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SILBER LEÓ
fodrászcikk kereskedő Budapest, K irály-utca 14.

Kaphatók az összes fodrászati felsze
relések' u. m.: tartós ondoláló gépek, 
hajmosó lavórok, hajszárító búrák, asz* 
tali felszerelések, Hercules és Marcell 
ondoláló vasak, Hercules hajkefék és 
ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnelzek, 
hajlékotok, illatszerek, pipere cikkek a 
legnagyobb választékban. Személyes, vagy 
levélbeni megrendelések a legpontosab* 
bán eszközöltetnek.

PABOR
Hagy doboz égisz Italféléire P. 250 
SíiDthaia darabja P. 1 50

Keresse fel rendeléseivel minél 
előbb cégemet és kisérje figyelemmel 
hirdetéseimet.

Ezen szaklap előfizetőinek 3 szá» 
zalék engedményt nyújtok.

Tóth és H adacsek
Budapest, Csáky ucca 23.

• BA-TO* elektrom os fodrászati készülékek képviselete

A r J e jg - y a é k
Dauerviz B. Porban fél liter, (K apható fél literenként) l'40
-au e rv iz  A. (Essencia) 1 liter 3'80

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

O lajsam pon 1 liter 6 .—
Dauerolt szőkített halaknak erőt és fényt ad.
Kapható ’/. és ‘/a literenként is.

Olajpakoló zöld I liter 440
Meleg olajpakolá‘ hoz nélkülözhetetlen.

Folyékony sam pon 1 liter 2 ,—
A legkitűnőbb minőség. A  hajaknak fényt kölcsö
nöz, Egy fej m osása cca. 3 — 4 fiiI.

Fixaleur (egy liternek megfe'elö por) 1 liter ~ '40
A hajat nem szUrkili, a gyors száraddal 
biztositja

Ecetöblltő. (Egy liternek m egfele'ő port I liter —'38
Kellemes illan), hatása meglepő.

• Hamvasiló* Reflex I. I0C gramm 2.—
Hajfeslésnél, vagy szókilésnél a vörös azin 
tom pítására alkalmazható.

Haifénv 50 gram m  —.60
A  hajat fényesebbé teszi, mint a briDaniin 

Hajlakk 50 gramm P27
„ 100 ,. 2~

Tettesen kész frizurák befúvására alkalm azható.
A frizurákat kem ényen és fényesen lar'ja,

Körömlakk, a legkitűnőbb minőség 10 gramm —'20
Leveles sam pon illatos t levél -  06

„ kátrány 1 levél - '0 6
„ ham vasiló  1 levél —D6

VIDÉKEN
Lerakat: Dudás Sándor Szeged. Tisza Lajos krt. 19

CORVIN-NYOMPA SZEOED, VÁR-UTCA ÉS RUDOLF-TÉR SAROK 
Társ tu la jdonosok : Ósdi és Szűcs.- ' " ' — * *' ' * ' ' g  ' * ■— ■ — -

Ha jó l és o lcsón 
akar gépeket venni,

akkor

Dndás-Szeged
fodrászati cikkek

kereskedőhöz kell menni Tisza L. krt 19

Szenzációtkeltö reodszerfi ĝ pek képviselete
Bárkit egy nap alatt megtanítok vele dolgozni, egyszerű 

kezelés, mégis nagyszerű eredmények. Alig fogyaszt 
áramot, a hozzávalók is olcsók.

Hitelképes egyéneknek részletre is adok 
10 százalék felárral.

Vétel esetén a gépet segéddel együtt küldöm ki, a gép 
kezelésének betanítását szakszerűen és díjtalanul 

teszem, csak esetleges útiköltségeket kell megtéríteni.
Állványos tartós ondoláló gépek árai : 

No 10 és 160 - P .  No 14-es 200’—P. No 
16-os dupla alátétekkel együk 260"—P.

Bécsi lapos csővü burák P  32.— 
35.—. Lavórok P  32. — . 35,—



VIDÉKI ŐRI ÉS HÖLÜYFODRASZOK SZAKLAPJA 1

A magyarnak magyaros ruhában 
kell képviselni a magyart I

A magyar nemzet óhaja, a magyar kormány programmja, a magyart magyarrá nevelni. A nép meg
nyilatkozását tehát nemcsak lélekben, de testben és öltözködésében is magyarrá kell varázsolni. Ennek a 
magasztos eszmének szolgálatában áll a maggar öltözködés keresztülvitelét irányitó és elérése érdekében tevé
kenysége* kifejtő iparosok gondolata is, akkor, amikor Szeged, mint a nemzeti megújhódás megszületését meg
teremtő város falai között élő és élni akaró személyi ségek elhatározták a fenti gondolatok gyakorlati meg
valósítását, s ennek érdekében

omlgos pályázat t a l í i e i  öllöztttsi t n i a l í  versenyt l e n t o k  és felhívlak 
Matyararszágon lévő miodeo város iparosait a szereplésre.

A műsoron szerepelni fognak minden város iparo
sainak saját és városuk kulturális, valamint a népiessé

get visszatükröztető tervezésekkel benevezett pályá
zatai. A pályázók a bemutatásra kerülő öltözéket saját 
maguk készítik, illetve készíthetik; mégpedig:

1. Egy középiskolás fiú komplett magyaros öltözetét.
2. * „ leány
3. „ kis polgári uriszemély „ „
4 . „ „ rí női w » » n
5. „ főúri személy * »
6* n n női * u n  « >i

A versenybemutatón szereplő modelleknek, vala
mint a rajtuk lévő öltözékeknek minden benevező város 
lakosaiból és iparosainak munkáiból kell kikerülnie. 
A modelleken szerepelni kell mindenfajta öltözéket 
gyártó iparos munkáinak és pedig bemutatásra kell, 
hogy kerüljenek a csizmadia, a cipész, a fűző, az úri 
szabó, a női szabó, a paszományom, a fodrász, a retikü- 
lös stb. iparosok készítményei, mint amely ruházati, il
letve öltözködési darabok szükségesek a fent megneve
zett modellek öltözékéhez.

Kedves fodrásziparos Kartársaim!
A fennt leirt verseny bemutató tervezet vázlatából 

mindenki látja, hogy a rendezendő verseny lesz az, 
amely új korszakot nyit nemcsak a verseny formájában, 
hanem az öltözködés terén is. Hogy ez a célkitűzésünk 
a legjobb sikerrel kecsegtessen, ezúton kérjük fel az 
összes városok, helységek, fodrászipari vezetőit arra, 
hogy hívják össze e célnak megfelelően az összes ér- 
dekeiieKet, a számításba jöhető szakembereket és vá
lasszák ki a legtehetségesebb, a legjobb divat kreáló 
kartársakat. Amikor ezután ezen kérdést a lehető leg
jobban megoldva tető alá hozták, vagyis kiválasztották 
a városukból a szakosztályukat reprezentáló tagjukat, 
az esetben keressék fel azonnal az ipartestületet és a 
fennti szakosztályok vezetőit, akik az akcióról addig 
szintén már külön értesítéssel rendelkeznek és lássa
nak hozzá olyan modellek szerzéséhez, kik alakjukkal 
és egész külsejükkel alkalmasak a reprezentálásra.

A modellek kiválasztásában a fodrászoknak Kell

a legszorgalmasabban eljárni, az ötletet, a komplett 
öltözetet, a városuk legismertebb szobrászával, festő
jével esetleges divat tervezőjével karöltve kell a mo
dellre megtervezni.

Minden városban valóságos versenyt jelent ez az 
akció, melyet támogatni kell a minisztériumnak, az 
iparkamarák, az ipartestületek, nemkülönben a városok 
vezetőinek is.

/I verseny bemutató helye Szegeden a Városi 
S zinház.

Az első bíráló bizottság tagjai, kik a selejtézest 
ejtik meg, festők, szobrászok és divattervező tanárok 
lesznek.

A második bíráló bizottság tagjai viszont minden 
város, helység kiküldöttjéből, valamint minden szakma 
külön megbízott tagjaiból tevődik össze.

A díjak a minisztrium, az iparkamarák, az ipar- 
testületek és a rendezőség által adományoztatnának. 
A rendezőség tever erre vonatkozólag az, hogy 100, 
2oo, 3oo, 4oo, őoo pengős jutalmakat és okleveleket 
adnak, de a dijakat nem az egyének nyerik, hanem a 
városok, i lletve a nyertes ipartestületek, melyek mint 
tulajdonukat, az okleveleket megtartják, viszont a ka
pott jutalom összeget-a szereplő szakosztályok között 
kiosztják. .1 szereplő modellekről filmfelvételek ké
szülnek, mielyeket azután minden városban majd a 
filmszínházak bemutatás végett műsorukra tűznek.

.1 szükséges ruha anyagokat a gyáraktól díjtala
nul kívánjuk igényelni és ennek sikere érdekében a 
szükségess lépéseket már meg is tettük.

Egyébként a közeljövőben az ipartestületek a leg
aprólékosabb kidolgozásban az akció keresztülvitelére 
szükséges tudnivalókat körlevélben meg fogják kapni, 
amelyből viszont az érdekeltek is »bövebb felvilágosí
tást nyerhetnek.

E sorokkal egyidejűleg itt közöljük még azt is, 
hogy a verseny bemutató alkalmával külön fodrászaté 
munkák, illetve fésülő versenyt rendezünk a mesterek, 
segédek és tanulók részére.

És végül itt adjuk tudtul még azt is, hogy a vég
leges és részletes műsorát a verseny bemutatónalfk a 
jövő számunkban fogjuk közölni.

Minden változtatási jogot a rendezőség fenntart 
magának.

S? lelkiismeretes fo d rá sz berehálás előtt beretoáját

LYSOFORMMAL fertőtleníti.
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Rövid elmefuttatás
a Vilik! ail Is Ig y l i ld u ik  szaklaijiaak i. Ivi 
febigít hl 15-iU iiímaban megjeleni J g y  Ív 
íla feeeálll követeléseink egyik pontja: a lej- 
alanyalili kisiolgíiaii arak tnívlnyes illelem- 
le i i l ! z e i t “ cikk lelett.

Az ismertető közlemény címében, de magában a 
közleményben úgy volt az árrendezés feltüntetve, 
abból a nyomorúságos iparunknak, ha nem száz száza
lékos, de valami elfogadható haszna volna. Engedjék 
meg nekem: a tisztelt kartársaim, ki a felszabadított fel
vidékről bírálom meg ezt a kérdést, hogy a mi kis eg
zisztenciánkat annyira érdeklő miniszteri rendezéshez 
röviden hozzászólhassak.

Sajnos, mindjárt a közlemény olvasásánál szégyen 
pir futott az arcomba, hogy hát mi mtég csak ott tartunk, 
hogy ezeket a lehetetlen kiszolgálási árakat várva várt 
rendezésnek merjük nevezni. Nem hihetem el, hogy az 
illetékes szakminiszter ur csak úgy magától a szakmai 
érdekeltségek meghallgatása nélkül állapította volna 
meg a szaklapban közölt legalacsonyabb védett árakat. 
Hogyha pedig a mi szakmai képviseletünk jutott arra 
az álláspontra, hogy a közölt árakat fogadtassák el, 
mint védett árakat, akkor a mi szakmánk nagyon nyo
morúságos körülmények között volt, van és lesz a most 
már a felvidékkel is megnagyobbodott Magyaror
szágon.

Tisztelt Kartársaim és azok, kik e közölt rendezett 
árakat kidolgozták, gondoltak-e üres óráikban (pedig 
ez nagyon sok van) szakmánk különleges voltára, 
amely semmi más kenyérkereseti szakmával össze 
nem hasonlítható, hogy a mi kezünkből sokkal hama
rább kiesik a borotva, vagy a fésű, mint a legnehezebb 
fizikai munkát végző kovács kezéből a pöröl és ha 
mindnyájan tekintetbe és számításba vesszük azt, hogy 
a vendégek az 50 éves borbély munkáját már nem pzive- 
sen veszik igénybe, segédnek pláne nem használható 
munkaerő, mesternek is csak úgy, ha műhelye van és 
több fiatal segéd mellett elasszisztálhat, akkor jön 
még a szakmánk legnehezebb helyzete, amiben minden 
más ipari szakmától szintén különbözünk, hogy bár
milyen kis műhelye legyen valamelyik szaktársunknak, 
egyedül maga a műhelye forgalmát lebonyolítani nem 
képes, kénytelen ezért, hogy ezt a kis sovány kenyerét 
megszerezhesse, segédet és tanoncot tartani. Mert ugyan 
<5 maga eltudná végezni azt a napi 2—3 órai munkát, 
ami a .legjobb esetben van meg, de azért mégsem végez
heti el, mert lévén a mi szakmánk olyan, hogy a kiszol
gálásra senki sem akar várni. És ha ezen körülményeket 
mind figyelembe vesszük, akkor látni fogjuk, hogy az 
ármegállapítás téves utakon járt akkor, amikor 16 fil
lérben állapította meg a sima borotválást, mert nehezen 
ellenőrizhető, hogy a borbélymester urak, szakképzett
ségek hiánya, valamint a szolgalelküségük mellett meg
merjék majd kérni a kiszolgálási pótdijakat és csak 

fogják felhasználni ennek elhallgatását, hogy bc- 
gő hangon tudtára adják vendégeiknek, hogy csak 

kizárólag nekik nem számítják fel a pótdijakat, persze 
ezt minden vendégüknek bejelentik. Viszont az a bor
bélymester, aki majd meg meri kérni a neki járó pót

dijakat, az egyszer csak azt veszi észre, hogy elfogynak 
a vendégei. És ha meg is tudja, hogy mi az oka ven
dégei elmaradásának, nehezen tud majd jogorvoslatot 
találni. Mert nehezen lehet majd megállapítani, hogy 
volt-e bajuszvágás, vagy kölnivíz, avagy fésülés annak, 
vagy ennek a vendégnek. Az árakat vé'eményezö kartár
sak sokkal jobban tették volna a szakmánk érde
kében, hogyha kevesebb kijátszási lehetőségű egységes 
árakat ajánlottak volna, még pedig úgy, hogy első és 
másodrendű műhelyek megkülönböztetésével a borotvál
kozás komplett árát 40, illetve 50 fillérben állapították 
volna meg és ennek arányában kellett volna megszabni 
a szakmában végzett más munkák dijait is. Minden 
egyes fodrászmester, aki már a világháború előtt is 
dolgozott e szakmában, nagyon jól tudja, hogy a há
ború előtti kiszolgálási árak — a borotválást véve ala
pul, — 20,30, 40 fillér között mozgott a műhely nívója 
szerint minden pótdij nélkül. Ezek a kiszolgálási árak 
biztosították a szakmában dolgozó egyének tisztességes 
megélhetését. Figyelembe kell venni, hogy a korona vá
sárló értéke legalább 100 százalékkal nagyobb volt 
akkor, mint ma a pengőé. A gabonával dolgozó kartár
sak helyzetét nem ismerem, de elszomorítónak tar
tom, hogy 35 kg-ért kelljen dolgozni egy éven át. És 
ilyen munkadijért kelljen szakmát tanulni, 3 évig segé- 
deskedni, hogy ipart kaphasson és ezt a rendezett ren
dezetlenséget most úgy tüntetik fel, mintha a szakmánk
ra most már jobb napok virradnának. A női szakmai 
árakkal meg egyáltalában nem is lehet foglalkozni, az 
nem más, mint a szakmánk megcsúfolása és az ár
rombolók törvényes védelme, amely még az önköltséget 
sem fedezi.

Kartársaim! Gondolkodtak önök a sorsuk és a sor
sunk felett? Lehet igy élni? Ipart tanulni? és abban 
szolgai sorsnál is rosszabb sorsban tengődni? Lás
suk be végre, hogy csak mi magunk vagyunk az okai 
annak, hogy az ossz iparosok között mi vagyunk a leg
jobban lenézett szakma és jogo san. De talán lehetne 
még segíteni és kell is segíteni. Egymásra kell talál
nunk azoknak, kik látjuk aszakmánk sírját, de lát
juk azt is, hogy milyen módon lehetne a szakmánKat 
a sir széléről visszarántani.

(Oiiik/I Mátyás Vágsellye)

KOMOL
Hajfesték világmárka.

IPARI C S O M A G :
3 adag festék, 1 sziliben, 1 üvegben pasztillák nélkül P. 4. -

S Z A L O N  C S O M A G :
3 adag festék, 5 színben 5 üvegben 1 dobozban

pasztillákkal P. 7 .te
6 adag festék, 6 színben, 6 üvegben ! dobóiban

pasztillákkal P. 13.2o

D E T A l L i C S O M A G :
I adag festék, 1 üvegben, t dobozban pasztillákkal P. 2.8o

Lerakat fodrászok részé'e:
Budapest, VI., Teréz körút 4 0 -4 2 , 
i latszertárban, Telefon: 126 — 010, 
Vezérképviselet: MussolinLfér 3.
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A  Női fodrászok M cslcre jíjcsü lísében  uj elgondolással készült fr izu rák

Az új vonalú Hajviselet, mely ma inkább fölfelé 
ivelődik, most kivételesen nem vizhullámmal készült, 
hanem ondoláló vassal felcsavart tincsekből, ujjakkal 
kiformált formákat alkotva, mely vetélkedik a vízhullám 
simaságával. Így a mélyen tisztelt olvasóknak egy új 
lehetőséget adunk, amikor a tartós ondulálás már nem 
tart és hölgyvendégünk egy hónap múlva készíttet csak 
új tartós o ndulálást. Ezt a közbeeső időben vassal ké
szítsünk csavarásból és ez annál is előnyösebb, 
inért a hajat nem rongáljuk úgy, mintha hullámokat 
is kellene a hajba törni. Ami magát a munkát illeti, 
az még könnyebb, mint ha hosszadalmas ondulációt 
kellene végeznünk.

Az 1. és 2. számú díszített hajviseletet Nádori 
János készítette, a 3. és 4-et pedig Mérei N. kartárs 
készítette.

A hajtincseket a forma szerint felfelé csavarással 
kell felcsavarni, a hajat állandóan brillantinozni és
többszöri átkefél és után az ujjak között a hajat hullám

esés szerint el kell fektetni; többszöri gyakorlat után 
csodálatosan szép formát fog kihozni.

Kedves Olvasóim, ezzel a ma közölt új hajviseleti 
eljárással szolgálni kívánom a fodrászszakma haladá
sát, másrészt pedig, hogy mint újdonságot a vendéggel 
jobban megfizettetni lehessen.

Felhívjuk figyelmét a Nöifodrászok Mesteregyesü
lésének fél évi munkarendjére; ha alkalmasint Buda
pestre jön, úgy oszthassa be magának, hogy csütörtöki 
napon részt is vehessen az ilyen bemutatóinkon és 
előadásokon, melyre vendégeket is szívesen látunk. 
Cím: Budapest, IX., Ráday-utca 5. sz. Este fél 9 óra
kor.

A Nöifodrászok Mesteregyesülése szeretettel kö
szönti a lap olvasóit.

HERCZOG JÓZSEF 
a mesteregyesülés elnöke.

A menyasszonyi 
frizurái

lotiilj Jjioi
pécsi kartár
sunk készítette

Minden tartós ondolá lása sikerül,
ha a ,,IVÉGEK“ stark

D u erv t l l .  
w a sser t

használja.

M é n  fajta 
gi lm  aikamai

Kapható: D-idás Sándor fodrászcikk kereskedőnél, 
Szeged, Tisza Lajos-körút 19., telefon: 22—11.
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N ői fodrászok
MesteregyesUlésének közgyűlése

M m  J0z;ef elnöki megnyitója:
Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Szívélyesen üdvözlöm Önöket, továbbá üdvözlöm 
a hatósági kiküldött urakat, dr. Csallóközi Jenő urat, 
mint az egyesülés ügyészét, Rippl József egyesületi 
díszelnök urat, Ramosszetter Károly urat, a Fodrász 
Ipar testületet, a Hölgyfodrászsegédek Orsz. Egyesü
lését, a Magyar Borbély- és Fodrászmesterek Orsz. 
Szövetségét és ezennel megnyitottak nyilvánítom a 
XVII. rendes évi közgyűlést.

A közgyűlési jegyzőkönyv vezetésére Flesch Jó
zsef urat, annak hitelesítésére Krászni Kálmán és Csi- 
csátka Károly urakat kérem fel.

Ma ismét számadást tartunk, melyen az egyesü
lésnek az évi munkásságáról beszámolunk, az ered
mény, — mint azt mindenki a kapott közgyűlési meg
hívóból olvasta, jól végződött.

Azonban, sajnos, nem olyan jó eredménnyel, mint 
ahogy ezt a vezetőség szerette volna.

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Ezért ma zászlónk előtt 
mondom azt, hogy egységben rejlik az erő s mi, akik 
fogadalmat tettünk e zászló előtt, hogy tűzön-vízen 
keresztü1 megvédjük, ez nemcsak az elnöknek szól, 
hanem végig az elnöktől, vezetőségen át az egyesülés 
minden egyes tagjának. Mert igenis minden tagnak 
kötelessége a tőle telhető erejével az egyesülés érdekét 
előmozdítani, és mit kellett többször tapasztalnunk, 
hogy egyes tagjainknak az indolenciája, másrészt meg 
azt, hogy önző célból, az egyesülésnek erkölcsi érde
kei rovására, hogy magának pillanatnyi előnyt bizto
sítson, az egyesülés fegyelme ellen vétenek, az egye
sülés össztagjainak rossz példát szolgáltatnak. így ezt 
a zászlót véssük szivünkbe és minden cselekedetünk
ben ennek szolgálatában álljunk és úgy hiszem és re
mélem hggy az egyesülés kitűzött célkitűzéseinek ele
det fog tudni tenni és az egyesülés tagjai a legnagyobb 
anyagi jólétbe és erkölcsi tiszteletbe jutnak.

Mélyen tisztelt Közgyűlés, kérdem, kinél legyen 
a fodrász szakmai vezetés? A képzetteknél, vagy a 
mennyiségnél? Ezért teszem fel ezt a kérdést, mert 
igenis, meg kell, hogy ezt mondjam, mert a Mester
egyesülés a fodrászpolitikában, a testületi taglétszám
hoz viszonyítva, kisebbségnek számítunk, azonban az 
erkölcsi erő ezt megállapítja az egész fodrász társa
dalom, a Nöifodrászok Mesteregyesülésének tagjainál 
van, mert a fodrász szakképzettség ennek tagjainál 
csúcsosodik ki.

Ezekután természetes következmény az, hogy a 
szakma irányításában a vezető hang az övé kell, hogy 
legyen. Ma, amikor az egész világ forrong, mutassuk 
meg mi nöifodrászok, hogy nálunk van összetartás, 
és az összetartásban rejlő erővel kivívjuk magunknak 
a megélhetésünket. Mert itt rá kell mutatnom arra, a 
lehetetlen női kiszolgálási árra, amit a szaklap lehoz 
és a hivatalos közlönyben megjelent, amely 40, ondo- 
lálást 60, vizhullámot 40, mosást 50, 2 P szőkítést, 
4 P hajfestést, 4 P tartóshullámot hoz le mint II!. ár
listát, az első sem különb, mert a nőifodrász ipartes
tület volt harmadik árát sem éri el egészen. Mely egy 
uccaseprőnek az órabérét sem üti meg, holott az a ke
resetét tisztán a létfenntartására fordítja, hol van akkor

egy fodrászmesternek az egyéni megélhetésén kívül az 
üzleti rezsije. A testület azt mondja azelőtt sem voltak 
jobb árak. Igenis, mig az önálló nőifodrásztestület cent 
állt, ha óhajtják fel is olvasom, a boldogító egyesítés 
hozta ezt nekünk, mellyel az Országos szövetség sincs 
megelégedve.

Mélyentisztelt közgyűlés, mi Nöifodrászok Mester
egyesülése tiltakozunk ezen lehetetlen kiszolgálási ár 
ellen, mert a megkérdezésünk nélkül hozták létre, 
és eziigyben az Országos Szövetséggel karöltve ren
dezünk egy nagy tiltakozó gyűlést, és ha kell, akár egy 
küldöttséggel vonulunk az illetékesek elé, hogy ezen le
hetetlen árakat, egy általunk elfogadható árban álla
pítsák meg.

S igy az életnek megfelelelöen állapittassék meg 
az a minimális ár, mert különben mindannyian oda 
fogunk jutni, hogy nem tudjuk a közterheket fizetni, 
ami pedig ma fontos, amikor a megnagyobbodott hazá
nak adóra van szüksége, miből az uj beruházásokat 
fedezhesse és mi a családunknak a megélhetését tud
juk biztosítani és nem nap-nap után rettegni, hogy 
foglalnak, ez még a jobbik eset, hanem el is szállítják 
a berendezést és kikerülünk az utcára.

Tiltakozunk és követelünk
K övete lése ink  érd ek éb en  fe lvonulunk  

m ajd a m in isztér ium  e lé  é s  addig n em  tá 
vozunk, m ig h atározott  ígéretet n em  n y e 
rünk a k o n tá rk érd és  g y ö k eres  m ego ld ása ,  
n em k ü lö n b e n  a zsillett  p en gék  sz igorú  m e g 
ad ózta tása  te k ín e té b e n .

Ezúton hívjuk jel az országban lévő fodrászszak
osztályok vezetőit arra, hogy ágy ők, mint a vezetésük 
alatt lévő szakosztály tagjai május havában lezajló 
nemzetközi vásárral egy időben megtartandó országos 
szövetségi Jt özgyülésre, minél nagyob•> számban felvo
nulva jelenjenek meg, mert ugyanazon napon a fodrász- 
segédek kiküldötteivel egyetemben montsre küldöttsé-

H a l á s z  Ö d ö n

a legolcsóbb és legmegbízhatóbb fodrászali cikkek beszer 
zési forrása. Bpest, VII, Csengery u. 26, Tel. 34*51-15.

Dusán felszereli raktáraimban megtalálhatók az összes 
fodrászali berendezések, fejmosó tálak, dauer gépek, kézi 
hajszárítók és hajszárító burák slb. Acél árukból különb* 
sen angol és solingeni gyárlmányból nagy válaszlék. Saját 
készitményü kölni vizek, dauer vizek, brillantinok, scham* 
poonok slb. Ha még nem haszná'ta a HALÁSZ gyárt
mányú «BIBOR» márkájú árukat, tegyen egy próba 
icndelést és előre is bizonyíthatom, hogy a jövőben csak 
ezt fogja használni.

A most megjelent képes árjegyzékemben megtalál
ható az. összes fodrászali cikk, Amennyiben ezen árjegy* 
zék meg önnek nem volna meg, úgy saját érdekében 
feltétlenül kérje meg, melyből meggyőződhet legolcsóbb 
áraimról, szállítás esetén pedig príma minőségű áruimról.
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get vezetünk a pénzügyminiszter úr elé.
Erre a lépésre az alföldi városok szakosztályai 

a többi vidéki város szakosztályaival egyetértöleg ha
tározták el magukat, mert élni akarunki

Itleüli mjr a? Ipaügyl m lB is z Iú llll nyert Ig M ik e l
A Pénzügyminiszter Ur Öméltóságához fordulunk, 

helyzetünket feltárva és a kb. 25.000 kis egzisztencia 
nevében kérni fogjuk a gilette pengék olyan megadóz
tatását, hogy legalább 10 fillér adó legyen minden 
egyes darab gilette penge után kiróva. Fel fogjuk tenni 
a kérdést: szüksége van-e és kell-e még adó-jövedelem 
az államnak? Többre becsüli-e az állam néhány gilette- 
pengegyáros és kartellvezér működését, mint a kb. 
25.000 fodrász egzisztenciáját?

E két kérdésre kérünk, ha kell követelünk választ! 
Hogy ebbeli akciónk sikerrel járjon, hogy erőt és tekin
télyt tudjunk reprezentálni, felkérjük sorakozásra az 
összes szakosztályok felsorakozó csatlakozását.

S végűt, hogy 'jövetelünkről már előre is tájékoz
tassuk a pénzügyminiszter urat, és elkészíthessük a 
talajt kéréseink megelégedéssel való elintézésére, ez
ért itt, ezúton hívjuk jel az összes szakosztályi veze
tőket arra, terjesszenek a helyi helyzetükről a valóság
nak megfelelően memorandumot a pénzügyminiszter 
úr elé és hangsúlyozottan kérjék egyöntetűen a kon
tárok megrendszabályozását, mint a gilette pengék szi
gorú megadóztatását.

A Budapesti N ői fodrászok 
Mesteregyesülésének 

uj tisztikara
Elnök: Herczog József, VII., Thököly-ut 22. Te- 

: lefoh: 338-664.
Alelnökök: Geszler János, III., Zsigmond-u. 38. 

Telefon. 366-6772. Misik Pál IV., Eskü-tér 6. Tele
fon: 188-530.

Jegyző: Csicsátky Károly, VII., Király-u. 73. Te
lefon: 145-755.

Titkár: Meiszner Madár, V., Pannonia-u. 18. Te
lefon: 126-110.

Pénztáros: láng Jenő, II., Olaszfasor 23. Telefon: 
156-466.

Gazda: Fűnk Jván, I., Országház-u. 6. B)
Ellenőrök: Schadek Ferenc, IV., Harisköz 3. és 

Szabó Atbert, VI., Nagymezö-u. 27.
Számvizsgálók: Fodor György, II., Lövöház-u. 24., 

Auer János, IV., Petőfi S.-u. 7., Kovák Menyhért, 
IV., Párisi-u. 1.

Választmányi rendes tagok: fíiczó István, II., Mar- 
git-körid 50., Gulyás Pál, XI., Irinyi J.-u. 14., Deb
receni János IV., József-tér 8., Kovák Lajos, IV., Pá
risi-u. 1., tíerger József, II., Olaszfasor 15., Teleki 
Vilmos VIII., Röck Szilárd-u. 17.

Választmányi póttagok: Zombori Aladár, VIII., 
Baross-u. 49., Gondán Ödön VIII., Beniczky-u. 1. 
Kovánszky Alajos, X., Üllői-út 9.

Ügyész: Dr. Csallóközi Jenő ügyvéd, V., Zoltán- 
utea 9.

Az I-ső  félévi munkarendünk.
Március 16-án, csütörtök este fél 9 órakcff a Nagy- 

díszénr.esek és Kis érmesek háziversenyének paróka
versenye

Március 23-án: Vita-est, vagy hajfestő bemutató.
Március 30-án: Tartóshullámról elméleti előadás.
Április 6-án: Nagycsütörtök, (Takarék) befizetés.
Április 13-án: Előkészítés az Országos tartóson- 

duláláshoz, melyet május 7-én tartunk.
Április 20-án: A berlini Hans Schwartzkopf cég

nek a készítményeiből. Film- és gyakorlati bemutató.
Április 27-én: Tartóshullám vitaest (bemutató).
Május 4-én: Az utolsó nevezési nap a tartóshul- 

lámversenyre, budapestieknek.
Május 7-én tartjuk az országos tartósonduláló 

versenyt, melyre már most az ország összes fodrá
szait felkérjük, hogy szíveskedjenek ezt feljegyezni 
és akik részt akarnak venni, elkészülni.

Május 11-én: Tartóshullámról vitaest.
Május 25-én: A tartóshullám versenyzőknek díja

zott hajviseletnek bemutatása és a dijaknak a kiosztása.
Junius 4-én: Évzáró ünnepély, a háziversenynek 

1938. és 1939-nek munkáiért, és a Takarék befizetők
nek első félévi társasvacsorája és a nyertesek díjkiosz
tása.

Június, július, augusztus és szeptember hó 20-áig 
nyári szünetet tartunk.

A takarék befizetéseket a nyári napokon is meg
tartjuk a szerdai napokon este 8-tól fél 10 óráig. Bu
dapest, Rákóczi-út 17. szám, Balaton-kávéház.

F O n t O S

hogy amire üzletében szüksége van azt 
gyorsan és m egbízható minőség

ben ludja beszerezni. A

réüiÁ N 6 YÁNk.f.f.
szaküzlet

H D D A P E S T
VII. R ákóczi ut 40. sr, I. em .

(szemben a Corvin áruházzal)

fordu ló  postával és 
pontosan teljesít minden 

megrendelést.
Húsvéti illatszerek modern formájú 
locsolóüvegekben tucatja; 2.40,
3, —, 3.60, 4.20, 4.80 Pengő.
Rózsavíz literje 80 fiit. üvegcserével.

Acélárúk. Illatszerek. 
Berendezések, Matador 

dauergép különlegességek.

Szakm ai
újdonságok.
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Az én iskolám
A m it  m inden  fo d rá szn a k  a ta rtó s  

h u llá m ró l tudn i kell
Irta; Borbély János.
(XVIII. közlemény,)

Ezelőtt 33 évvel a tartós hullámról, amikor vele 
az első kísérletezések voltak, senki sem merte feltéte
lezni, hogy relatív rövid időn belül ily nagy siker- 
nek fog örvendeni, mint amilyent ma róla tudunk. A- 
mikor Charles Nessler Londonban 1906 október havá
ban a legjobban elismert szakemberek előtt a maga ál
tal konstruált első tartós hullám gépet bemutatta, a 
jelenlevők, dacára a látott eredményeknek, gúnyos 
bizalmatlansággal nyilatkoztak róla, sőt voltak olyanok 
is, kik erről, a mi általunk is már jól ismert, korszak- 
alkotó találmányról anyagot szolgáltattak az akkori 
vicclapoknak. Csak egyedül Nessler volt az, aki meg 
volt győződve találmánya nagy sikeréről, illetve jö
vőjéről. Érdekes, hogy még nem is olyan régen, a mai 
fodrászok között is nagyon sokan voltak, talán még 
ma is vannak, kik a tartós hullám gépek ellen direkt 
ellenszenves harcot vívtak s ennek a magyarázata való- 
szinü az e téren való tudatlanságukban kereshető. A 
tartós hullám a háború utáni években kezdett csak las- 
san-lassan az általános szakmai körökben tért hódí
tani. Persze, akkor a gépek nem voltak technikailag 
tökéletesek, a fodrászok között is nagyon kevesen vol
tak olyanok, akik ismerték ennek a sokoldalú, nehéz, 
azt mondható művészetnek minden fortélyát. 1924-ig 
csak spirális csavarás létezett s az ezzel való munka 
nagyon komplikált és hosszadalmas volt. Különösen 
csak azok tudják a lapos csavarás előnyeit értékelni, 
akik a csavarás mindkét formáját tökéletesen ismerik. 
1924 után, amikor először tűnt fel a lapos csavarás,, 
kezdődött a tartós hullám renaissance. A lapos csava
rásnak a spirális csavarással szemben nagyon sok elő
nye van. Elsősorban gyorsabb, kényelmesebb munka és 
ami a legfontosabb, könnyebb a vízberakás. A lapos 
csavarás inkább közelebb visz bennünket az igazi tar
tós hullám tulajdonképpeni értelméhez, mert külön
böző hajminöségek között vannak olyan hajak, ame
lyek a lapos csavarás után majdnem természetes hul
lámba esnek! s a vendég szempontjából ez a legjobb s 
az általa várt igazi tartós hullám. A tartós hullám
nak az utóbbi években való nagy felvirágzásához a 
gépek technikai tökéletesedése is nagyban hozzájárult, 
delegföképen a rövid hajviselet. A művelt nyugati 
államokban rövid hajat tartós hullám nélkül elképzelni 
majdnem lehetetlen. Tartós hullám szó alatt sajnos 
még ma is nagyon sokan, tényleges, tartós hullámot 
értenek, pedig a hajat az általunk ismert eljárással tar
tósan göndörré bodorítjuk. A haj tartósabb göndörí- 
tésével már a görögök és az egyiptomiak is foglalkoz
tak. Hogy ki volt az első, ki a hajat először rudacs
kákra felcsavarta és ráerősítette, erre nehéz volna el
fogadható választ adni, de így kellett kezdődnie annak 
a hullámositó folyamatnak, amelyből a mai tartós hul- 
lámosításhoz értünk. Az 1800-as években kezdett el
terjedni a halott haj tartóssá preparálása, amikor a 
parókához való hajat fa pálcikákra felcsavarták s azo
kat sokszor órákig a szó szoros értelmében megfőz
ték Már abban az időben sokan törték a fejüket, hogy 
miképpen lehetne ezt a tartós göndöritési folyamatot 
tlő fejeken is alkalmazni. (Folytatása következik.).

H o zzászó lá s
verlissy Jtisef „TILTAKOZÓI" cloiD Imiihez 1

A Vidéki úri és hölgyfodrászok szaklapjának f. 
évi február hó 15-én megjelent számában Vértessy 
Józsefnek, a fodrászmunkások egyesülete elnökének alá-: 
írásával cikk jelent meg, melyben nevezett tiltakozik 
a vidéken dolgozó fodrászmunkások munkaidejének 
meghosszabbítása ellen.

Legelőször is kijelentem, hogy mi hódmezővásár
helyi fodrászmesterek nem kívánjuk a minisztérium 
által 66 órában megállapított munkaidőt meghosszab
bítani

Másodszor a cikk írójának tudomására kell hoz
nunk azt, hogy a vidéki fodrászüzletekben, különösen 
a mezőgazdasági alföldi városokban lévőkben egész 
héten át napközben .tehát még a törvény által megenge
dett munkaidő alatt is, kora tavasztól, késő őszig síig 
van munka, vagy ha van is, az csak vagy a korareg?- 
geli időben, vagy estefelé van, amikor a gazdasággal 
foglalkozó lakosság munkája végeztével hazatér és időt 
vesz magának a sok más dolga mellett arra, hogy a 
fodrászhoz is elmenjen. Már most ha bekövetkeznék, 
amint a cikkíró ur kívánja, az, hogy a munkaidő á 
segédurak kedvéért megrövidittessék, akkor előáll az 
a fonák helyzet, hogy a munkájából hazatérő kül
területi munkás vagy gazda, aki néha 15 20 kilómé
terre lakik a várostól, vagy az üzleten 'Kívül szaladó 
fodrászsegéd, vagy a kontárok valamelyikének, kik 
sajnos elég szép számban vannak - a munkáját igénybe 
venni, akik ha kell még este 9 órakor is kimennek a 
házhoz. Vagy, hogy tovább menjek a fejtegetésemben,

L e g m o d e r n e b b  s z a b a d a lm a z o t t  

„ T Ö F E ” márkás

D A U E R G É P E K
„ T Ö F E ”

szab. előfütéses, 30 fütőcsiposzes guruló modern 
asztalkán

„ T Ö F E ”
villany, tetszés szerinti fűtőtesttel

„ T Ö F E ”
fhermó, 30 csipeszes, díszes dobozban 

D a u e r g é p e l i  m á r
118*— P -tő l

Kedvező fizetési feltételek.
Alkatrészek külön is kaphatók.
Saját érdekében

„ T Ö F E ”
gépet vegyen

Közvetlen a készitőné mert olcsóbb

T O R O K  F E R E N C
gép és szerszámkészítő 

B U D A P E S T
VIII. Conti»u, 29.

Telefon hivó: 132—968.
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kénytelenek lennének a gillette pengék igénybevé
telét magukévá tenni, ami ellen már országos mozgal
mat indítottunk. Mely felsorolt esetekben azonban üre
sen állnának az alföldi vidéki fodrász üzletek és nem 
ienne semmi értelme sem akkor a segéd alkalmazá
sának. Hogy milyen horribilis áldozatot követel a mes
tertől az alföldi agrár városokban a legtöbb üzletben 
a segédtartás, azt mi benneélök tudjuk a legjobban.

Hódmezővásárhely lakosságának 65 70 százaléka
mezőgazdasággal foglalkozik. Ez a szám megérdemli 
azt, hogy mi fodrászmesterek az ö érdekeiket is fi- 
gye'embc vegyük. Ha a miniszter ur a sérelmezett ja
vaslatot magáévá tenné, meg lehetne a kérdést úgy ol
dani, hogy a munkások munkaideje nem lenne több 
heti' 66 óránál ás amellett az esti órákban is nyitva 
lehetne nyáron tartani, ha az ebéd idő szünetet nyúj
tanák meg.

Mindenesetre ezen téma, illetve megoldásra váró 
kérdés olyan fontos, hogy vele foglalkozni bizony érde
mes.

(Ifj. Csende Gyula Hrnvásárhely.)

Újdonság: Újdonság-
A  legtökéletesebb tarlós ondolálásf bármilyen minőségű hajon

SUN BRIGHT
tarlósondoláló krém biztosítja.

Egy próbarendelés mindenkit meggyőz kiválóságáról. 
Vezérképviselet H O F F M A N N  IS T V Á N  

B U D A P E S T . LónyaUulca 18/a .

A »Sun Bright» tartósondoláló créme-vel a szőkí
tett, a hidegenfestett, valamint a természetes színű és 
gyengébb minőségű haj is a szükséghez mérten a leg
erősebben is göndöríthető.

H aszn á la ti utasítás.
A »Sun Brigiit» tartósondoláló créme-el való eljá

rás általában ugyanaz, mint bármely más tartósondolá- 
lásnál, igy a szigetelő felrakása, a rendes csavarás és 
fűtés, stb. is. Különbség csak az, hogy a hajat nem tar
tós ondoláló vízzel nedvesítjük be, hanem csak tiszta 
vízzel. Ezzel is csak oly mértékben, hogy ne csepegjen, 
illetve az jó nyirkos legyen.

Ezután vékonyan átkenjük a hajat a »Sun Bright» 
tartós ondoláló créme-vel, úgy hogy annak minden része 
gondosan átitatva legyen. Utána a hajat felcsavarjuk.

A már felcsavart hajat tiszta vízzel átitatott ruhával 
befedjük, a tetejére pedig staniol, vagy zsírpapirt he
lyezünk. Utána kifűtjük, de ügyelni kell arra, hogy fű
tés után nyirkosán jöjjön ki a gépből a haj. (Nem sza
bad addig fűteni, mig az kiszárad.)

A fűtésnél a hajat 10"b 30"/o-kal erősebben kell 
kifüteni, mintha a munkál tartósondoláló vízzel készí
tenénk. Így pl a géppel s tartós ondoláló vízzel a fű
téshez pl. 5 perc idő kellene, ez esetben a 'Sun Bright» 
tartósondoláló créme használata mellett a .hajat 5 és 
fél perctől 6 és fel percig fiiljük, aszerint, hogy milyen 
göndörségei hajat kívánunk. Ugyanígy pl. előfütéses 
gépiiéi a fűtési fok külömbsége 200 fok helyett 220 
260 fok, ugyancsak a haj göndörségének mérve sze
rint.

A lehűlésnél addig kell várnunk, mint a tartóson- 
doláló vízzel történt munkánál.

Végül a hajat lemossuk cs hullámba rakjuk.

Ez kell 
Önnek is

a legújabb lipusu »Ko« 
rom t» hajszárító gép. 
Kivitele a/, edd giekel 

felülmúlja,

z a jta la n  m o to rra l és 
n ik k e le ié it  m latiakkal
váltható forró és langyos 
levegője gyors és kevés 
a villany fogyasztása.

Ára 225 P . kész. 
pénz fizetés esetén ol* 
esőbb.

Azonkívül kaphatók 
még csöves egybeépített 
burák .melyek kiválósá* 
gukról ismeretesek.

Á ra 125 P . készpénz 
fizetés esetén olcsóbb.

Hitelképes egyének* 
nek résziéire is adok.

Gyártja: Seiegi Ülted
Y Y Y Y Y Y Y Y

Budapest. Váci utca 28.
Vidéki lerakat : Dudás 
Sándor Szeged, Tisza 
Lajos köiut 19 szám

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

44„W.  H E N R Y
dauer vizet, (száraz és zsíros), Olaj schampoont 
..VITAIL OIL“ hajpakkoláshoz. Vizondoláló 
fixaleur. Levélbeni érdeklődőknek mintát kész* 
seggel küldünk. Egyben az összes ,,D A U E R "  
gépek közvetítésével foglalkozom.

W e is z  H e n r ik  kereskedelm i utazó 
Budapest, VII., A kácfa -u . 5. I. emelet 5.



8 VIDÉKI ÜR1 ES HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

A szakirodalom hivatása
A szakirodalom hivatása azt a célt szolgálja, hogy 

az elméleti szakoktatás terén felhívja az olvasó figyel
mét mindazon időszerű, sőt történelmi kérdésekre, a- 
mclgek az ipar fejlődés szempontjából fontossággal 
bírnak fizikai, technikai és kémiai tékintetben. Hivatása 
továbbá az is, hogy rávezesse az olvasót egyben a 
változó divat adottságainak szakszerű kihasználására 
a fodrászipar szempontjából. Különösen vidéki viszony
latokban szinte nélkülözhetetlen a jó szaklap és eguéb 
szakirodalmi termék, annál is inKább, mert a vidék
nek nem állanak ma még rendelkezésére továbbképző 
tanfolyamok, szakelőadások, bemutatók és egyéb olyan 
alkalmak, melyeknél a fodrász a váltakozó divat fri
zurák kreálásáról fogalmat és elképzelést szerezhet
ne. Azonban a szakirodalom révén azok, kik esetleg 
nem tudnak egy divat frizurát elkészíteni, az abban 
szakszerű részletességgel letárgyalt és képekben il
lusztrált oktatás mellett el tudják sajátítani a fri
zura divat újdonságainak gyakorlati kivitelét és a pi
acra kerülő összes szakújításokat. Ezért van szüksége 
minden szakembernek a szakirodalomra és a szakla
pokra, ha ügyességben lépést akar tartani a fejlődő 
kor követelményeivel. Ugyancsak a szakirodalom is
merteti korunk technikai és kémiai újdonságait, vala

mint a modern hajfestékek gyakorlati kezelési mód
ját, különböző módszerekkel a szőkítés, a hajápolás, 
valamint a kozmetika kifogyhatatlan tárházát vará
zsolja az olvasó elé. Azonkívül a propaganda, a rek
lám és az árú eladásban is tanácsadó szerepet tölt be.

Ismerteti a korszerű hajmunkák elkészítésének mó
dozatait és váltakozó szükségleteit, stb. A jó szak- 
könyv és szaklap tehát korunkban nélkülözhetetlen 
tanácsadó és a szakismeretek szellemi közvetítője.

A jó fodrásznak azonban nemcsak az egyéni tu- 
dás kibővítésére, hanem egyúttal arra is kell töre
kednie, hogy a megszerzett tudást tovább is adja a 
jövőnek. Ennek a kötelezettségnek tesznek eleget 
mindazon kartársak, akik szakirodalommal foglalkoz
va, egyszersmind a fodrászipar úttörőivé és fejlesz
tőivé válnak. Az ilyen irányú törekvéseikkel egyben 
példát mutatnak az összességnek, hogy mindenki ta
láljon a bemutatott és leírt szakdolgok között olyas
mit, ami hasznára van és amiből tanulhat.

Aki az ilyenirányú továbbképzés müveltetö ha
tásaiból nem részesül, az korunk harcában alól ma
rad. Siker csak ott mutatható fel, ahol elegendő és 
általános szakképzettségre támaszkodhatunk, mely kö
rülmény egyúttal emeli a végzett munkák értékét is.

Tanuljunk tehát, hogy mi is taníthassunk, ez a 
jelen, a jövő feladata, valamint a szakirodalom hi
vatása. (Mészáros Pál, Ó-Komárom.)

DÁMA
Villanynélküli előfűléses dauergép, 30 fű* 
főlesttel, komplett felszerelve, gyönyörű ki* 
vitelben olcsó árban, ábra szerint,

DÁM A G áz é s  v illa n y  
Motoros körforgó és s z í v ó  rendszerű gyors 
hajszáriíóbura, ábra szerint.

CEDON -  REDUKTOR  
Biztosan ható lehuzószer. elrontott haj* 
nak, 1 üveg 2.— P ,

H iá b a  van  D a u e r g é p e  
ha n in c s  jó  D a u er v iz e  

Legtöbb fodrász ma már a közismert 
„N IZ Z A N O L  és N IZ Z A " 
práparáló Dauervizzel dől* 
gozik.
Ne kísérletezzen mindenféle 
Dauervizekkel, rendelje meg 
A Z O N N A L , ha már nincs készlete a Dauer* 
vizet, összes odrászati szak üzletben kaphatók 

N I Z Z A  — s z a lm iá k m e n te s  
Dauerviz 1 liter 2.50 P . 

N I Z Z A N O L  — s z a lm iá k o s  
Dauerviz 1 liter 2.50 P . 

N I Z Z A  — p a k o ló * o la j  
1 liter 5.50 P . fél liter 1.80 P.
F R E G O L I -  f íx a tö r

Hajrögzilőpor 1 csomag 6—8 liternek 1,— P. Használati utasítást 
mindenhez mellékelek

N á d a s  S á n d o r
fodrás/.ati gépek, kozmeti/rai cikkek vallalata 

Budapest, VII., Erzsébet körút 58. Tel.: 134—855. 
Lerakat: D udás Sándor, Szeged.



VIDÉKI ÚRI ES HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA 9

Hogyan lehet a úauerviz erősségét megmérni ?
Olgán sokan fordultak már hozzánk ezzel a kér

déssel, hogy érdemesnek tartjuk a választ itt közölni, 
mert fontos és mindennapos kérdésről van szó. Ettől 
ff'99 a fűtési idő, az eredmény, a haj épsége, szóval 
munkánk, biztonsága. A dauervíz állásban gyengül. Még 
a kész gyártmányoknál is megtörténhet, hogy egy
szer ilyen, másszor olyan erősségű, ha pedig szalrniák- 
kal erősítjük, sohasem tudhatjuk biztosan á mérté
ket, nieit annak erőssége is változó. Tény az, hogy 
valamennyien sötétben tapogatózunk, ha dauervizünk 
erősségéről van szó. Van nagyon erős, erős, közc- 
pes; gyenge, stb. víz, de ezek relatív fogalmak, becs
lések, melyek nem sokat jelentenek-:

márkát használ minden fod rász,-ak i nem 
veszélyezteti üzletének jó hírnevét silány 

minőségű olcsó borotvaszappátihal.

gyakorlat .és alapos chemni tudás kell enneki-keresz- 
■ tülviteléhez.

Ha azonban csak annyit akarunk tiidrij,- hogy 2 
vagy több dauervíz közül melyig--erősöd <',rrt0cfunk is

A dauervíz erősségét annak lúgtartalma szabja 
mG9• A lúgtartalom pontosan mérhető, de nem úszó 
sűrűségmérőkké!, mint sokan hiszik, — hanem fit- 
rálássál. Ha lúgba savat öntünk és megfigyeljük, hogy 
mennyi sav közömbösíti, ebből kiszámíthatjuk, a lúg 
erősségét, ez a titrálás alapelve. Megfelelő berendezés,

Ma már minden reklám nélkül köz
tudomású, hogy a G E —m i  gépek hasz
nálata által növekedik az üzleti forgalom. 
Ön is pt óbálja ki az alant felsorolt gépek 
feljesitőképességétés megfoggyőződniróla

TO RN AD Ó  hajszáritógép, „1939 típusban." szárítás 
idő circa 20 perc.

TORNADÓ „DÍVA" hajszáritógép, szárítási idő ca 
25 perc.

G E—MI kézi hajszáritógép „1939 fipus," rekkord le* 
vegőnyomással. |

ERECTA előfíítéses dauergép (világmárka)
GE—MI villanydauergép utolérhetetlen.
GE—MI tartósondoláló E S S E N C  eredménye felül* 

múlhatatlan.
AMERIKAI rendszerű lábbal forgatható és fektethető | 

fodrász szék az üzlet dísze.
KOHINOOR villanyhajvágógép, kényelmes, gyors I 

praktikus.
Továbbá kaphatók csőbulorok és az összes fodrászat 

cikkek legolcsóbb napi árban. ,■

Gesclieit M ihály
fodrászati gépek és cikkek kereskedése. 
B U D A P E S T , Erzsébet kit. 27. I. 5.

Telefon: 1 3 -9 7 —97 Telefon: 1 3 - 9 7 - 9 7

megállapíthatjuk. A vizsgálandó vízből lemérünk pl.
10 ccm-t, ezután egy csepp lakmuszoldattalf kékre fest
jük és gyenge savat (ecet) öntünk hozzá:.-Mirfél töt>b 
sav keli ahhoz, hogy a kék szín pirossá-'Változzék, 
annál erősebb a dauefvíz. Ha pl. az egyikhez W  ccm., 
a másikhoz 5 ccm.- kellett, akkor .az, előbbi hétszer 
olyan erős, mint a. második. Savunk . er.őss*#§éf'nem 
ismervén, ez természetesen csak. arra jó" h ő g y ‘ilyen 
összehasonlításokat tegyünk, ' de még ez sem- áz,^ami
re tulajdonképpen szükségünk vari- .

Külföldön (U. Sí' A.) már forgalomban várj.egy 
készítmény,, mellyé! I perc alatt minden további tjeikül 
megmérhető a daiierviz erőssége. (Alkameter.)‘E'zf ki
zárólag fodrászok használatára készítik', '^gétr ügyes 
praktikus dolog és egyáltalán, nem ■ drága -Van ó(yari 
folyadék is, mellyel ügyan így a hydrogénhipéíj-o jdd 
erősségi, mérhető. (Hydrometer). .Mindkettő'- rövide
sen nálunk is kapható lesz és akko.r egy • Csapásra 
megszűnve az eddigi sötétbetí való tapogatózás, dauer- 
jeink biztonsága és eredményé végre, csak tolünkwJog 
függni: - "  ' '
1 ' Az ára, úgy tudjuk, jóval 1? ICL, mlatt-MéSZ/és 

inivel , eleinte csak korlátozott mennyiség kerül'-’fcfr- 
galomba, .ajánlatos.•ezlráfiyú igényekéi • .^szerkeszt Sté
günkben már most elő jegyeztet ni, ...

0-KomáFDÉ s a i t í i  Hnk. '. - - ;  v  ?  "  : f„

A' visszatért ó-.isoniárpnii szakószl^ly ..f̂ Lyp'. év* 
március hó 2-án tartatta taggyűlését, 'mélyen. ,M|$tte 
György szakosztályi, elnök elsősorban is arról .szájjjolfc 
be, hogy azon árszabályt, melyet még a c§eh-szjovák 
éra: alatt’ szorgahi.iazt.ijk, a hatóságokkal’ elfogadtatni, 
nem sikerült, csak hazai viszonylatban lehetett njostv 
tető alá juttatni és már most nyomban a taggyűlésen.-: 
kinyomtatva a kartársaknak rendelkezésébe .’b.ocsájtarj, 
ni azzal a reménnyel, hogy a régén vajúdó kérdés él-d 
intézése meghozza, egyrészt a>. nyugalmat, másrészt,- a.v 
megérdemell kenyeret, ipari életünkben. ','

Ugyanakkor arra kérte a kartársakat, hogy a-máí-"'-
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cius hó 5.-én rendezendő társasvacsorán, mely azért 
rendeztetik, hogy a 20 év előtt szétválasztott új-ko
máromi kartájainkkal megismerkedve, ismét felvehes
sük a szakélet fejlesztésének a fonalát, minél többen 
vegyenek részt.

Majd Mészáros Pál örömtelt szívvel mond kö
szönetét a Mindenhatónak azért, hogy 20 év után be
teljesedett titkon őrzött reménységünk, a felszabadu
lás magasztos ünnepe, amikor ismét kezet foghatott 
az egymástól szétválasztott magyar a magyarral, test
vér a testvérrel, kartárs a kartárssal.

De egyben mélységes hálával tartozunk Főmagas
ságú vitéz; nagybányai Horthy Miklós, Magyarország 
kormányzójának, valamint azoknak a magyar állam- 
/érfiaknak, akiknek gigantikus munkássága felszaba
dította lelkeinket a 20 éves elnyomatás alól. Azon re
ményének ad kifejezést, hogy az új utakon ismét a 
haladás és iparunk gazdasági védelme és kultúr fej
lesztése lesz a cél.

M ftin ii Hat.
Ai  ó-kömáromi szakosztály által folyó évi március 

hé 5-én, a központi szálloda külön termében rendezett 
ismerkedési táfsasvacsora minden várakozáson felül fé
nyesen sikerült. Az estélyen köaíel 100 kartárs, család
tag és segédmunkás vett részt a két testvér-városból. 
Nemcsak lélekemelő volt a 20 év előtti mozgalmak ve
teránjainak ismerkedése az ifjabb generációval, ha
nem egyútöl magasztos megnyilvánulása a kartársi tisz
teletnek is! Bárcsak e szellem hatná át szerte az or
szágban a fodrásztársadalom minden egyes tagját, úgy 
Az Ip8ri, mint a magán érintkezés útjain. Nem szabad 
MMist elfelednünk azt, hogy az eszmék, a tervek és 
ét /ttgjyób elgondolásoknak színhelye nem a zöld, ha- 
ftctfí á fehér asztal, ott szövődnek mindazon hasznosít
ható elgondolások, melyeket á gyakorlati életben a 
zöld asztaltól szoktak átvinni a köztudatba.

Az estélyen resztvettek Czibor Géza balparti, Fe
jői Géza jóbbparti ipartársulati elnökök, Baranyai Jó
zsef író és hírlapíró. Elsőnek Marth György szak
osztályi elnök rövid és keresetlen szavú beszédben 
üdvözölte a két város szaktársait, majd Varg8 Ella 
alkalmi prológja váltott ki nagy hatást a hallgatóknál. 
Mészáros Pál találós szavakban fejtette ki felszabadu
lásunk örómét, majd azon reményének adott kifeje
zést. hogy . az egyesített két város kartársaival ismét 
együtt építhetik az iparunknak gazdasági és kultu
rális útjait. Czibor Géza példaadásként jellémezte a 
szaktául tiszteletnek ily irányú megnyilvánulását. Fe
jői Géza viszont a szakosztályok hivatását abban látja, 
hogy az iparosok ne egymás ellen, hanem az általuk 
róegállapított árakkal tudják csak a jobb létet és ügy
körüket bijrtosítáni, mig e kérdésekhen az á'latn ré
széről nem történik valami szociális védelmi intéz
kedés. Majd Weisz Jenő és Baranyai József és végül 
Kársát) Pál kartársak mondottak köszönetét az estéh; 
sikeres mepijéndezéséért és fejezték ki szavaiéban há
lájukat rttföméltósága nagybányai vitéz Horthy Miklós 
fljjaöuarország kormányzójával szemben azon munkás
ságaiért, mely lehetővé tette e két. város fodrász társa
dalmának mostani együttlétét. Majd utána felhang
zott a »göndör hajam rövidre van levágva* szövegű 
dal, melynek melódiájára a legvidámabb hangulatban 
rakták a csárdást a veteránok a fiatalokkal egyetemben 
f  kiásó hajnali órákig (Mészáros Pál, O-Komárotn )

Másolat.
M. kir. Kereskedelem és Közlekedésügyi Miniszter. 
4003 '1939. 1. a. sz.

Tárgya: A Szegedi Ipartestület fodrász szak
osztályának és a szegedi munkásság 
hivatásszervezete fodrász szakosztá
lyának kérelme.

Szeged sz. kir. város polgármesterének.
A szegedi ipartestület fodrászszakosztáhja, továb

bá a szegedi munkásság hivatásszervezetének fodrász
szakosztálya azzal a kérelemmel járult elém, hogy a 
borotvapengék árusítását kizárólag fodrászmestereknek 
engedélyezzem.

A folyamodókkal közlés végett értesítem a pol
gármester urat, hogy borotvapengékkel való kereskedés 
nem tartozik a fodrászipar szorosan vett üzletkörébe. 
Kivételes elbánás volt már az, hogy hivatali elődöm 
70567 1938. K. M. számú elvi határozata alapján kiala
kult gyakorlat többek között a borotvapengék árusí
tását a fodrászt párosoknak is megengedte. E téren a 
fodrászíparosoknak a kérelemnek megfelelően kizáró
lagossági jogot már csak azért sem lehet biztosítani, 
mert erre jogalap nincs.

Budapest, 1939. évi február hó 8.-án.
A miniszter rendeletéből: dr. Arkay sk. miniszteri 

osztályfőnök.
A kiadmány hiteléül: Olvashatatlan aláirás.mln. 

irodafőtiszt. i I 1 1 I "
Hivatalos másolat hiteléül: Nádor sk. irodaigaz

gató. íl . uitil

Figyelem  S
Szenzáció!

„Per-
m aiién!"
(Tartós ondoláló oldal.)

Az elismert kiváló összetételű és erősen göndörítő far 
tós hulámviz. Minden más vegyianyag vagy viz hoz* 
záfétele nélkül hatásosan, ragyogó fényesen és biztos 
eredménnyel adja meg a kívánt hullámot vagy göndör* 
séget. Elrontott, szőkített és fekete hajnál is csodás ered
mény. Kérjen ingyen mintát. A dauer viz bizalmi áru, 
a P E R M A N E N T B E N  nem fog csalódni, 1 liter ára 
4 pengő. Törvényesen védve.

Kapható: K ecskem éti Józse f
fodrásznál S Z E G E D . Fodor-utca 36. szám,



VIDÉK! ŐRI ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA 1f

Magyar Királyi Tiszti Főorvosi Hivataltól. Szeged.

Tekintetes Fodrászipari Szakosztálynak
Helyben.

Tisztelettel értesítem t. Címet, hogy a közegész
ségügyi szempontból több olyan fodrásziparost, kik
nek nem felel meg műhelyük a hygiénia követelményei
nek, figyelmeztettük a nevezett iparhatóság által a fení- 
álló állapot megszüntetésére záros határidőn belül

A fentálló állapotokra való tekintettel általános
ságban értesítem a T. Címet, hogy a fodrásziparüzle- 
tek újítása, illetőleg áthelyezése alkalmával a fentálló 
gyakorlat szerint minden egyes esetekben közegészség- 
ügyi szempontból a helyszínen vizsgálat alá kerül
nek és az iparűzésre csak egészségügyi szempontból 
kifogástalan és az utcáról nyíló helységben nyerhet- 
nek engedélyezést.

A már üzemben lévő udvari bejáratú iparhelyisé
get, amennyiben azok lakóhelyül nem szolgálnak és 
külön bejárattal bírnak, valamint hygénikus szempont
ból megfelelnek, tekintettel a fentálló nehéz gazda
sági helyzetre, szociális szempontból tiirtük.

Köszönettel venném, ha a T. Cím a munkálat meg
könnyítése végett közölné velünk a fodrászok adatait, 
kik udvari műhelyekben, illetőleg lakáson folytatják az 
ipart, hogy a közegészségügyi szempontból kifogásol
hatók ellen az eljárást megindíthassam.

Szeged, 1939. február 20.
Olvashatatlan aláírás, tiszti orvosi hivatal.

Pólós Jeremiás urnák, Kiskunfélegyháza. Soraira 
válaszbélyeg hiánya miatt ezúton itt válaszolok. Soós 
Imre ipartestületi jegyző úr álláspontjának nyilvánítását 
elitéljük Nézze meg, tanulmányozza át a törvényköny
vet és meg fog győződni arról, hogy az az ön által 
kérdezett vitás ügyben igen is intézkedik azon iparos 
ellen, ki kétszer-háromszor büntetve volt. Különben 
őneki is tudnia kellene a lapunkban közölt sorok értel
mét és célját, hogy »egy kis ijesztgetés nem árt!»•4

Keszthely. Soóthy János ügyét nem közöltük 1« 
azért, fnlert ha ilyen vitás ügyek' leközlésére helyet ad
nánk lapunkban, akkor annak terjedelme kevésnek bi
zonyulna ilyen értelmű kérések leközlésére. £>e külön
ben is, a Soóthy ügy ha nem is állta meg a hivatalos 
szabályt, mégis használt a közérdeknek. (Szerk.)

Wundele József urnák. Búj. Kérését a gyűjtés

Ví -Fodrászüzletek fertőtlenítő szere 
az olcsó, nem mérgező, hatékony

ieom agnol
(C h lo roge iiium ) tabletta

Hajdú vármegye, Debrecen városa, Bács-Bod- 
rog vármegye,’ Szabolcs, Ung vármegye, Bor
sod vármegye, Veszprém vármegye. Vas vár
megye, Pest vármegye, Bihar vármegye, Sze
ged városa, Somogy vármegye, Baranya vár
megye. Kassa városa slb. tisztifőorvosi hivata
lai által a fodrászüzletek részére kiadott közegész
ségügyi utasításban ajánlva. Kapható bármely 
gyógyszertárban 10 és 50 tahi. csomagolásban. 
Darabonkint drogériában is.

Kés, olló, nikkelezett eszközök, 

ecset, fésű, kefe, szivacs, sjb. 

f e r t ő t l e n í t é s é r e .

CH1NOIN, ÚJPEST



szempontjából nem teljesíthetjük*' mert az nagy ad
minisztrációval járna, de ettől, eltekintve, kartársaink 
annyira túl vannak terhelve fontosabb ' kiadásokkal, 
hogy figyelembe se vennék kérését, még az esetben sem, 
ha azt mi készséggel leközölnénk, . Egy szóval nem 
hinnénk, hogy Íja le is közölnénk, kérése sikerrel 
járna. WF;‘ •

Ezútoti közölfiik j£öld. János - úrral Budapest, högy 
a nyugdíjról adóitit^léíff^riyét, Mikó Gyula úrral 
Szarvas a beküldött rajzait és végül Weszelics Jenő 
úrral Kassa, hogy atjbékfildötfe sajtótermékét a jövőben 
fogjuk leközölni. ( i «■«.*.■* •

- a ........................-------------------
.....I—— — -  ...I.JI • M l . " I ...II...

E  helyen kocka  h i rd e té se k :
1 cm. ízé!es, 4, cm. hobszú kockáé P —.50
2 cm. széles, 4 cm. hosszú kockáé P —.80 
5 cm. széles, 4 cm. hosszú kockáé P  1.—

Ezen lap mindaddig a kiadónak a tulajdonát képezi, míg a
címzett ki nem fizeti. ... >• .

Kéziratokat nem adunk vissz* .';- Gsak vál^srbélyéágel ellátott 
levelekre válaszolunk.

48 év óta fennálló, jól beve
zetett url és női fodrász üzlet, for
galmas helyen, berendezéssel vagy 
a, berendezés külön* is eladó. Ér
deklődni lehet Lind Miklós föd-, 
rász mesternél. Makó Megyeház!. ;
B .*r-------------------------------

Fővárosi hölgy fodrász segéd ■'. 
jobb vidéki üzleibe saját dauer- 
gyével állást vállalna. Cim Gyár- * 
malliy Gyu'a Budapest. Róbert 

körút 90:átoly

Jó munkás fodrásznő, vagy 
férfi állást kaphat. Cim : Kertész 
Mihá'y . fodrász. Tótkomlós.

Eladó több használt hajszá
rító bura 16 ,— 18,— 20.— 22 
pengőért. Megtekinthető szerkesz
tőségünkben,

• Egy Siemens száritógép, öt 
női fülke összeállításához szüksé
ges falak és egy cassa márvány 
lappal kedvezményes áron eladó. 
Cim a kiadóban.

Borotváljon villannyal, teljesen 
Sjtárazon, tökéletes eredményt ér 
«!. Kapható „Vilbor" képviselet
nél Debrecen Miklós ucca 13. 
Ügynököt keresünk.

Vidékre, jobb üzletbe, jó mun
kás fiatal uri-nöi fodrászsegéd 
állandóra clhelyezkedne, Cím : 
Hajdú József Mátészalka, Post- 
Reslantc.

Universál fali karos gép jó 
állapotban 68 pengőért eladó Tu
dakozni lehel Lukács József fod
rász mesternél Sátoraljaújhely Ka
zinczy ucca 11.

Szeged főbb terén lévő mo
dernül felszerelt úri és női fod- 
ráz üzlet 450 —800 Pengős havi 
jöv, kedvező fizetések mellett el
adó. Cim a szerk.

Állandó munkára, azonnali be
lépésre felveszek fodrásznőt, dau
er. vas, víz ondolálól. Ajánlato
kat fizetés megjelölésével levél
ben. Cim : Adámszki József fod
rász Orosháza II, kér. Sál Já
nos u. 4,

Á'lványos „G -  S* ^gép 12 
- alátéttel, fűtő testtel,tSfeáí pengőért

•v# eladó. Cim a-kiadóban megtud- 
ható.

..........  ■
Eladó 15o pengőért egy egy

beépített kétszemélyes úri fodrász
berendezés fiókokkal, fekete már
ványlappal, szappanozó szekrény 
márvánnyal. Cim a kiadóban.

Egy kis cassa márvány lap
pal 15 P-ért, egy jó állapotban 
lévő hajszárító bura szintén 15 
P*ért eladó. Cim a szerkesztő
ségben megtudható,

Egy üvegezett illatszer pult, 
modern 25 pengőért eladó', Ha
sonlóképpen több kirakat baba 
15—20 pengőért eladó. Cim a 
szerkesztőségben megtudható

Egy majdnem uj Universál 
karos gép 220 voltos áramhoz 
való b0 pengőért eladó. Cím a
szerkesztőségben megtudható.

Egy fiatal fodrász segéd a női 
fodrászatban jártas, viz és vas 
ondolálásban periek1, állási ke
res. Cim : Horváth János fod
rász segéd Földeák. Főtér 4

A SZ EG ED I M ESTER EGYESÜLET BEM U
TA TÓ JÁ N  n a g y  s ik e r e  v o lt  a  ..G Y O R S- 

IRAM" H A JSZ Á R ÍT Ó  B U R Á N A K
• 16- fej szárítósa eszközöltetett.'

Az első fej szárilási ideje 12 perc voli 
Avmásodik „ „ „ 1 8  „ „
A.~ harmadik,, „ „ 24 „ „
A  negyedik,, „ „ 1 6  „ „
■Az ötödik „ „ „ 24 „ „
A  hatodik „ „ „ 25 „ „

,A  hfetedík „ ’ ' „ „ 26 „ „
A  nyolcadik „ „ 2 2  „ „
A kilencedik „ „ 1 0  „ „
A  tizedik. „ „ 18 „ „
A  tizenegyedik „ 20 „ „
A  tizenkettedik .« „ 20 „ „
Á  tizenharmadik „ 20 „ „
A tiíennegyedik „ „ 2 0  „ „
A  tizenötödik „ „ 18 „ „
A  lizefihatodik „ „ 22 „ „
A  tizenhetedik „ „ 20 „  „
A tizennyolcadik » » 22 „ „

A 18 fej szárítási ideje összesen 
320 perc, melyet 18—al eloszlva 
egy fe> áÜd80S szári,ási ideje: (18) 
tizennyolc perc.

A villarigóra állása a fej szárítások megkezdésekor 
45987 kilowattot mutatott, a 18 fej leszárítása utón 
viszont állott a 46427 kilowatton. A 18 fejszárítás ideje 

volt : 46426 —
45987

4.40 kilowalt óra
30 filléres eggségárat számolva, a 4.40 kilowatt óra 
1 P 32 fillért tesz ki, A-18 fej utón a szárítás költsége 
IP  32 fillér, egg fej szárítási költségé 132:18 _ 7 . 3  
fillér.

A 18 leszárítás .alá.került fej között volt egg lera
kás nélküli, kettő ’fixateur nélküle 15 pedig erősen fi- 
xateurozva. A rakott fejek közül a legkisebb szóradósi 
idő volt 12 perc, a legtöbb 20 perc. Egg ■ rendkívüli 
durva és , nehezen .száradó 'haj .száradása 26 percig 
tartott.

Festett lábbal ára P 160
Nikkelezett lábbal ára P 170

Kapható: a készítőknél: Hiller János fodrászmes
ternél és Lenhardt József fodrászmesternél Szegeden, 
vagy a lerakatnál: Dudás Sándor, fodrászcikkek keres
kedésében, Szeged, Tisza Lajos-körút .19. sz.

Schützer
„ö t to ro n y ”

' 'U'llüL
''s e r tü r z e /?
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v o l t  é s  
m a r  n «tl

a fodrászok legjobb 
borotvaszappana 

G y á r t j a  :

savoly in a m a t
'  !t

VALÓDI'ÖTTORONrr\i ^

SCHÜTZER
BOROTVASZAPPAN
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Ha jó tarlós ondoláló gépet akar,

K e m é n y -féle

gépel vegyen, mely gummi alátétekkel és hűtő csövekkel van ellátva, ami 
tvztosilja önnek a legversenyképesebb munkát.

A  tartós ondolálást biztosítja önnek  a D A R L I N G  tartós ondoláló viz, 
1 liter ára P. 5,—

Á  vizondolálást megkönnyíti önnek  a C U R L I N G  fixateur.

4 — 5 literre elegendő dobozzal: P  2 ' —

mii

Ha nagy fogyasztó, vagy viszonteladó, akkor kérjen árajánlatot bizalommal

Kemény József cégtől, BAJ A,
ahol a legjobban és a legelőnyösebben szolgálják ki ö n t.

Lerakatok a B U R A IÉ IN  hajfestékek lerakatosaind l!

A legújabb és leggazdaságosabb
hajfesték a

D V R A L í r
20 különleges ragyogó színei biztosítják a jó munkát.

Egydobozbanöüvegfestékés egy üveg festékiehuzószer van
• _

A r a  fo d rá sz o k n a k  3.50 pengő.
Durálin5 0  gram m os ip a ri csomagolás 3  P.

M iniatüi doboz 4 színben, ára 50 fillé r 
í  drb. színkártya használati utasítási könyvecskével együtt 1.50 P.
L e ra k a to k  B udapesten :

M i t  . Szász Dezső, Bérkocsis»u. 18.

Unkátok . Ángyán kft. Rákóczi*út 40.
Ángyán Gyula. Rákóczi»úl 64,
Halász Ödön, Csengeri-u, 27.
Roltmann Ármin, Teréz-körút 29.
Lorissa Pajor, Nagyatádi Szabó I,*u. 23. 
Horvát Albert, József-körút 9.

V idék i le re k a to k :
FOrerakaí ! Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos*körút 19.

Unkatok . Dezső Péter, Hódmezővásárhely.
Kiss József. Kiskunfélegyháza

Vass Mihály, Makó.
Eichorn Géza, Pécs.
Sarkadi Dezső, Debrecen.
Lancsarics Vendel, Szombathely.
Moldván Béla, Debrecen, Szent Anna*u. I. 
Csima Mihály, Kaposvár.
Barbé'y Béla, Székesfehérvár.
Borbély János. Pécs,
Demeter István, Dombóvár, Szt. László-tér 29, 
Puskás János. Makó, Vásárhelyi ut 46. 
Schwimmer hölgyfodrász, Szolnok.
Gevürer Márkus, Sopron, várkerület.
Csatári István, Szombathely.
Várkonyi Ferenc, Győr Deák u.
Mészáros Pál, Ó Komárom.
Veszelics Jenő, Kassa Fő u. 61.
Komáromi László, Miskolc/. Szécheny u. 28.



[E r re  várt Ön ! . ..
Tudja ö n , hogy a forgalomban levő hajszárító burákba beépített 2 drb. 500 wattos elektromos fűtőtest 1 órai 
áramfogyasztása, motor fogyasztás nélkül, 30 fillérjébe kerül, 30 filléres ipari egységár mellett ?
Ezen — a fodrásznak nyomasztó kiadást jelentő — költségen segit az uj, szabadalmazott „Skót” kombinált 
villany és gáz szárító b u r a ,  melynek g ázfogyasztása 20 filléres ipari gáz egységár mellett 8 —10 órai  
h a szn á la tn á l 20 fillérbe kerül.
Számítson és meggyőződik, hogy ezen megtakarításból rövidesen nem csak a bura vételára térül vissza, de rész* 
letfizetés esetén havonta még feleslegeis marad.

Külön c lönyei >

1. Garanciával adott nagyleljesit* 
méinű motor,
2, beépíti tf időjelző óra,
5. burára szerelt olvasó lámpa.
4. gyönyörű, komoly kivitel,
5. meleg levegő szabályozás,
6. cirkulációs levegő elosztás.

«« ULTRA-X” az egyetlen vegyifütőanyag, mely I  
szabadon árusítható anyagokat tartalmaz! *

Gondoljon erre, amikor néhány illérrel olcsóbban, ugyanolyannak mondott tilos és silány pótanya* 
gokat kínálnak önnek eladásra, ,

Ha az „Ü L T R A -X " vegyi ütéséi dauer eljárást még nem ismerné, okvetlen kérjen mé^ fria 
díjtalan prospektust, mert ezzel igen sokat lendít üzletmenetén.

Teljesen villanyáram nélkül, egy kis papirtapocska ejleszti a szükséges meleget. 
v 136 C  hőok! Lúgos gőzök. Korlátlan élettartam,
A  vendégnek óriási kényeiéin, biztonnájf és tökéletes dauer, 
önn ek  időm egtakarítás, v ilágvárosi nivö, nagyobb vendégkör, 

m agasabb árak.
Égés, reklamáció kizárva.
Az „U LTR A *X " eljáráshoz használhatja a meglévő elszerelést is. ha speciális „LTLTRA*X“ 
csipeszeket vesz hozzá

1 drb. speciális „U L T R A »X “ csipesz P  — 90 
1 csomag „U L T R A »X “ ötőanyag komplett P  1'20 

I I I .  hó 1-től kezdve minden csom ag 30  lapot tartalm az.
Egyedáruság Magyarország részére ’ , r

Budapest, V. Mérleg* u, 10. Telewn: 181 — 073,

a „Skót“ bura a 
mai kor buraja

Ivlvilágositás.sal, prospektussal 
szolgál

Váradi Dezső
M isk o lc ,  S z é c h e n y i - u .  18 . sz.  

V i d é k i  v e z é r k é p v i s e l ő

Weisz Henry
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