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Megjelenik minden hó 15*én 

Szeged, Tisza Lajos körút 19, 

Telefon: 22*11.
Vili. évf. 1939. ápr.  15—20 közölt

Felelős szerkesztő cs kiadótulajdonos :
D U D Á S  S Á N D O R ,  S Z E G E D

Társszerkcsz tö  : HERCZOG JÓZSEF Bndapel 
FRANCISCO MllLLER Milánó 

A Mester Egyesü lés ,a  szegedi és Vidéki fodrász lparosok 
hivatalos iapla.

El«ftze<éai d í j  i
Egész é v r e ..........................4 ’ —

F é l é v r e ............................... 2 30
Egyes szám ára . . . P l ' —

Külföldre 50% felár.

Fodrászüzletck fertőtlenítő szere 
az olcsó, nem mérgező, hatékony

i Neomagitol
áS8*

fij (Chlorogeviiuiii) tabletta
Hajdú vármegye, Debrecen városa, Bács»Bod» 
rog vármegye, Szabolcs, Ung vármegye, Bor* 
sód vármegye, Veszprém vármegye, Vas vár* 
megye, stb. tisztifőorvosi hivatalai által a föd* 
rászüzletek részére kiadott közegészségügyi utasi* 
fásban ajánlva. Kapható bármely gyógyszer* 
tárban 10 és 50 fabl. csomagolásban. Darabon* 
kint drogériában is.

CHINOIN, ÚJPEST

Kés, olló, nikkelezett eszközök,

ecset, fésű, kefe, szivacs, stb.

f e r t ő t 1 e n i t é s é r e.

Meghívó.
1 M agp  M d i i n t a n k  Omaps szövetsége 1939 májas i  8 ín. hílfön este 8 alakkor Ilii. kar. fseegery-u. 15 tartja

XV. lendes övi H to m a t .
'Kérjük tagjainkat, minél számosabban megjelenni s: veskedjenek. Ezen a napon megyünk a Gilette- 

penge megadóztatása ügyében a Pénzügyminiszter Ur elé. .



SILBER LEÓ
fodrászcikk kereskedő Budapest, K irá ly-utca 14.

Kaphatók az összes fodrászati felsze
relések u. m .: tartós ondoláló gépek, 
hajmosó lavórok, hajszárító burák, asz' 
fali felszerelések, Hercules és Marcell 
ondoláló vasak, Hercules hajkefék és 
ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, 
hajlekötök, illatszerek, pipere cikkek a 
legnagyobb választékban. Személyes, vagy 
levélbcni megrendelések a legponlosab* 
bán eszközöltetnek.

PABOR
Nagy dohai egész hajfestísre P. 2'SO 
Sziisliaia darabja P. ISO

Keresse fel rendeléseivel minél 
előbb cégemet és kisérje figyelemmel 
hirdetéseimet.

Ezen szaklap előfizetőinek 3 szá» 
zalék engedményt nyújtok,

Tdth és H udacsek
Budapest; Csáky ucca 23.

«BA-TO «'elektrom os fodrászati készülékek képviselete

A r j e j e r y z é k
1'40
3-50

Dauerviz B. Porban fél liter. (K apható fél literenként) 
auerviz A. (Essencia) 1 liter

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

© lajsam pon ! liter
Daueron szőkilelt hajaknak erőt és fényt ad.
Kapható '/t és 7 , literenként is.

Olajpakoló zöld 1 liter
Meleg olajpakoláshoz nélkülözhetetlen.

Folyékony sampon 1 liter
A legkitűnőbb minőség. A  hajaknak, fényt kölcsö 
nöz. Egy fel m osása cca. 3 —4 flll.

F ixaleur (egy liternek megfelelő por) 1 liter
A hajat nem sztlrkili, a gyors száradást 
biztosítja

Ecelöblilő. (Egy liternek megfelelő por) 1 liter 
Kellemes illalú, hatása meglepő.

• Hamvasitó* Reflex I, I0C gramm
Hajfestésnél, vagy szőkítésnél a vörös szín 
tom pítására alkalmazható.

H ajfény 50 gramm
A  hajat fényesebbé teszi, mint a brillantin 

Hajlakk 50 gramm 
„ 100 „

Teljesen kész frizurák befúvására alkalm azható.
A frizurákat kem ényen és fényesen tartja.

Körömlakk, a legkitűnőbb minőség 10 gramm 
Leveles sam pon illatos 1 levél 

„ kátrány 1 levél
„ ham vasitő I ievél

VIDÉKEN
Lerakaf: Dudás Sándor Szeged. Tisza Lajos krf. 19
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CORVIN-NYOMDA SZEQBD, VÁR-UTCA ÉS RUDOLP-TÉR SAROK 
Társtulajdonosok : Ciaál ás Szűcs.

Ha jó l és o lcsón 
akar gépeket venni,

akkor

Dudás-Szeged
fodrászati c ikkek

kereskedőhöz kell menni Tisza L. krf 19

SzemitUil k e l  rendtieiű gípek kf pvlselele
Rárkif 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 á ra i: 

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

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

- * * *

r
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Kialakulás előtt áll az országban élő 
kiváló fodrászmesterek 

megszervezése
Itm ip ís  lőtt Iéiib a M o s ta n  n ík r ii nlli todráu mesterek egyeslletível. melynek segitsdBÉvel kDzponlositjuk 

a vidékén M  uakírti mestereket Is. Egy tikosba hívjuk mindazokat, kik hisznek ős hinni akarnak a szaktudás 
győzelmében. „ M a i  ős tanitani" jelűt és a cselekedetek sorozatival kall bizonyítani a aagyköiöasÉg É l i  azt,

hogy a todrisz és todrisz között különbség van.
Kedves Szaktestvéreink! Egy évtizede arín&t, hogy az iparunkat is kikezdték a dekonjunkturális gaz

dasági harcok. A fodrász ipari vezetők csetlenek-botlanak a sikertelenségek útjain. A jogi elméletekre épített 
törvényekkel szemben és az általános közönyben, illetve nemtörődömségben szenvedő fodrászokkal szemben a 
legnagyobb tehetetlenségre lett ítélve a vezetőknek min den eszményi gondolata és lelki idealizmusa.

A fodrászipar tehát csőd elölt áll és likvidálni kell az eddigi (jónak vélt), de meddő harcainkat.
A jelenlegi helyzet és a vezetők rátermettsége nem elég ahhoz, illetve arra, hogy érdeklődésre, illetve szerve
zettségre bírja rá a fodrász iparosokat. Tehát a mai kémiai, vegyi és technikai fejlettségben nincs más út, mint 
az, amelyen a szakképzettség jár és okos számítások alapján veszi fel a versenyt a fennt említett bajokkal 
szemben.

A női fodrászok mester egyesülése 1933-ban kezdte meg alapszabályokban nyert és abban megjelölt 
működését. Szegeden 1923. év óta a természet adta valóságban működött és jelenleg is remekül működik 
a mester egyesülési gondolatokban tömörített szakirányito élet. Az utóbbi időben Pécsen és sok-sok más 
városban szükségét erezték es éppen ezért folynak is az alakulási kísérletek a kiváló mesterek egyesülésére, 
tehát nem fantáziákra épített gondolatok ezek, hanem az élet, az iparunk magasabb színvonalának követel
ményei késztetnek bennünket a cselekvés mezejére.

• Segíts magadon az Isten is megsegít jelszóval centralizáljuk az erőinket és hívjuk táborunkba az 
egyenes, férfias, józan gondolkodású és szaktudással rendelkező kartársainkat.

A fennti célok megvalósításának érdekében folyó évi március hó 19.-én kiküldöttek jelentek meg Budapestről 
Szegeden és létre is jött. velük a teljes megegyezés. A megegyezésben bennefoglaltatik az is, hogy a szakla
punk a mester egyesülés rendelkezésére áll, mint hivatalos lap, melynek segítségével szervezünk, oktatunk, irá
nyítunk és a tagjaink részére a lapot a jövőben díjtalanul, illetve a tagsági díj fejében küldjük meg. Azonkívül 
elhatároztuk azt, hogy körzetenként nagy városonként szakbemutatókat fogunk tartani tagjaink részére, 
stb., stb.

Gazdasági politikánk főcélja az, hogy tagjainkat kioktassuk úgy, hogy szakmunkájukkal tudják meg
hódítani vendégeiket kenyerük érdekében.

A jövő szamunkban ezen témánk folytatásaképpen közölni fogjuk az alapszabályt is. Most még csak 
annyit írunk, hogy aki szakember és tjszta becsülettel bir, az lépjen be azeygesületbe, az évi tagsági díj 12, 
azaz tizenkettő pengő, melyben a szaklap előfizetése is bennfoglaltatik. A tagjaink majd blokkfüzetet nyernek, 
mellyel azután »n-os kedvezmény nyerésével szerezhetik be árucikkeiket, gépeket, felszereléseket, stb.

(Folytatása következik.)

M agym zlg  v i M  U h u in a k  versenye lm  Szegeden 1939 junius hí s-áu
E verseny a Szegedi Ipari Vásár idejében lesz 

megtartva, mely alkalommal a versenyre érkezők részére 
is biztosíttatjk az 50o/o-os vasúti kedvezmény minden 
vonalon.

A verseny helye az újszegedi »Vigadó» díszterme. 
A megtartás ideje: 1939. június 8-án délután fél 2 (óra. 
A verseny végeztével tánc következik.

Ez alkalommal a mesterek, a segédek és a tanulók 
veszik fel a versenyt olyan munkáikkal, melyek nem a 
fantáziákon alapulnak, hanem amelyek az üzleti ér
dekeknek és a modernségnek legjobban megfelelnek.

A versenyszámok az alábbiak lesznek:
1. Tanulók vasondoláló versenye (délutáni frizura),
2. Tanulók vízondoláló versenye (délutáni frizura),
5. Mesterek és segédek vasondoláló versenye (mo

dern délutáni frizura),

4. Mesterek és segédek vízondoláló versenye (mo
dern kisestélyi frizura).

Ezer. számokban hét-hét díj lesz kitűzve a nyerte
sek részére.

5. Strand divat frizura és fürdő trikó revü bemu
tató. Ezen versenyszámban résztvehet bárki és bár
hová való kartárs. Ezen menetben a legtöbb pontot 
elért munkák I., II. és III. tiszteletdijja'l lesznek ki
tüntetve

Meghívót és műsorszámot, mely egyébként a jövő 
számunkban is közölve lesz, minden érdeklődőnek és 
minden szakosztályvezetőnek készséggel küld igénylés 
esetén a szegedi szakosztály vezetősége.

Esetleges változtatást kizárólagos joggal magá
nak tart fenn a verseny rendezősége.
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Ha még nem vagy tag, 
lépj be a mesteregyesülésbe!

A  N ő ifod rászok Mesferegyesülése közleményei :
Székhely  t Budapest, VIII. R ákóczi.u t 17, Balaton kávéház. Telefon : 142-121 és 134 177.
Elnök: Herczog József VII., Thököly.ul 22. Tel: 338 — 664. 
Alelnök: Qesszler János III, Zsigmond.u, 38. „ 366—672.

Misik Pál 1V„ Eskü ül 6. „ 188-530.

Jegyző: Csicsálky Károly VII, Király.u. 73. „
Tilkár : Meisznér Aladár V., Pannónia.u 18. „
Pénztáros : Láng Jenő II, Olaszfasor 25. „
Gazda ; Fűnk István I , Országházi. 6. Hivó

1 4 5 -7 5 5 . 
1 2 6 -1 1 0 . 
156 -  466. 
162- 286.

M E G H Í V Ó
A Nőifodrászok Mesferegyesülése, az erkölcsi tes

tületen támogatásával 1939. május hó 7-én délután 
pontosan 2 órai kezdettel árú és szakirányú gépek be
mutatásával és kiállítással kapcsolatban tartja

Vili. Országos tartósonduláló versenyét
Budapest VI., Hermin—út Angol-park Kutassy-féle ter- 
rasz vendéglő összes helyiségeiben, melyre úgy a kül

földi, valamint Magyarország összes fodrászait, önt s 
kedves hozzátartozóit tisztelettel meghívja

a Rendezőség.
Belépődíj 1.40 P, kedvezményben, az angolparki 

belépő 20 fillér. Igazolt tanoncok 50<>/o kedvezményben 
részesülnek. '

Belépőjegyek kizárólag a helyszínen válthatók, az 
árú kiállítás megnyitása délután 2 órakor.

S zabványok és rendelkezések az 1939 május 7-én m egtartandó
tartósondu lá ló  versenyre

A verseny 3 csoportra oszlik.
Az I. csoportban részt vehet minden magyarorszá

gi fodrászmester és segéd.
A II. csoportban részt vehet minden magyarországi 

önálló fodrász és segéd, akik országos és nemzetközi 
versenyen sem első, sem második díjat nem nyertek.

A III. csoportban résztvehetnek a vidéki önálló 
fodrászok és segédek.

/. csoport idő:
A felcsavarásra 15 perc
Vízhullámositásra 35 perc
Felfésülésre 30 perc

A II. és Hl. csoport ideje:
Felcsavarásra 20 perc
Vízhullámositásra 35 perc
Felfésülésre 25 perc

Rollni kizárva!
Természeteshullámú haj kizárva, festett és szőkített

haj megengedve.
A tartóshullámositás a helyszínen készítendő 24 

csavarra, a legkevesebb, amit fel kell rakni.
A versenyzők modelljeikkel a verseny színhelyén 

legkésőbb negyed 3 órakor a főrendező által kijelölt 
helyeiket elfoglalni tartoznak.

A későnjövők nem vétetnek figyelembe.
Minden versenyző fehér köppenyben köteles dol

gozni. 110-es áramról, melegvízről és fejmosó tálak
ról a rendezőség gondoskodik, viszont a fejmosás, il
letve leöblítéshez szükséges kancsókról a versenyzők 
tartoznak gondoskodni.

Továbbá minden mqs szerszámot, gépet, úgyszin

tén 11Ü woltos kétágú (világító áram) hajszáritógépet 
is tartozik a versenyző magával hozni.

Az elveszett tárgyakért a rendezőség felelősséget 
nem vállal.

Ruhatár a helyszínen van. Az ott elhelyezett tár
gyakért a ruhatáros felelős.

Bírálás módozatai:
Minden modell baja 10 perccel a verseny előtt meg 

lesz vizsgálva.
I. Az alátétek helyes felrakása és a haj ritkítása.
II A haj göndörsége és helyes felcsavarása mosás

után.
III. A kész frizura felfésülése.
Esetenként és bírálási tagonként 5—5 pont adható. 

(Holtverseny esetén a díjak meg lesznek semmisítve.)
A versenyrendezés bárminemű változásának jogát 

a rendezőség fenntartja magának.
Ha a versenyrendezőség tudomást szerez arról, 

hogy valamely versenyző hamis adatok bemondásával

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

„W. H  E  N R  ¥ “
dauer vizet, (száraz és zsíros), Olaj schampoont 
„VITAIL OIL" hajpakoláshoz. Vizotidoláló 
fixaleur. Levélbeni érdeklődőknek mintát kész* 
séggel küldök. Egyben az összes ..DAUER" 
gépek közvelílésével foglalkozom.

Weisz Henrik kereskedelmi utazó 
Budapest, VII., Akácfa-u. 5. I. emelel 5.
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vesz részt a versenyen, úgy a benevezési díj visszaté
rítése nélkül a versenyből kizáratik és az esetleges már 
elért díj meg lesz semmisítve.

Nevezési díjak:
I. csoport P 7.—•
II. és III. csoport P 5—5.—

A Nőifodrászok Mesteregyesülésének tagjai 25 szá
zalékos kedvezményben részesülnek.

Nevezési határidő budapestieknek 1939 május hó 
5-ig este 10 óráig, Rákóczi-ut 17. sz. Balaton kávéház.

Vidékieknek levélben a Mesteregyesülés címére és 
a verseny megkezdése előtt 1 órával a helyszínen. 

Versenyrendezőség telefonszámai:
Herzog József, elnök 33-86-64.
Gessler János, alelnök 33-66-772.
Misik Pál, alelnök 18-85-30.
Meiszner Aladár, titkár 12-61-10.
Vidékieknek előzetes értesítés esetén a rendezőség 

gondoskodik modellekről.
Részletes felvilágosítás a megjelenő meghívókon. 

Díjak:
/. csoport:

I. díj P 60. -  és oklevél.
II. díj P 45.— és oklevél,
III díj P 30.— és oklevél.

//. csoport:
I. díj P 40.—
II. díj P 30.—
III. díj P 20.—
IV. díj P 10.—
V és VI. díj oklevél.

///. csoport:
I. díj P 30.—
II. díj P 20.—

III. díj P 10.—
IV. cs V. díj oklevél.

F igy e lem !
Szenzáció!

„Per-
raanent"
(Tarlós ondoláló oldal.)

Az elismeri kiváló összelélelü és erősen göndörítő tar
tós hul'ámviz. Minden más vegyianyag vagy viz hoz* 
zátétele nélkül hatásosan, ragyogó fényesen és biztos 
eredménnyel adja meg a kívánt hullámot vagy göndör* 
séget. Elrontott, szőkített és festet hajnál is csodás 
eredmény. 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 : Kecskem éti Józse f
fodrásznál SZ E G E D . Fodor*ulca 36. szám.

Az én iskolám
(XIX. közlemény.)

Imit minden fodrásznak a tartít h i n n i  indoia keli.
írta: Borbély János, Pécs.

(Folytatás.) Az 1890. évben Jaques Buch Zü
richben mar színházi parókákon a maihoz hasonló 
tényleges göndörítéseket készített, a hajat borax ol
dattal benedvcsítve bádog csövecskékre felcsavarta, 
majd egy fém rudat megmelegítve, bádog csövecskék
be helyezte. Körülbelül ebben az időben volt az is, 
amikor Bécsten Reinwáld fodrászmester Buch sziszté
máéival kezdett élő fejeken kísérletezni, persze siker
telenül. Ma tudjuk, hogy az akkori primitív csavarás 
és fűtési eljárás nem is vezethetett teljes sikerhez, sok 
mindenben kellett fejlődnie a technikának, valamint 
a chémiának, amíg elértük a tökéletes (ha ugyan 
így már mondanunk szabad) tartós hullámhoz. Az 
első igazi siker sok-sok kísérletezés után mégis Ness- 
ler nevéhez fűződik, hosszú, göröngyös és csalódások
kal teljes út után mégis sikerült neki 1906-ban, 11 
évvel később első sikertelen bemutatása után ismét 
bemutatni a megjavított és tökéletesítettebb hajgön
dörítő gépet s ezzel a munkájával az ő neve nyitotta 
meg a tartós Inillámosítás korszakát. 1908-ban Frank
furtban tartotta meg második nyilvános bemutatását, 
amelyen Bécsből a még ma is élő Rudolf Schiff, va
lamint Mayer József, a mai reálistic gép feltalálója is 
megjelent . A frankfurti bemutatásnak már sikeres visz - 
hangja is lett nemcsak .itt Európában, hanem az ak
kor már nagy fejlődésben lévő amerikai fodrászkörök- 
ben is. Nesslernek 1909-ben Karlsbadban, majd Bécs- 
ben volt egy nyilvános bemutatója, ahol már a világ 
nevesebb fodrászai is megjelentek. Persze az akkori 
eredmény a maihoz képest még nagyon gyenge volt. 
Egy procedúra nem kevesebb, mint 10—12 órai munkát 
vett igénybe és az eredmény egy rettenetes kóc- 
tönieg volt. Nessler gépje Amerikában 1912-ben lett 
közismert egy Friderits nevű alkalmazottja kezdett 
foglalkozni az Egyesült Államokban Nessler sziszté
májával, akivel később perbe is keveredett. Ebben az 
időben konstruálta Párisban egy Bondon nevű fodrász 
a »Gallia» gépét, majd nem sokkal később a svájci 
Eugen Sutter hozta nyilvánosságra a még ma is jó 
márkának nevezett Eugene masináját. 1924-ben jön 
Mayer József az első lapos csavarást! gépével a szak
körök elé, amellyel megnyitja a tartós hullám nagy 
felvirágzását. Ez időben divatos hódítással tör előre
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a rövid hajviselet, amely hamarosan az egész világ 
divatos asszonyait és leányait hatalmába keríti. Nem- 
sokkal később Fichenberger Zürichben hozta piacra a 
»Ruso» nevű belső fűtésű, lapos csavarása gépet és 
így ment ez most gyors tempóban tovább. A tartós 
hullám nemcsak a fodrász iparban teremtette meg a 
sajnos, már elmúlt konjunktúrát, hanem a gyáripar is 
sok ezressel bélelte ki Wertheim-szekrényét. 1925-ben 
rendezték meg Drezdában az első tartós hullámosító 
versenyt, ahol az összes díjakat a lapos csavarást! gé
pek nyerték. Nem lenne érdektelen végigmenni azon a 
hosszú, göröngyös úton, amelyet relátiv rövid idő alatt 
ez a csodálatos találmány megtett. Joggal mondhat
juk, hogy a fodrász ipar mai fejlődéséhez a tartós gé
pek nagyban hozzájárulnak.

Azt hiszem, nem lesz érdektelen, ha rátérek a tar
tós hullámmal kapcsolatos szakmai szempontok meg
világítására. Ha egészséges egyenes szálú hajat ketté 
vágunk és azt nagyitó üveggel megvizsgáljuk, látni 
fogjuk, hogy a haj nem más, mint lyukas gömbölyű 
csövecske, a kínai haj pl. szögletes, a néger haj lapos 
(ovális). Ha egy t^nészeténél hullámos hajat vágunk 
keresztbe akkor látni fogjuk, hogy az ilyen haj nem 
gömbölyű, hanem ovális. Azt tudjuk, hogyha valamilyen 
rugalmas gömbölyű tárgyat meghajlítunk, akkor az 
alsó hajlított részen az anyag cellácskák összenyomul
nak, viszont a külső részen az anyag cellácskák kicsit 
tágulnak. A melegség és kémiai víz olyan befolyást gya
korol a gyorsan felcsavart hajra, hogy az anyag cellács- 
kákat össze, illetve kitágult állapotban fixirozza. Külö
nösen hangsúlyozom, hogy a tartós hullámosításnak nem 
szabad sablon munkának lenni, hanem a gondos szak
embernek a különböző hajak körülményeit alaposan meg 
kell vizsgálnia, mert csak az ilyen gondos és pontos 
munkával lehet a sikert, ha nem is elérni, de legalább 
megközelíteni. A hajak tulajdonságainak felismerése 
után az elfogadható eredményt csakis pontos, exact, szo
ros csavarással érhetjük el. A szoros csavarást azonban 
csak úgy sikerül elérni, ha az alátéteink jól zárnak. Ha 
az alátéteink nem felelnek meg ennék a fontos körül
ménynek, akkor azokat nem szabad használni, különö
sen nem a vékony és selyemszálú hajaknál. Rosszúl zá
ró alátéteinknél a haj szoros felcsavarása már azért 
sem lehetséges, mert a hajat nem az alátéttől, hanem a 
fejbőrtől húzzuk, amely sokszor a vendégnek nemcsak 
fájdalmat okoz, hanem az erős húzás következtében a 
fejbőrön vízhólyag keletkezhet, vagy a még ennél is 
rosszabb eshetőség, a meleg gőz lecsapódása, amely a 
fejbőrön égési sebeket okozhat.

(Következő számban folytatjuk.)

Újdonság' Ú jdonság
A  legtökéletesebb tartós ondolálást bármilyen minőségű hajon

SUN BRIGHT
tartósondoláló krém biztosítja.

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

B U D A P E ST . Lónyai»utca 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.

Negyed k ilog ram  2.90 P.
Vidéki lerakat: Dudásnál, Szeged.

Kérdés-felelet rovat.
Regi kívánságot teljesítve közöljük, hogy a sza.cmát 

érintő chétniai vonatkozású kérdésekre tagjainknak díj
mentesen választ adunk. Hirdetőink érdekeit sértő kér
dések kizárva. Válaszbélyeg melléklendő. Közérdekű 
válaszokat a rovatban is hozzuk. Szóbeli válaszok, min
den csütörtökön az összejövetelen: Levélcím Női Fodrá
szok Mesteregyesülése Budapest, Rákóczi-út 17. ■

A D auerviz anyagairól,
Dauervizeink főanyagai legtöbbször: víz, nátrium- 

sulfát, borax, ammoniumcarbonát, szalmiákszesz, szó
dabikarbóna, szóda, glycerin, stb. Fontos tudnunk, 
hogy ezek legtöbbje könnyen boruló, erősségét változ
tató vegyidet.

A nátriumsulfit a levegőn nátriurnsulfáttá válto
zik, tehát lúgos sóból semlegessé alakul át.

Az árúbeli amoniákszóda változó mennyiségű amin. 
carbamátot is tartalmaz, mely vízben carbonáttá alakul 
át. Könnyen bomlik ammóniára és széndioxidra. Ahány- 
féle gyártmány, annyiféle erősségű lúg lesz belőle.

A szalmiákszesz is állandóan és könnyen bomlik 
ammóniára és vízre. Ritkán kapunk olyan erősségűt, 
mint amilyent kérünk, de az a kereskedők részére is 
megoldhatatlan feladat. Igen gyorsan gyengülő folya
dék.

A szóda fennti értelemben nem bomlik ugyan, de 
mégis változik összetétele, ugyanis kristályaiban (mint 
minden sókristályban) víz is van, mégpedig változó 
mennyiségben. Közönséges hőmérsékleten 60" o vizet 
tartalmaz, de pl. 36 C fokon már csak 16°,o-ot. A víz
től mentes szóda pedig a levegőből gyorsan s z ív  fel 
vizet. így történhet, hogy ha 10 gr. szódát 1 deci 
vízben oldunk, abból 10 százalékos, vagy akár 1.6 
százalékos lúg is keletkezhet.

E'zekután könnyen megérthetjük, hogy miért nem 
tudunk mindig pontosan egyforma erősségű Dauervizet 
otthon készíteni,, holott mérlegünk és menzuránk is 
van és a recepthez is alkalmazkodtunk. Ugyanez az 
oka annak is, hogy a mindig állandó erősségű, jobb 
Dauervizek drágábbak, hiszen ilyeneket csak az anya
gok előzetes vizsgálata és nagyobb szaktudás mellett 
lehet készíteni.

Magyar Iparai I Gondolj üteg napjaidra, családodra I
Csák a szervezés ereje biztosíthatja az iparostársa- 

dalom jövőjét.
Minden iparosnak becsületbeli kötelessége önma

gával, családjával, kartársaival szemben e kérdőív azon
nali kitöltése és az ipartestülethez legsürgősebb be
szolgáltatása, hogy régi jogos követelésünk teljesítését, 
az iparosnyugdíj törvényes rendezését biztosíthassuk.

E célból elkerülhetetlenül szükséges a nérdölap 
adatainak egybegyűjtése és feldolgozása. Az adatokat 
szigorúan bizalmasan kezeljük és kizárólag a nyugdíj
biztosítás és az iparadósságok rendezése céljaira hasz
náljuk.

Budapest, 1939. évi március hó 1.
Az IPOK. kebelében mii ködéi 

nyugdíj bizottság.
Ijiai testületek Országos Központja.
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K a m u  t i  I f l lM p I eldadássorozatuok elfladtja: Ram aszetter K áro ly

A haj a modern fodrászatban
(E lőadva  a N ő ifo d rászo k  MesteregyesUlésében 

H erczog József ur á lta l)
A modern fodrász dolga a vendég hajának minősé

gét megállapítani, bármely munkánál is, mielőtt a ki
vitelezésbe kezd.

Ehhez elsősorban ismernünk kell az anyagot, ami
vel dolgozunk, tudnunk, kell, hogy miből van az fel
építve: tojásfehérjéből és szaruanyagból, melyet kera- 
tirinek nevezünk. Hogy tudjuk a haj (keratin) anyagát 
megítélni? A haj lehet pl. rendkívül puha, vagy kemény 
és érdes (sprőd); az egyes hajfelületek simák vagy ér
desek. A haj vastagsága 0.03-tól 0.07 mm-ig. Tud
nunk kell, hogy van hajgyökér és van hajhagyma. Te
herbíró képessége: egy szál 180 gr-ot bir el szaka
dás nélkül és ezen súly alatt másfélszeresére nyúlik. A 
puha hajak tapintásában a selyemhez hasonló érzést 
kellenek; az érdes (sprőd) hajak pedig kemények és a

lószőrhöz hasonló érzést váltanak ki bennünk. Ezen 
két ellentétes haj minőség között egy egész skála haj- 
minöség fekszik. Tehát nagy gyakorlati tapasztalat kell 
ahhoz, hogy egyszerű látásra meg tudjuk különböztetni 
egyik hajat a másiktól. Annak ellenére, hogy úgy vél
jük, hogy a hajat tökéletesen ismerjük, előállanak oly 
esetek, hogy a haj természetes növésével a hajban haj
üregek képződnek, amit szabad szemmel vagy tapintás
sal nem lehet felismerni. A hajnak ezen hibáit csak 
mikroszkóp segítségével lehet felismerni és ezek után 
orvosolni. Sokszor előfordult már az mindannyiunk
nál, hogy a legfigyelmesebben elvégzett tartóshullám 
után a haj törött. Most a mikroszkóp segítségével be
mutatok 2 hajszál hibát az 1. és 2. szánni ábrán. Mint 
érdekességet meg kell említenem, hogy vannak hajak

I Ábra

a vékony szákiak között, melyek egyes részeiken óv
szernek (laposak), amint azt a 3. számú ábra mutatja. 
Eze.o azok a hajak, melyeket a fodrásznak a tartóshul
lám készítésénél a legfigyelmesebben kell megmunkálni, 
mert ez a hajminőség a legnagyobb nedvesség-felszívó
képességgel bir, ennélfogva nehezen göndöríthető, így 
ezt a hajat csakis mikroszkopikus vizsgálattal ismer
hetjük fel. A mikroszkopos vizsgálat úgy történik, hogy

a hajat fektetjük az üveglemezre egy csepp gliecrin- 
nel, ráhelyezzük a tetejére a másik üveglapot és pénz
ragasztóval átragasztjuk. A mikroszkóp alá téve látjuk, 
hogy a haj lapos része odalapul az üveghez, az ovális 
része pedig állva tapad az üvegre (vagyis a keskeny 
rész fog keresztben állani). Sok eset fordul elő, amit 
a 4 5 sz. kép mutatja a haj csavarodását, mely úgy
esik össze, mint a gumi, elhasznált állapotban. Ezért 
nem ajánlatos azon hajakat, melyek már többszöri sző
kítés és tartós hullámmal meg lettek erőltetve, egy iilés-

?. ábra 3. ábra
ben mind a két munkával kezelni, hanem végezzük el 
előbb az egyiket, aztán a másikat, mert van időnk, krém 
pakkolással egy hét alatt a hajat úgy felerősíteni, hogy 
kevésbbé ártunk a haj keratin anyagának, vagyis a to
jásfehérjéből és szaruanyagból álló hajnak. Nem szabad 
soha elfelejtenünk, hogy a tartósonduláló vizeink, sző
kítő anyagaink mind lúgtartalmúak, melyek a hajat 
megpuhítják, vagyis a rostokat feloldják és ezek nem 
tudnak eléggé ellenállni az erős anyagoknak. Épp ezért 
nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy ilyen esetekben 
feltétlenül alkalmazzuk előbb a haj felerősítését és ak
kor egészséges tartóshul/ámot tudunk úgy a szőkített, 
mint a festett hajon elérni. Szóval a hajat egy kúra alá 
vesszük, mely Bonawell krémből készül.

Hogyan készítsük el a gyógypakolást? Elővesszük 
a 4. számú edényünket, melynek cesarolle a neve, — 
porcellánból van, nyéllel — egy negyed rész Bonawellt 
teszünk a cesarolleba és forró vízzel, ecset segítségé
vel keverjük egy irányban mindaddig, mig nagy hab 
képződik. Most, ha száraz természetű hajról van szó, 
úgy 5 gr. Lecitint öntünk a masszához, — ha száraz, 
korpás a haj, ez esetben Teer balzsamot, ha zsíros, 
korpás, kéntejet, ha pedig vérszegény, úgy kamilla 
anyaggal történik ezen gyógypakkolás.

Ha szőkített, vagy festett hajat veszünk ilyen kúra 
alá, úgy egész nyugodtan tartósan ondulálható, ané^ 
kiil, hogy a legkisebb kárt szenvedné a haj, a már is
mételt tartóshullám esetén, amely ma már 3—6 hó
napi időközökben ismételteik meg. Lelkiismeretes 
szakember ma már olaj, vagy Bonawell nélkül nem is
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dolgozik, mert kiilnöben csak roncsot és nem hajat ta
lál, többszöri tartóshullám után a vendég fején; vi
szont halálos vétek a vendégnek azt mondani, hogy ké
rem, majd csak egy év után vállalom hajának tartós- 
hullámosítását, mert nem tudok megfelelőt készíteni, — 
ma, amikor oly magas nívón áll a fodrász chémia, — 
s ha ön nem csinálja meg, megcsinálja azt más, aki 
halad a modern fodrász-chemiával.

Kényes esetekben nagyon fontos egy próbafűtést 
eszközölni. (Ez különösen ma már egészségügyi elő
írás.) Hogyan készítsünk egy próbafűtést? Mindig a 
haj első hajrészéből, mert ez a legkényesebb és ha sző-

li a  kz n á l j  » .

Müilajia 
gé ház alkalmai

Kapható: Dudás Sándor fodrászcikk kereskedőnél, 
Szeged, Tisza Lajos-körűt 19., telefon: 22 -11.

Egy liter rendelés esetén csomagolást és szállítást 
díjtalanul eszközölheti,

5. ábra

kitett, vagy festett, feltétlenül Bonawell-t, vagy I.eci- 
tin-t alkalmazunk a tartósonduláló vízzel való ned
vesítés előtt. Ha ezekután sem tartjuk a kifűtött tincset 
'kielégítően göndörnek, úgy ennek a hajnak két hónapi 
kúrát kell adni és csak azután lehet egy eredményes 
tartóshullámot készíteni.

A krémpákolás a hallgatóság előtt lett készítve, 
úgy hogy ezt mindenkinek módjában áll már most üz
letében felhasználni, mely által úgyszólván többletjö
vedelemre tehet szert. Keressük az alkalmat, hogy üzleti 
bevételünket fokozhassuk és ezzé! versenyezzünk egy
más közt, ne pedig avval, hogy ki minél olcsóbban szó'1* 
gálja ki vendégét s ezáltal másik kartársát esetleg nyo
morba döntse.

A klischéket a berlini Hans Schwartzkopf (Fekete 
Fej) cég bocsájtotta szívességből rendelkezésünkre 
hogy a magyar fodrászoknak képekben is be tudjam 
mutatni.

Minden tartós ondolálása sikerül,
h a a  93 N É G E R 4* s t a r k

Dauervell»
w asser t

H a l á s z  Ö d ö n

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

Dusán felszerelt raktáraimban megtalálhatók az összes 
fodrászati berendezések, fejmosó tálak, dauer gépek, kézi 
hajszárítók és hajszárító burák stb. Acél árukból különö* 
sen angol és solingeni gyártmányból nagy választék. Saját 
készihnényü kölni vizek, dauer vizek, brillanfinok, scham* 
poonok stb. Ha még nem használta a HALÁSZ gyárt* 
mányu «BIBOR» márkájú árukat, tegyen egy próba 
íendelésf és előre is bizonyíthatom, hogy a jövőben csak 
ezt fogja használni,

A most megjelent képes árjegyzékemben megtalál
ható az összes fodrászati cikk, Amennyiben ezen árjegy* 
zék még önnek nem volna meg, úgy saját érdekében 
feltétlenül kérje meg, melyből meggyőződhet legolcsóbb 
áraimról, szállítás esetén pedig príma minőségű áruimról.

Perjekt hölgy jódrász, vagy kisasszony azonnalra 
felvétetik Cim: Nagy fodrász, Solt, Pest megye.

Ez kell 
Önnek is

a legújabb tipusu »Ko* 
róna* hajszárító gép. 
Kivitele az eddigieket 

felülmúlja,

zajtalan mólóiul t i 
n lÉ ie t t  e iii libákkal
váltható forró és langyos 
levegője gyors és kevés 
a villany fogyasztása.

Ára 226 P. kész* 
pénz fizetés esetén ol* 
esőbb.

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

Hitelképes egyének* 
nek részletre is adok.

Gyártja:
Seregi A lfréd
M o n t i  Vili utca 28,

Vidéki lerakat: Dudás S. Szeged, Tisza L. kit. 19.
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A kisiparosság nyugdíj kérdése.
Nemcsak a kisiparosságot, de a mai közéleti ténye

zőket is egyre jobban és fokozottabban foglalkoz
tatja az a probléma, hogy hogyan lehetne a kisiparos
ság nyugdíj-kérdését megoldani.

Nagyon sokan megoldhatatlannak tartják e kissé 
nehéznek látszó problémát, pedig nem is olyan nehéz, 
hiszen számtalan megoldási lehetősége van. Csak egy 
kissé intezivebben kellene vele foglalkozni és áttekin
teni, átérezni az iparosság mostoha sorslájt s a mai: ne
héz gazdasági helyzetét.

Mert talán nincs még egy ilyen társadalmi osztály, 
amely ilyen elhagyatott volna és ilyen reménytelenül 
tekintene arra a korra, amikor a szerszám kiesik a ke
zéből.

Pedig ez a társadalmi osztály nemzetgazdasági 
szempontból nagyon fontos tényező, hiszen iparosság 
nélkül nem volna mivel a földet megművelni, nem volna 
építkezés, barlangokba kellene lakni és nem lehetne ru- 
házkodni, stb., stb.

Azután meg a társadalom minden rétegéről tör
tént már többé-kevésbbé valamilyen formában intézke
dés, csak az önálló kisjparosság van abban a remény
telen, mostoha sorsban, akivel senki sem törődik, aki
nek csak a közteher viselésből jut ki. Tudom, nehéz

gazdasági viszonyok között élünk, megnyirbálták, ki
rabolták szegény országunkat, s az ország minden 
egyes fiának áldozatot kell hozni. De ez az áldozatho- 
zatal ne egyoldalú legyen és ne csak a kisiparosságot, 
hanem a társadalom minden egyes polgárát egyformán 
érintse.

A munkásság, ha kiesik a szerszéfm a kezéből, öreg
ségi rokkantsági nyugdíjat kap, melynek 50 százalékát 
a munkaadó köteles megfizetni, mint az OTI járulékot. 
A tisztviselő - öregségére nyugdíjat kap. A kisgazdát 
földjének termése biztosítja öregségére. De a kisipa
rosságnak legrosszabb esetre ha megöregedett és mun
kaképtelenné vált, csak a koldulás lehet osztályrésze, 
holott állami megterhelés nélkül lehetne ezt az igen kí
nos problémát megoldani.

/I megoldási lehetőség többjeié.
1. Állami hozzájárulás esetén tehermentesítsék a 

munkaadó kisiparosságot a munkavállalók helyett fize
tendő 50 százalékos OTI járuléktól és ezt az összeget 
fel lehet használni az iparosság nyugdíjalapjának a 
felállítására.

2. Az Ipartestület minden önálló iparosnak mint
egy kényszertársulata, ahol köteles akarva nem akarva 
tagnak lenni és tagdíjat fizetni.

Ezt a tagdijat annak megfelelően fel lehet emelni 
és nyugdíj alapra fordítani. Vannak ugyan, akik ennek

Lorissa. Fixpor női 1 levél P .40, 100 gr. P 1.60,
1 kg. P 14.—

,, Schampoon por 1 kg. I. szagtalan P 2.40, 
illatos P 3.

„ Schampoon por 1 kg. II. szagtalan P 2.—, 
illatos P 2.40

„ Fényes brillántin olaj 1 liter, üveg nélkül 3.60
,, Brillántin olaj illatos 1 It. P 2.40, szagta

lan 1 liter P 2.—
,, Folyékony úrifix tapadós hajápoló üveg nél

kül 1 kg. P 4.—
,, Tapadós brillántin szagtalan 1 kg. P 4.40, 

illatos P 5.60.
,, Tapadós pomádé Kicsi P —.40. illatos P 

—.60, nagy P —.70, illatos P —.90.
„ Lotion, vagy Bay rum üveg nélkül 1 lt. 4.40,
„ Fodrász púder szagtalan i kg. P 1.20, illa

tos 1 kg. P. 1.60.
,, Gyors borotvakrém 1 kg. P 5.20, negyed kg.

' P 1.20.
,, Pakkoló olaj 1 kg. P 4.40.
,, Petrol 1 liter P 1.20, I.-a üveg nélkül 1 tr.

P 1.60.
,, Török vörös olaj I. P. 1.80.

A. E G. hajszárító gép P 37.
Prptos hajszárító gép P 44.—
Lapos csöves hajszárító gép P 140.—
Motoros, sisakos P 220 250.
Dauergép állványos, 16 fűtőtesttel P 180.—
Dauergép előfűtéses 220. , 300. , 450.—

Alátét és facsavar lemezzel együtt P 1.20 
Slaniol 1 levél P —.20
Papir alluminium 1 kg. P 12. —, 100 drb. vágva —.80 
Fűtő csipesz legújabb 50 fillér,
Lemosó tál kicsi P 30. , közép 35. , nagy 40.—,
Lapos búra új P 3 4 .—, régi P 24.—,
Francja bura P 30.—,
Gázrezsó P 5. ,
Karszék P 9.—, nagyobb P 12.—,
Farugós szék P 12.—, karral P 17.—
Foorász szék P 37.—,
Párna P 4.—, 4.50.
Lökni csavar BB 12 drb. P 1.20,
Csipesz BB tucatja P 1 .20,
Lökni norma csavar vagy csipesz 1 tucat P t .60,
Lökni csavar gumis 12 drb. P 1.20, nagyobb 1.60, 
Pollár fenőszíj P 2.60, Rapid /enőszíj 2.—,
Rapid paszta P —.30,
Függő fenöszij P 3.60, 4.50, 6.—,
Pollárt kés 27 28-as P 4.60,
Goldkronen 27- 28-as P 4.40, Kronberger 4.20,
Dovó kés 27 28-as P 4.20, 15 -16-os P 6.—,
Non plus ultra olló P 3.60—4.—, 4.50,

Köszörülést legolcsóbban vállalok. A többi cikkek 
napi áron a legolcsóbban.

3 személyes úri régi cseresznye színű egybefutó 
szekrénnyel, eternit lappal P 150.—, vagy mosdóval 
P 220. , 3 személyes női cseresznye színű oldalfallal
tűkön el, lábtartóval P 50. , régi bútorok vétele és el
adása.

L O R I S S A  P A J O R  cég Budapest.
fodrdszati cikkek szaküzlete

Nagyatádi Szabó István (volt Kertész) utca 23. szám. Telefon : 33—21—25.
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a fizetési kötelezettségüknek sem tesznek eleget, de 
akkor, amikor öregségükre a saját ellátásukról gondos
kodnak, talán nagyobb készséggel tennének eleget cbbe- 
ni kötelezettségüknek.

Az iparosság az adóknak többféle fajtáját ismeri: 
forgalmi adó, kereseti adó, fázis adó, jövedelem adó, 
vagyon adó, stb. stb., így egy adóval többfélét fog 
ismerni és lenne egy nyugdíj adó, amellyel szinte ser
kenteni lehetne még a többi adó megfizetésére is, tekin
tettel arra, hogy a saját sorsáról gondoskodik öregsé
gére. Ha azonban az iparosság egy igen kevés százaléka 
eme kötelességének nem akarna eleget tenni, úgy azt 
kényszeríteni kell, már csak azért is, mert így az álla
mot lehetne tehermentesíteni.

Hiszen jelenleg nagyon sok kisiparos öregségére 
állami támogatásra szorul. Így az önálló iparosság 
nyugdíj problémája megoldást nyerne és a társadalom 
eme rétege is megnyugvással tekintene, a na reményte
len és mostoha kórra, mikor munkaképtelenné lesz.

Zöld János
fodrász mester

az Orsz. Fodrászmeslerek Szöv. társelnöke, 
a XI. kér. Iparos Kör társelnöke

m árkát használ minden fodrász, aki nem 
veszélyezteti üzletének jó hírnevét silány 

m inőségű olcsó borotvaszappannal.

A DURALIN miniátür doboza, melynek ára 50 fil
lér, a bajusz, szemöldök festésnél, nemkülönben a vá
laszték javításánál előnyt jelent.

D A N A
Villanynélküli előfűléses dauergép, 30 fű* 
főtesltel, komplelt felszerelve, gyönyörű ki* 
vitelben olcsó árban, ábra szerint,

D Á N A  Gáz és  villany  
Motoros körforgó és s z í v ó  rendszerű gyors 
hajszáritóbura, ábra szerint,

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

H iába van D au ergép e  
ha n in cs  jó D auerv ize  

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

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

N I Z Z A N O L  -  sza lm iá k o s  
Dauerviz 1 liter 2.50 P. 

N I Z Z A  — p ah oló 'o la j  
1 liter 3.50 P. fél liter 1.80 P, 
F R E G O L I  — f íx i tö r

Hajrögzitőpor 1 csomag 6 —8 liternek 1,— P . Használati ulasilást 
mindenhez mellékelek

N á d a s  S á n d o r
fodrászati gépek, kozmeti/rai cikkek vallalafa 

B udapest, VII., Erzsébet littrut 58. Tel.: 134 
Lerakat: D ud ás Sándor, Szeged .

7 1
I L

5*=-'. ül
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Hálom magyar nyerte a budapest-bOcs-berlinl fodrász versenyt
Nagyszabású, városok közötti fodrászverseny zaj

lott le folyó évi március hó 26., 27., 28. és 29.-én Ber
linben a Zoo úgynevezett márványtermében. A verse
nyen Budapest, Bécs és Berlin egyenkint három tagból 
áll j csapatai vettek részt. A versenyt a magyar csapat 
nyerte 632 ponttal, Bécs csapata 631 ponttal második 
lett, a berliniek 567 pontos eredményt értek el.

A verseny számai között volt: a hajfestés vasondo- 
lálással, vizondolálás modern frizurával, történelnr fri
zurák közül ezen a versenyen az 1850—1890-ig ter
jedő korszak frizuráit kellett bemutatni a fodrászoknak 
egyéni kutatásaik alapján. Ezt a versenyszámot egy bé
csi fodrász nyerte meg.

A négynapos verseny nagy érdeklődés mellett folyt 
le, 9400 néző nézte végig a szép versenyt és volt ta
núja a magyar fodrászok, névszerint Molnár József, 
Varga Ferenc és Holló Gyula kitűnő szereplésének. Ne
vezetteknek ezúton is szívből gratulálunk.

A DURALIN hajfesték 20.-as és 9.-es színei egy
forma arányban összekeverve, a legkényesebb szint 
biztosítja.

Szegedi hírek.
Nagybányai vitéz Horthy Mjklósné felhívására a 

Kárpátalját megszálló és a lengyel határig menetelő 
honvédeink segély akciójának alapjára a szegedi fod
rászipari szakosztály a 19. csekkszámon 30 pengőt kül
dött el adományképpen.

*

Bár szükebb körben, de bensőséges érzéssel ülte 
meg az idén a szegedi fodrászipari szakosztály már
cius Idusát az ipartestületben vacsorával és tánccal egy
bekötve. Az ünnepély műsor számai az alábbiak vol
tak: A megnyitó beszédet Szántai K. János alelnök, az 
ünnepi beszédet Mezei Károly alelnök mondotta. Pe
tőfi Sándor »Talpra magyar»-ját Bugarszky Nándor 
fodrászsegéd, mig egy irredenta verset Tápai Veronka 
fodrászsegéd nő szavalt. S végül magyar nótákat Misán 
István, a szegedi városi színház tagja énekelt. A zenét 
Boldizsár Kálmán és cigányzenekara szolgáltatta. Záró 
befejező és buzlitó beszédet Dudás Sándor, a szak
osztály elnöke intézett az ünnepélyen egybegyűltekhez.

FQdrdiz ipari s t a H i ly i  Bgyülts.
A szegedi fodrászipari szakosztály 52-ik évi ren

des közgyűlését tartotta meg folyó évi március ,18-úu. 
A közgyűlés közepes érdeklődés mellett zajlott le. Az 
elnöki beszámolóból, nemkülönben a részletesen össze

foglalt jegyzői jelentésekből megállapítva bátran mond
hatjuk, hogy a szegedi fodrásziparnak parlamentje a 
legtökéletesebb munkát fejtette ki az 1938—1939-es 
években A rendkívüli munkateljesítmény sorozatok 
pontjait alkotják: a vándor tanfolyamok megrendezése, 
a mester egyesülésnek több esetben megtartott előadásai 
és bemutatásai, zászló alapítása és szentelési ünnepe, 
jelmezes bál és társasvacsorák, nemkülönben kirándulá
sok rendezése, vidéki szakoktatások és szervezések, 
miniszter elé küldöttségileg való menés, a fővárosi és 
vidéki versenyeken kiküldöttekkel való képviseltetés, 
stb.

A vidéki úri és hölgyfodrászok szaklapja, mint a 
fodrászipari szakosztály hivatalos közlönye, a fennti 
időben körülbelül 28000 példányszámban jelent meg és 
kereste fel az egész világon élő fodrász kartársakat.

Az elnökség 17 esetben tartott rendes, míg 3 
esetben rendkívüli választmányi ülést. Az elnökség i 980 
levelet kapott kézhez, melyekből 810 darabot intézett 
el válaszolva érdemileg.

A vázolt adatok igazolják teljesen a szakosztály 
vezetőségének közéleti tevékenységét. Dudás Sándor 
szakosztályelnök köszönetét mondott mindazon tagok
nak, és kívül álló uraknak, és hölgyeknek, kik a fennti 
munkák sikeréhez segítkeztek. A tisztikar egyhangú 
kívánság szerint maradt a régi.

II s zeg i fodrász ipari szakosztály rendkívüli Értekezletei 
tartott folyt tvl M o s  M  29-tn.

Az értekezlet összehívását az tette szükségessé, 
hogy az utóbbi időben a m. kir. kereskedelmi és köz
lekedésügyi miniszter úrnak 3841 1939. szám alatt
kiadott, a minimális kiszolgálási árakat körvonalazó

Ma már minden reklám nélkül köz
tudomású, hogy a € fE —M I gépek hasz
nálata által növekedik az üzleti forgalom. 
Ön is pióbálja ki az alant felsorolt gépek 
teljesítők épességét és megfog győződni róla

TO R N A D Ó  hajszáritógép, „1939 típusban," szárítás 
idő circa 20 perc.

TORNADÓ „ D I \ A “ hajszáritógép, szárítási idő ca 
25 perc.

GE —MI kézi hajszáritógép „1939 típus," rekkord le* 
vegőnyomással.

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

múlhatatlan.
AMERIKAI rendszerű lábbal forgatható és fektethető I 

fodrász szék az üzlet dísze.
K O H INO O R villanyhajvágógép, kényelmes, gyors 

praktikus.
Továbbá kaphatók csőbutorok és az összes fodrászat 

cikkek legolcsóbb napi árban.

Geielieit M ihály
fodrászali gépek és cikkek kereskedése. ;
B U D A P E S T , Erzsébet krt. 27. I. 5,

Telefon: 1 3 - 9 7 - 9 7  Telefon: 1 3 - 9 7 - 9 7
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rendeletét sokan nem akarták, illetve nem értették meg 
az intenciónak megfelelően.

Az értekezleten a rendeletet legaprólékosabb rész
letességgel Dr. Cserzy Mihály kereskedelmi és iparka
marai titkár ismertette. Előadásából tisztán és világosan 
megérthette és tudomásul vehette minden érdekelt azt, 
hogy az árkormánybiztosság véleménye alapján meg
szerkesztett és kiadott minimálási kiszolgálási rende
let nem azt jelenti, hogy tényleg csák annyiért lehet és 
kell dolgozni, hanem azt, hogy mindenki, aki ezen kör
vonalazott árakon alul dolgozik, az árrombolást követ 
el, s ellene a kamarai bíróság ezen az alapon meg is 
hozhatja az elmarasztaló ítéletet.

De kitűnt előadásából, a gyakorlati élet eredeti ár
rombolási kritérium tiszta értelme is és pedig az, hogy 
annak a cselekménye is árrombolásnák minősíthető, 
és büntetendő, ki az egyes szakosztályok többsége ál
tal határozatilag hozott kiszolgálási árakat nem tartja 
be, alacsonyabb árakon dolgozik, mert ezáltal arra 
kényszeríti kartársait, hogy ők szintén a határozatilag 
hozott árakon alul dolgozzanak és vállaljanak munkát.

Az értekezleten a kereskedelmi és iparkamarai tit
kár előadása után Dr. Gyuris István ipartestületi tit
kár az iparosság sorozatos bajait fejtegette, melyeken 
szerinte úgy lehetne segíteni, ha az iparosság összetar
tana és helyes kalkuláció mellett értékesítené munká
ját. Ismertette a külföldön szerzett tapasztalatait eb
ben a tekintetben, tudniillik azt, hogy a külföldi fod
rászok, ha nem is nyújtanak többet, a munkájukkal, 
mint a magyar fodrászok, de munkájuk diját legalábbis 
duplán számítják fel, amiből kiviláglik, és megérthető 
viszont az a körülmény is, hogy ezáltal azok jobban 
tudnak az élet, illetve a megélhetés terén boldogulni és 
közterheket is fizetni.

A kérdéshez igen sokan szóltak hozzá és fejtegették 
saját egyéni véleményük kifejezésével és a helyi viszo
nyok latba tevésével. így többek között hozzászóltak 
Földesi Lajos és Nagy Ernő fodrászmesterek Hódme
zővásárhelyről, Aradi Jenő szakosztályi elnök Oros
házám' és Tóth Mátyás fodrászmester szakosztályi 
elnök Kiskundorozsmáról.

Majd az előadó uraknak gondos és érdekes előadá
sukért köszönetét mondva az értekezlet véget ért.

A DURALIN hajfesték ma vezet!

KOMOL
Hajfesték világmárka.

IPARI CSOMAG :
3 adag festék, 1 színben, 1 üvegben pasztillák nélkül P. 4. -

SZALON.CSOMAG:
3 adag festék, 5 színben, 3 üvegben 1 dobozban

pasztillákkal P. 7.2o
6 adag festék, 6 színben, 6 üvegben I dobozban

pasztillákkal P. 13.2o

DET AIL-CSOMAG:
1 adag festék, I üvegben, 1 dobozban pasztillákkal P. 2.So

Lerakat fodrászok részéi e :
Budapest, VI., Teréz körút 40—42, 
illatszertárban. Telefon: 126—010.

. Vezérképviselet: Mussolinbiér 3.

Különleges n M lla to t  a üanerviz. sialmlsiesz és 
hjfdioienliyperoxyd e M ö n e k  meghalöiozütia.

A vásárolt vegyi anyagokba a legjobb fodrász sem 
láthat bele és hiába van pontos mérlegünk, vagy men- 
zuránk, azokkal csak súlyt, vagy űrtartalmat mérhetünk, 
de sohasem az erősséget. Már pedig köztudomású, hogy 
a legfontosabb anyagaink erőssége állandóan változik.

A dauer a szőkítés, vagy a festés,csakis akkor ad
hat biztos eredményt, lia a hozzá használt dauervíz, 
szalmiákszesz, vagy hydrogén erősségét tényleg is
merjük.

E célra készültek, fodrászok részére az ALKAMET 
és a HYDROMET amerikai mérőoldatok. Különleges 
összeállításuk folytán, gyorsan és pontosan meghatá
rozhatjuk velük legfontosabb anyagaink erősségét. Hogy 
ennek milyen óriási jelentősége van a gondolkodva dol
gozó fodrász kezében, azt talán nem is kell hangsú
lyozni.
75 ccm. méröoldat (60 elemzéshez) cseppentö-

üvegben és normál cseppentőcsövei P 7.—
Ugyanaz, köz. üvegben szerelék nélkül (pótlásul) 6.—

Vidéki főlerakat: Dudás Sándor, Szeged. 
Budapesten: Monopolja, V., Mérleg-u. 10.181-073. 

Szász Dezső, VIII., Bérkocsis-u. 18. 137-083.

A DURALIN 15.-ősével végzett festés által 10 perc 
alatt mahagóni vörös szint nyerünk.

L egm od ern eb b  szab ad alm azott
„T Ö F E ” márkás |

l> A V E B f i É  P É K
„T Ö F E ”

szab. előfütéses, 30 fütőcsipcszes guruló modern
asztalkán

„T Ö F E ”
villany, tetszés szerinti fűtőtesttel

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

D a u e r g é p e l i  m á r  
1 1 8 * — P - t ő l

Kedvező fizetési feltételek.
Alkatrészek külön is kaphatók.
Saját érdekében

„T Ö F E "
gépet vegyen

Közvetlen a készitőné mert olcsóbb

T Ö K Ö 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 — 958.
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Példaképpen közöljük.
A Székesfehérvár és Vidéke Ipartestület fodrász

ipari szakosztálya körlevél nyomtatványt küldött szét 
az országban levő fodrászipari szakosztályok elnöksé
geihez, melyben ismerteti a kiszolgálási áraiknak meg
indokolt mozgalmát.

Ezen körlevélért csak köszönet illeti meg székesfe
hérvári kartársainkat de különös érdemről tanúsko
dik munkálkodásuk a nagyközönség nevelése és értesí
tése akciójukért is, mert ezen értesítés alapján nemcsak 
a vendégeiket készítik elő a kiszolgálási árakra, hanem 
a fodrásziparosokat is.

Az alant közölteket a napi lapok útján is közölték, 
mely tanulságként állhat előttünk.

Értesítés
A Székesfehérvár és Vidéke Ipartestület fodrász- 

szakosztálya tisztelettel értesíti a nagyérdemű úri és 
hölgyközönséget, hogy városunk területén a fodrász
ipari kiszolgálási árak, — melyek az 1035. évi július 
hó 14-én. megtartott testületi közgyűlésen lettek letár
gyalva és megállapítva, — továbbra is változatlanul 
érvényben maradnak. A fodrászipari szakosztály ugyan
is nem tartja időszerűnek, hogy díjtételeit árkormány- 
biztosság gltal megállapított összegekre felemelje, mi
után a kereseti lehetőségek és viszonyok ezt nem te
szik lehetővé.

Jóváhagyott árszabályzatunk a következő tételeket 
tartalmazza:

A város belterületén férji kiszolgálás:
borotválás 0.40
hajvágás ollóval 1.—
diák hajvágás 0.60—0.80
mellékmunkák 0.20

Schützer
„ö tto ro n y ”

Mvatzappan
T o l t  é s  
m a r a d

a fodrászok legjobb 
borolvaszappana 
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A város külterületén:
borotválás 
hajvágás ollóval 
diák hajvágás 
mellékmunka

0.30
0.80

0.50—0.70
0.20

Női kiszolgálás:
hajvágás 0.80 pengőtől 1 pengőig, 
vasondolálás 0.80 pengőtől 1.20 pengőig, 
vizhullám 0.80 pengőtől 1.20 pengőig, 
tartós ondolálás 8.— pengőtől 15.— pengőig, 
manikűr 0.60 pengőtől 0.80 pengőig.
Üzleten kívüli kiszolgálás 50 százalékkal drágább. 
Egyes tételeink szerint igazolva van, hogy az ár- 

kormánybiztosság minimális összegű megállapítása a 
mi árainknál magasabb összeget tesz ki, miután a inun
káknál felhasznált anyagok külön felszámíthatok, mig 
a mi áraink anyagok hozzáadásával értendők.

Szakosztályunk tagjai a nagyérdemű közönség szi
ves támogatását továbbra is tisztelettel kérik.

A fodrászati szakosztály nevében: Juhász Jenő sk. 
szakoszt. elnök, Netzkár Márton sk. szakoszt. jegyző.

Látták és a fentieket igazolják: Székesfehérvár, 
1939. március 3. Montskó Ferenc sk. ipt. elnök, dr. 
Pnllay István sk. ipt. jegyző.

F o n t o s

hogy amire üzletében szüksége van azt 
gyorsan és megbízható minőség

ben tudja beszerezni. A 
régi

Á N G Y Á N
1/  f  f

szaküzlet

l i l l D A P E S T
VII. Rákóczi ut 40. sz. I. em .

(szemben a Corvin áruházzal)

forduló postáral és 
pontosan teljesít minden 

megrendelést.
Acélárúk. Illatszerek. 
Berendezések, Matador 

dauergép különlegességek.

Szakmai
újdonságok.

Fa és chromozolt csőbutorok és 
székek. — Ha még nem kapta 
meg legújabb árjegyzékünket, ok
vetlenül kérje.
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E helyen kocka hirdetések:
1 cnr. szé'es, 4 cm. ho'szú kockáé P —.50
2 cm. széles, 4 cm hosszú kockáé P —.80 
5 cm. széles, 4 cm, hosszú kockáé P  I.—

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

Kéziratokai nem adunk vissza. -  Csak válaszbélyeggcl ellátott 
levelekre válaszolunk.

45 év óta fennálló, jól heve- 
zelelt úri és női fodrász üzlet, tor» 
galmas helyen, berendezéssel vagy 
a berendezés külön is eladó. É r
deklődni, lehet Lind Miklós föd- 
rász mesternél. Makó Megyeház 
ucca.

Újpesten 10 éve bevezetett évi 
9000 pengőt forgalmazó úri és 
női fodrász üzlet négy ezer mun
kást foglalkoztató nagy gyár köz
vetlen közelében más elfoglaltság 
miatt kedvező fizetési feltételek
kel eladó. A  nőiben márkás mo
toros burák, 24-es nagy „Bobé 
mia“ dauer gép, három komp'ell 
kabin slb. Az úriban 5 munka 
hely, egybe futó asztalba épített 
mosdókkal síb. Olcsó házbér I 
Felvilágosítást ad válasz bélyeg
gel ellátott levelekre Bazső fod- 
rász. Újpest Árpád ut 127,

Universál fali karos gép J ó  
állapotban 65 pengőért eladó Tu
dakozni lehet Lukács József fod
rász mesternél Sátoraljaújhely Ka- 
zinczy ucca 11.______________

Szeged főbb terén lévő mo
dernül felszerelt úri és női fod- 
ráz üzlet 450—500 Pengős havi 
jöv. kedvező fizetések mellett el
adó. Cint a szerk.

Jó  megjelenésű borbély segéd 
4 éves prakszissal állást keres. 
Első rangú munka erő úgy a 
férfi kiszolgálásban, mint a női 
hajvágásban a legmagasabb igé
nyeknek megfelelően végzek mun
kát, Belépés azonnalra esetleg 
április 15»ére. Cint Pásztor Jó 
zsef borbély segéd. Csiz-fürdő.

Eladó több használt hajszá
rító bura 1 6 ,-  1 8 ,- 2 0 .-  22 
pengőért. Megtekinthető szerkesz
tőségünkben,

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

Á'lványos „Ci -  S “ gép 12 
alátéttel, fűtő testtel száz pengőért 
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*érl 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 60 pengőért eladó. Cim a 
szerkesztőségben megtudható.

Szegeden a belvárosban két
személyes úri fodrász üzlet jutá
nyos áron eladó. Ugyanott segéd 
felvétetik. Boros fodrász. Horváth 
Mihály-ntca 5.

A SZEGEDI MESTER EGYESÜLET BEMU. 
TATÓJÁN nagy s ik e r e  volt a „GYORS-

IRAM* h a j s z á r í t ó  b u r á n a k

18 fej szárítása eszközöltetett.

Az első fej 
A második „
A harmadik,,
A negyedik „ 
Az ötödik „
A hatodik „
A  hetedik „
A nyolcadik 
A  kilencedik 
A tizedik 
A  tizenegyedik 
A  tizenkettedik 
A tizenharmadik 
A  tizennegyedik 
A tizenötödik 
A tizenhatodik 
A tizenhetedik 
A  tizennyolcadik

szárítási ideje 12 
„ „ 18 

„ 24
, „ 16
» „ 24
„ „ 25
„ „ 26
„ „ 22
- „ 10
- „ 18
.. „ 20
* „ 20
„ ., 20„ „ 20
- - 18„ 22„ „ 20
• • 22

perc volt

A 18 fej szárítási ideje összesen 
320 perc, melyet 18— al elosztva 
egy fej átlagos szárítási ideje: (18) 
tizennyolc perc.

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

volt : 46426 —
45987

4.40 kilowatt óra
30 filléres egységárat számolva, a 4.40 kilowatt óra 
1 P 32 fillért tesz ki. A 18 fej után a szárítás költsége 
1 P 32 fillér, egy fej szárítási költsége 132:18 =  7.3
fillér.

A 18 leszorítás alá került fej között volt egy lera
kás nélküli, kettő fixateur nélküli, 15 pedig erősen fi- 
xateurozva. A rakott fejek közül a legkisebb száradási 
idő volt 12 perc, a legtöbb 20 perc. Egy rendkívüli 
durva és nehezen száradó haj száradása 26 percig 
tartott.

Festett lábbal ára p 160
Nikkelezett lábbal ára P 170

Eladó több fajta csöves állvá
nyos hajszárító bura 16 — 18—20 
pengőért. Továbbá egy drb 220- 
as áramhoz való A EG . hajszá
rító gép 25 pengőért.

Úri fodrász segéd hét éves 
gyakorlattal állási keres. Elmenne 
vidéki nagyobb városba is. Cim 
Mulh Péter Soldvadkert. Vásár
tér 13. szám.

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

Minden gondos
fodrász vendégét S  ü  P  e  r  L y  S  O Í  O T ITI~mal vé d i!
Fodrászok részére minden nagy üveg Super Lysoformhoz 2 teljes fertőtlenítő felszerelés jár I N G Y E N !  
Kapható D u d á s  S á n d o r  fodrászati cikkek kereskedőnél. Szeged, Tisza Lajos krt. 19. és az összes fodrászat!

cikkek kereskedőnél.



Ha jó tarlós ondoláló gépet akar

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

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

A vizondolálásf megkönnyíti önnek a C U R L I N G  fixateur.
4 — 5 literre elegendő dobozzal: P  2 —•

Ha nagy fogyasztó, vagy viszonteladó, akkor kérjen árajánlatot bizalommal

Kemény József cégitől, B A J A ,
ahol a legjobban és a legelőnyösebben szolgálják ki önt.

Lerakatok a M J R A L I N  hajfestékek lerakatosainál!

A legújabb és leggazdaságosabb
hajfesték a

„DL R A L I N ”
20 különleges ragyogó színei biztosítják a jó munkát. 

Egy dobozban Süveg festék és egy üveg festéklehuzószer van
9

A ra  fodrozóknak 3.50 pen gő .
Duralin50 grammos ipari csomagolás 3  P.

Miniatíii doboz 4 színben, ára 50 fillé r 
/  drb. színkártya használati utasítási könyvecskével együtt 1.50 A
Lerakatok  itudapcsten:

f i i a k a t  . Szász Dezső, Bérkocsisa. 18.

Le[akatOk . Ángyán kft. Rákóczinit 40.
Ángyán Gyula, Rákóczbút 64,
Halász Ödön, CsengerUu, 27.
Roffmann Ármin, Teréz»körút 29.
Lorissa Pajor, Nagyatádi Szabó I,»u. 23, 
Morvát Albert, József-körút 9.

Vidéki lerekatok :
furatai . Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos*körút 19.

M M  , Dezső Péter, Hódmezővásárhely.
Kiss József, Kiskunfélegyháza.

Vass Mihály, Makó.
Eichorn Géza, Pécs.
Sarkadi Dezső, Debrecen.
Lancsarics Vendel, Szombathely.
Moldván Béla, Debrecen, Szent Anna»u. 1 . 
Csirna Mihály, Kaposvár.
Barbély Béla, Székesfehérvár.
Borbély János, Pécs,
Demeter István, Dombóvár, Szt. László»lér 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, Miskolcz Szécheny u. 28.



Váradi Dezső
Miskolc, Széchenyi-u. 18, sz. 

Vidéki vezérképvise lő

Weisz Henry

mULTRA-X” az egyetlen vegyifütőanyag, mely 
szabadon árusítható anyagokat tartalmaz!

Gondoljon erre, amikor néhány fillérrel olcsóbban, ugyanolyannak mondod tilos és silány pólanya* 
gokai kínálnak önnek eladásra.

Ha az „U L T R A *X “ vegyitütésü dauer eljárást még nem ismerné, okvetlen kérjen még ma 
díjtalan prospektust, mert ezzel igen sokat lendít üzletmenetén.

Teljesen villanyáram nélkül, egy kis papirlapocska fejleszti a szükséges meleget.
136 C  hőfok! Lúgos gőzök. Korlátlan élettartam,

A  vendégnek óriási kényelem , biztonság és tökéletes dauer, 
önnek  időm egtakarítás, v ilágvárosi nivó, nagyobb vendégkör, 

m agasabb árak .
Égés, reklamáció kizárva,
Az „U LTRA »X" eljáráshoz használhatja a meglévő felszerelést is, ha speciális „U L T R A » X “ 
csipeszeket vesz hozzá

1 drb. speciális „U LTR A *X “ csipesz P  —'90 
1 csomag „U LTR A »X “ fűtőanyag komplett P  1'20 

Minden csom ag 30  lapot tartalm az.
Egyedáruság Magyarország részére

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

|13rre várt Ö n ! . ..
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 segít az uj, szabadalmazott „Skót” kombinált 
villany és gáz száritó bura, melynek gázfogyasztása 20 filléres ipari gáz egységár mellett 8 —10 óra i  
h aszn á la tn á l 20 fillérbe kerül.
Számítson és meggyőződik, hogy ezen megtakarításból rövidesen nem csak a bura vételára térül vissza, de rész* 
letfizefés esetén havonta még feleslegeis marad.

a „Skót“ bura a 
mai kor burája

Felvilágosítással, prospektussal 
szolgál

Külön előnyei ■

1. Garanciával adott nagyteljesít
ményű motor,
2. beépített időjelző óra,
3. burára szerelt olvasó lámpa.
4. gyönyörű, komoly kivitel,
5. meleg levegő szabályozás,
6 . cirkulációs levegő elosztás.
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