotel székből, 3 karos székből, 1 állványos ruha- és 
esernyőtartó fogasból. A felsorolt berendezés előállítási 
ára 300 pengő volt, de jelenleg készpénz fizetés elle
nében 150 pengőért megkapható. Alkalmi vétel!

Eladó 3 személyes egybeépített 4 illatszekrény- 
nyel, fiókokkal ellátott úri fodrász berendezés 120 pen
gőért.

Jó állapotban levő G. S. I. dauer gép „Majer" 
állvánnyal (220 voltos) olcsón eladó. „Ida“ női fodrász 
szalon.

Keresek megvételre egy használt jó állapotban 
levő szalvéta prést. „Ida“ női fodrász szalon.

Fodrász üzlet csere. Elcserélném Debrecen fő
helyén levő 3 személyes úri fodrász üzletemet az or
szág bármely részén levő vidéki üzlettel, hol kilátás 
nyilna arra, hogy okleveles kántor-tanítónő leányom 
ilyen minőségben elhelyezke hetne. Cím : Dudás János 
Debrecen, Simonffy u. 2.

5000 lakossal bíró községben 8 év óta fenn
álló üzlet eladó elköltözés miatt. Érdeklődni lehet Szab- 
lyán Imre Fadd (Tolna m.) Hosszú ucca 800 sz.

Jól menő üzlettel biró fiatal elvált asszony
női fodrászhoz férjhez menne. Cím a kiadóban.

Úri és hölgyfodrász üzlet Medgyesegyházán 
eladó.'Érdeklődni lehet Kucselata Andrásnénál, Med- 
gyesegyháza Főtér.

Közérdeket vélünk szolgálni azzal is, hogy 
a nemzetközi hajkereskedelemnek irány
árait magyar pengőbe átszámítva le

közöljük :

cm.

I r á n y á r j e g y z é k

I.a olasz haj:
25 30 40

••

45

1. Ui 0 1 d> o i
!

o —•85 fillér.

cm.
I.a német haj:

25 30 40 45
—•70 —'90 1-20 1-50 P.

cm.
I.a export haj:

25 35 45 60 70
—•45 —-65 —’70 1 — 1-40 P.

cm.

Preparált hajak :
(I.a Krakói lökni) 

olasz színek.
25 30 35 40 45

-•60 --70 --85 T— 1-30 P.

cm.

I.a Krakói lökni: 
(német sziliek)

25 30 35 40 45
-•90 1-20 1 '40 2 -- 2-30

cm.

E x tra  sző ke  sz ín ek  d r á g á b b a k ! 

I.a preparált fehér haj:
25 30 35 40 45

2  -  2 - 3 0  2 - 8 0  3'10 350 P.

cm.
I.a finomított bivalyhaj 

25 30 35 40 45 50
1 -80 2 — 2 40 2-70 310 

Az árak dekánként értendők I
3 50 P.

M in d en  szegedi fo d rászseg éd , a k i

továbbképző tanfolyamon
akar részt venni, jelentkezzen 
Birling Mihály fodrászsegédek 
elnökénél Tisza Lajos körút 3.

Árpád-nyomda, Szeged. 
Nyomdáért felel Szittner János.



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

„W. H E N R Y "
dauer vizet (száraz és zsíros) olaj shampont „Vita Oil“- 
hajpakoláshoz, Vizondoláló fixateurt. — Levélbeni ér
deklődőknek mintákat készséggel küldök. — Egyben 
az összes „DAUER" gépek közvetítésével foglalkozom.

Magyarországi vezérképviselet:
W E IS Z  H E N R IK  Budapest, V ili., Ör-ucca 4 ,  II, emelet.

Lelkiismeretes
fodrász
beretválás előtt 
beretváját

L L
fertőtleníti

Ha tartós ondolálógépet n  l '  £  i '  • ■ ■ ■ i ■■Dudás fodraszcikk kereskedőhöz
Szeged. Tisza Lajos krt. 19. Telefon: 22—11.

Tartós ondolálógépek és felszerelések lerakata.
A verseny koloszszisa a „Tempó Americán,, tartós gép, amely kielégíti a 

legelőkelőbb igényeket is 16 fűtővel és hozzávaló szerelékkel együtt. 
Páratlanul álló árakban és minőségben — — — — 200 P.

Universal-Americán No 2. Villany nélkül működő tarlós gép, 16 lapos 
csavaráshoz, gumi alátéttel, 16 facsavarral, 16 fémlefűző fogóval és hozzávaló 
szerelékkel, egy fehér zománcozott 85 cm. magas, 64 cm. hosszú és 42 cm. 
széles asztalba épített és kézzel hajtó szárítógéppel — olyan hosszú spirál 
csővel, hogy hajszárító burával is lehet szántani — együttesen a kettőnek

az ára 160 P.

Universal-Americátl No 3. Villany nélkül működő tartós gép, 16 lapos 
csavaráshoz gumi alátéttel, 16 facsavarul, 16 fémlelüző .fogóval és hozzávaló 
felszereléssel egy vasálványos asztalba, lábhajtass i! működő szárítógéppel — 

olyan hosszú spirál csövei, hogy li jszáritó burával is leltet szárítani, 
együttesen a keltőnek az ára 170 P.

Kérjen okvetlenül árajánlatot Dudír-StÓl és a gép vétel után a vevőt vele 
dolgozni betanítja. Azonkívül képviselete van még Kemény-féle, G S“, Bala

ton és Wienn i tartós ondoiáló gédek'c és a hozzá való részekre.

A jó dauer és festések titka az alákbiakban rejlik:
Kamerád erős tartós ondoiáló viz száraz 1 1. Z ZO P

„ „ „ „ „ zsíros „ 2'80
Universal Americán tart. ondoiáló viz u. 2. „ 3 8'J
Kemény-fele Darling „ 5 —

„ Extroform „ 1 20
„ Permafor „ 1'íiO ,

Wienna ABC. viz l'iidag 1 ondoláláshoz való -'30 , 
Nádas-féle Nirranol koncentr. 3 hígításhoz'/«I. 250 ,

I
♦
I♦
I
♦
♦

Aspásia folyékony shampoon egy fél dkg. 1 úri
1 dkg. női fej mosásira elegendő 1 1. 2 60 P 

„Kunst" olaj hajfósiitédtez „ 4’— „
„Jolly Jokker" haj i. itó olaj „  8 — „
Kemény-féle vizondolf ó Curling 3—4 literhez 180 „ 
Aspásia vizonddhilo fixnleur 3’-i literhez -30 „ 
Wiemm Rozsa hx.iliur 1 liléihez —'36 „ 
Nádas-féle Fregoli fixateur 1 csomag b— „



Fodrászok!
az elsőrendű anyagból készült 
finoman illatosított, tökéletes 
hatású

Baeder
készítményeket

h a s z n á l j á k !

Fodrászok részére készült speciális gyártmányaink 
közül kiemeljük a kővetkezőket:

Borotvarúű szappan Borotvaszappan ovális
Caola borotvakrém habzó, rapid Caola vit. arcápoló krém 
Caola shampon Brillantin kristályos és folyékony
Velnietina púder Száritó púder
Kölnivizek kb. 80 féle illatban Eau de Quínine 
Nyirfabalzsam hajviz Bay Rum
Dióolaj Hajolaj
Bojtorján gyökérolaj Növel körömápoló készítmények

Ne kísérletezzen!

FIGYELEM!

Ha Budapestre megy, vagy árúra szüksége van, 
okvetlen keresse fel

Halász Ödön
fodrászat! cikkek kereskedését

Budapest 
Csengeri u. 26.
Szenzációs újdonságaival, több ezer fajta cikkeinek 
felsorakoztatásával és olcsó áraival biztosítja a jó 

kiszolgálását.

Értesítem
ismeretlen márkákkal, amikor a 
Juvel Kohinoor, Especo 
hajvágó gépek, „TIGER" borotvák, 
„TIGER" hajvágóollók
Önnek évtizedek óta mindig hű, megbízható 
munkatársai voltak.

Minden jobb szaküzletben beszerezhetők.

Mir / /  ilió  olajok 
• •  lakkok

lemosók
) 5 i T A 1 1  aetherek

Legfinomabb minőségek, legolcsóbb árak.

A  T h e  J o l l y  J o k e r
hajrögzitő gyártása.

Fenti szükségletét saját érdekében
a  „ M i r "  v e g y é s z e t i  v á l l a l a t n á l
szerezze be eredeti gyári árakon.

B u d a p e s t ,  V i l i . ,  A g g t e l e k i - u .  4 .

az igen tisztelt fodrász iparos 
kartársakat, hogy a világhírű

INECTO
legkedveltebb

h a j f e s t é k
és Luminex alkalmi hajszine- 
sítö lerakatot Szeged és kör
nyékére létesítettem.

Nagybani ára P 4.— Eladási ára P 6.—

Dudás
fodrász és illatszertár.

Magyarországi vezérképviselet:

Kanitz Iván és Tsa Bpest, VII. Kertész-u. 43.
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