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E rre  várt O n ! . ..
Tudja ön, 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 „SUÓ»” kombinált 
villany és gáz száritó bura, melynek gázfogyasztása  20 filléres ipari gáz egységár mellett 8 —10 ó ra i  
h a szn á la tn á l 20 fillérb e kerü l.
Számítson és meggyőződik, hogy ezen megtakarításból rövidesen nem csak a’.bura vételára térül vissza, de rész* 
tétfizetés esetén havonta még feleslegeis marad.

K ülön e lő n y e i •

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

a „Skót“ bura a 
mai kor burája

Felvilágosítással, prospektussal 
szolgát

Váradi Dezső
M iskolc, Széchenyi-u .18. sz. 

V idéki vezérk ép vfse lö

Weisz Henry



Fodrászüzletek feriő ilenilő szere 
az olcsó, nem mérgező, hatékony

M e o m a ^ n o l
(C lilo ro^en ium ) tab letta

Hajdú vármegye, Debrecen városa, Bács-Bod* 
íog vármegye, Szabolcs, Ung vármegye, Bor
sod vármegye, Veszprém vármegye. Vas vár* 
megye, Pesf vármegye, Bihar vármegye, Szc* 
ged városa,Somogy vármegye Baranya várme* 
gye, sfb. lisztifőorvosi hivatalai állal a föd* 
rászüzletek részére kiadott közegészségügyi utasi* 
fásban ajánlva. Kapható bármely gyógyszer* 
tárban 10 és 50 tabl. cs'magolásban. Darabon* 
kint drogériában is.

CH1NOIN, ÚJPEST

Kés, olló, nikkelezett eszközök, 

ecset, fésű, kefe, szivacs, stb, 

f e r t ő t l e n i t é s é r e

I

i

S1LBER LEP
fodrászcikk kereskedő Budapest, K rá ly-utca 1 4.

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

PABOR
Nagy doboz egész hajfestésre P. 2'íO 
Színskála darabja P. 150

Keresse fel rendeléseivel minél 
előbb cégemet és kisérje figyelemmel 
hirdetéseimet.

Ezen szaklap előfizetőinek 3 szá* 
zalék engedményt nyújtok,
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Uj remények előtt áll 
a fodrászipar.

Iparvédelem, nemzetvédelem, állami munkaközvetítés, ipari árpolitika és ipari zárt szám 
rendszer intézményes bevezetéséről, valamint sok-sok égetően szükséges tennivalókról

adott tájékoztatót Varga József iparügyi miniszter.

Kegyelmes Urunk!
A magyar iparosság szinte fellélegezve, a legteljesebb örömmel és megnyugvással vette tudo

másul, hogy Nagyméltóságod személyével az iparügyi minisztérium ismét megkezdi működését. Ezen tényt 
az ossz iparosság közül különösen a fodrász iparosság vette rendkívül nagy örömmel tudomásul, miután re
méli, bár közvetetlenül nem a fennhatósága alá tartoznak, de mint iparosok, az iparügyek legfőbb védőjé
nek vezérlő szavaiban a fodrász iparosságnak is valóra válnak az évek óta húzódó sérelmeinek a teljes 
megoldása. Kegyelmes Miniszter Ur! Mi, fodrásziparosok, nem akarjuk a kérvények (az akták) számát sza
porítani, mi itt e helyen a legnagyobb hódolatú tisztelettel csak arra kérjük, kegyeskedjék az elődjének fi
ókjából az oda juttatott sok kérvényeink közül egyet egyet elővenni és a fent hirdetett nemzieTvédelelm 
szárnyai alá minket is besorozni.

E megcsigázott nemzetnek circa 25.000 számot kitevő sápadt képű, szerénységben és szegénység
ben küzdő (az emberek szépségét ápoló) iparos tagjai arra kérjük, hogy az említett árpolitika, zártszám 
rendszei és nyílt üzlethelyiséghez kösse a fodrászipart, mert ezt kívánja a magyar nemzet hygiéniája és 
egészségének megóvása.

A jövőben minden holttárggyal dolgozó iparos fölé kell emelni a fodrász iparosságot, mert ezt 
kívánja meg az emberiség, a nemzet érdeke, úgy ma, mint a jövőben. Elég volt a múltból, látómtól vaku- 
lásig szaladni háztól-házig, illetve a zug, egészségtelen helységekben a tüdöbajokat terjeszteni.

A jövőben nem tüdőbajos, hanem egészséges, kedélyes és a hygiéniát ismerő fodrászokat kell ne
velni. Nem sok, hanem a mának megfelelő kevés és mindenben tökéletes fodrász kell.

Ki kell terjeszteni a szakoktatást a legkisebb községekre is és kötelezővé kell tenni a hygiéniai tör
vények szakismereteit minden fodrász részére.

Meg kell szigorítani a mester vizsgáztató bizottságok működését. A jövőben csak teljes szaktudással 
biro, a hygiéniai törvénynek megfelelően felszerelt, nyilt üzlettel rendelkező egyén nyerhesse el az ipa
rának űzéséhez szükséges iparjogot

A fodrászüzletek nyitásánál, a vendéglőiparhoz hasonlóan, a zárt szám rendszert kell alkal
mazni. A már meglévő, de hiányosan felszerelt üzleteket successive 'kötelezni kell a hygiéniai törvényeknek 
megfelelő berendezésére, illetve felszerelésére.

A jelen érvényben lévő munkaidő rendeletet szigorúan végre kell hajtani. A ma dívó állapot szinte 
nevetséges. A komoly nyilt üzleteken kívül senki be nem tartja. A felelőtlen elemek figyelmen kívül hagy
ják a munkaszüneti törvényt, dolgoznak látomtól-vakulásig, mely tény bizony súlyos károkat okoz a legitim 
üzlettulajdonosoknak.

Végül a fodrászipar megvédése érdekében a gilette pengék megadóztatását is okvetetlenül meg kell 
valósítani és pedig úgy, hogy minden egyes gilette pengére legalább is lü fillér adót kell kiróni.

(Szerk.)

SZENZACIOSelönyt n y u g t a  b a j u s z ,
5ZEMÖLDÖK NEMKŰLÖMBENM/ÁLASZTEKJAVITÁsÁ-
n a l  a  n i i D ó l  | I J * m i n iÁt ü r  d o & o z a  á r a R - 5 0 .

„ U U K H L I N  A N f t ( | y  D O B O Z  ARA 2 .5 0 .
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Nőifodrászok Mesteregyesülése
Budapest, Vili Rákoczi-ut 17 sz,

(B a la to n  kávéház ,)

fia  még nem vagy tag, tépj be a Nőifodrászok M esteregyesli'ésébe

A Nőifodrászok Mesteregyesülésének közleményei:
E ln ök  : H E R C Z O G  JÓ ZS E F

A ! e lnökök: G ESZ L E E  JÁNOS T itk á r ;  M EIS ZN E Q  A LA D Á R
M IS IK  P Á L , Pénztárom : LÁ N G  JENŐ

Ügyész : Or. C S A L LÓ K Ö Z I JE N Ő  
ú j címe : V. Váczi-ut 16,

T e le fon : 1 1 2 -6 0 7
Ö ssze jö ve te l; IX  Ráday-u, 5  sz m inden csü tö rtö k  este 8 —12 óráig.

K ö n y v tá r i igénylés és tagsági d i j  fize tése; 8  -  10 óráig.

Figyelem !
Egyesülésünk folytatólagosan cikkeket fog hozni, 

me g cikkek általánosságban mindent fel fognak ölelni, 
ami nélkülözhetetlen a szakmai ismeretek terén.

Első cikkünk a hajfestékek című közleményünk.
A hajfestésre vonatkozólag hiteles adatokkal leg

először az egyiptomiaknál találkozunk, kiknél a fia
tal leányok szemöldökeiket és szempilláikat feketére 
festették, hogy tekintetük fényes legyen, szemük pe
dig nagynak lássék. Ugyancsak ismerték a Hennát, 
mellyel kéz- és lábkörmeiket narancssárgára festették. 
Az első hajfestés receptje Teta-tól, az egyiptomiak 
elsii királyának nejétől származik. Az egyiptomiaktól 
átvették a hajfestést a görögök és a rómaiak, kiknél 
különösen akkor terjedt el a haj szőkítése, amikor a 
szőke, vagy vöröshajú germánokkal ismerkedtek meg. 
A hajszín halványítására többnyire erősen lúgos 
szappanokat használtak, melyek a fejbőrt megtámad
ták és a haj kihullását okozták. Ez ókból terjedt el a 
rómaiaknál a festett, vagy a germán hajakból készült 
szőke, vagy vörös parókák viselete. Nagy tökélyre 
vitték a liajfestést a rómaiak utódai, az olaszok, ami 
sok középkori arcfjestményből kitűnik, melyeken cso
dálattal látjuk a haj gyönyörű arany vörös reflexét 
(filo d’orc), az ismeretes Tizian-vöröst, vagy annak 
hamvasszöke sz/nét. Egyes időszakokban megszűnt a 
hajfestés, másikban ismét knltiválták s hoss^abb-rö- 
vid’bb megszakításokkal jutott el a mi korunkig is. 
Nálunk még 10-t-12 év előtt csak szórványosan volt a 
haj festés, míg néhány év óta igen elterjedt s ma már 
alig van nőifodrász, aki megelégedhetik egyedül a 
fésüléssel, ondulálással és egyéb hajmüveletekkel, ha
nem nők, sőt gyakran férfiak is megkívánják, .hogy a 
haj festését is értse.

A hajfestékek csak külsőleg vonják be a hajszá
lakat, az u. n. epithel kérget, vagy népszerűén zomán

cot, s csak kivételesen és igen hosszú behatás után ha
tol a festék az u. n. kortikal kéregbe is. Sem külső, 
sem belső szer használata által nem sikerül azonban 
a hajat gyökeréből kiindulva megfesteni, vagyis a haj
tüszőbe illetve gyökérbe oly festéket bevinni, amely a 
haj állandó színeződését biztosítaná.

Ez kell 
Önnek is

a legújabb lipusu »Ko* 
rona» hajszárító gép. 
Kivitele az eddgiekel 

felülmúlja,

zajtalan motorral is 
i t a t a l l  érts l a t t a l
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.

Hitelképes egyének* 
nek részletre is adok.

Gyárija:
Seregi A lfréd
Budapest, vari útra 28.

Vidéki lerakat: Dudás S. Szeged, Tisza E. kit. 19
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Á l t a l á n o s  t u d n i v a l ó k
Irta : H erczo g  József, a Nő'fodrászok Mesferegyesülés elnöke.

A nyári szünet megszűnése után ismét megkezd
jük szakmai tevékenységünket, melyet ez évben szeb
ben és jobban akarunk összeállítani, a fodrásztársa
dalom szaktudásának gyarapítása érdekében. Vezető
ségünk elhatározta, költséget és fáradságot nem ki
méivé, programmját teljesen levezeti, ehhez azonban 
szükséges elsősorban, hogy a Nőifodrászok Mester- 
egyesülésének össztagjai, a vezetőséget e nemes cél 
elérésében, munkájában támogassa.

Amidőn ezen támogatásra a Nőifodrászok Mester- 
egyesülés össztagjait felszólítjuk, egyben felkérjük 
mindazon szakmájukat szerető kartársakat, akik még 
nem tagjai Egyesülésünknek, hogy lépjenek zászlónk 
alá és támogassák munkánkat, nemcsak tagbelépésük
kel, hanem megjelenésükkel is, azon munkánkat, me'y- 
nek célja mindenkit tanítani, hogy maga is taníthas
son. Miért? Mert e szakképzettségen keresztül, meg
becsülésben és anyagi jólétben kerülünk, mindazok, 
akik e nemes utón járunk!

A Nőifodrászok Mesteregyesülése, már első szá
mában jelentette, hogy »szakóktató tanfolyarnot» nyit 
azon esetben, ha az egyes országos szakosztályokból 
legalább 25, egy-egy tagjával képviselteti magát ezen 
a szakoktatói tanfolyamon.

Ezen az egész országra nézve fontossággal biró 
szakoktató tanfolyamnak a felállítását a Nőifodrászok 
Mesteregyesülése azért tartja szükségesnek, mert egy
részt több oldalról hallottuk már, másrészt személye
sen is tapasztaltuk, hogy vidéken a tanonc és mester- 
vizsgák egyoldalúlag lesznek levezetve, mely tény tör
vényellenes, miáltal könnyen megsemmisithetőkké 
válnak, a mester- és tanonevizsgák.

Felszólítunk tehát minden szakosztályt, hogy he
lyezkedjen a helyzet magaslatára és teljesítse hivatását, 
amennyiben gondoskodjon már ma — mert 1939-ben 
lejár a megválasztott »MestervizsgáIó Bizottság* man
dátuma, a tanonc- és mestervizsgáztatásra alkal
mas és (megfelelő tagokról kiképzés útján.

A tananyagot ismételjük: lesz tehát:
Elméleti rész, mely áll: anyagtanból, hajápoló 

szerek ismertetéséből, anatómiából, kalkuláció-, szak- 
rajz-, iparjogi és könyvvitel tani ismeretekből.

Gyakorlati rész, mely áll: hajfestés, tartóshullám, 
vas-, vízhullám, hajmunkáikból és minden olyan mun
kából, mely a fodrászatban foglaltatik. Részleteket erre 
vonatkozólag e lap júliusi számában találunk.

Mélyen tiszteli Kartársaink! Fentiekből láthatják, 
hogy a Nőifodrászok Mesteregyesülése azon van, 
hogy önöknek módot nyújtson arra, hogy elsajátítsák 
a feltétlenül szükséges szaktudást ahhoz, hogy mód
jukban legyen azt a gyakorlati és elméleti tudást, a-

melu a tanonc- és mestervizsga anyagához szüksé
ges, megismerni és így mód lesz arra, hogy az egész 
országban egy egységes mestervizsgát vezethessünk le 
és ezáltal ne lehessen majd kijátszani a becsületes 
mestervizsgáztató bizottsági tagokat. Az oktató tan- 
folyamot végzett tagok tartsanak majd városaikban., il
letve községeikben előadásokat, és neveljenek után
pótlást a szakosztályaikban, a megkezdett szakma-fej
lesztő munkában.

Végül felkérjük tagjainkat, hogy olvassák lapun
kat, mert ezen keresztül tudunk csak értesülni minden 
szakmai mozgalomról. Kartórsaim: Egy mindenkiért, 
mindenki egyért! Mindenkinek dolgoznia kell a köz 
javára és érdekében!

Sajnos és szomorú tény, hogy a fodrász szakma, 
amely a legnépesebb szakmák egyike, nincs a felsőbb' 
hatóságok által úgy értékelve, amint azt, nagy népessége 
és államfenntartó képessége megérdemelné.

Tartsa tehát minden önálló fodrász kötelességének 
zászlónk alá állni, hogy módunkban legyen mindazon 
hiányokat, amelyek szakmai jólétünket biztosítják,s in
tézményeket megvalósíthassunk.

M EG H ÍVÓ
A Fodrászmunkások Egyesületének rezetősége, az 

Egyesület 35. éves fennállásának alkalmából
Jubileumi Emlék-ünnepélyt

tart, 1939. szeptember hó 8-án és 10-én Budapesten, 
VII., Dob-utca 90. szám alatti helyiségében.

Az egyesület vezetősége ezúton meghívja Magyar- 
ország érdeklődő fodrásztársadalmát e nevezetes ün
nepélyre.

A jubileumi emlékünnepély kettős célt szolgál: 
visszapillantás az elmúlt 35 év küzdelmeire a kulturá
lis és szociális eredményekért, valamint erőt, bizta
tást és hitet kivan nyújtani az Iparban dolgozók ré
szére, hogy az összefogással — szép, nemes és hasz
nos dolgokat érhetünk el valamennyiünk boldogulására.

A jubileumi emlékünnepély műsora a következő:
1. Női- és férfi hajvágás, vas- és vizondulálás;
2. Női vas- és vizondulálás (kezdők részére).
3. Női vizondulálás (versenyzők bemutatása);
4. Történelmi paróka bemutató (megfelelő jelent

kezés esetén). ,
5. Maszkírozó verseny.
Részvételi díj: számonként: P. 3.—, kettő szám

ban P 5.—, az összes számokban: P 8.—
Kérjük a szaktársakat, hogy további érdeklődé

sükkel levélben forduljanak a jubileumot rendező bi
zottsághoz: Budapest, VII., Dob-utca 90. szám alá. 
Fodrászmunkások Egyesülete címére.

A szíves részvételt elvárva, maradtunk üdvözlet
tel a Jubileumi Bizottság nevében.

Vértessy József s.k.
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. Fodrászipari szakmozgalmak
Kevés olyan szakmozgalom van a világon, mely 

bátran és fenntartás nélkül azt mondhatja magáról, 
hogy — eszméje győzött.

így a magyar fodrászipari mozgalmak is távol 
vannak még attól az időtől, amikor eszméjük győzni 
fog. Ezt a megállapítást iparunkban érthetővé teszi 
az a körülmény, hogy a mai szakéleti mozgalmainkat 
valóságban, a világháború és az azt követő gazdasági 
Válságok sorozata, s nem utolsó sorban a női rövid 
hajdivat elterjedésének hatásai váltották ki, amelyek 
új irányt, módokat, lehetőségeket, de egyszersmind 
új eszközöket is biztosítottak technikai és kémiai ér
telemben. Mindezek együttvéve olyan tényezőnek bi
zonyultak, amelyek a fodrász iparban valóságos for
radalmi állapotot teremtettek s megrázták alapjában 
úgy gazdasági, mint szociális és kulturális értelem
ben. Ennélfogva nem bírta el a régi formákat és mó
dokat, mert akadályozói lettek az új korszellem köve
telményeinek. Mindamellett ott volt még a remény, 
hogy a női fodrászat fellendülésével mindenki munká
hoz, keresethez jut.

Sajnos, ez a remény hamarosan szertefoszlott, a- 
mennyiben egyesek önző rövidlátása, leértékelte ko
runknak nagyobb kenyeret biztosító vívmányait, s ez 
által ma így megtépázva és lerongyolódva sivár ké
pet mutat ipari életünk.

Bár nem akarok senkit sem megbántani, csak saj
nálunk mindenkit, aki a szakmában küzd, nélkülöz és 
nem' kalkulál azoknak a kárára is, akik reális alapon

Felvidék i
Ha természetes dauerhullá
mot akar elérni, használjon 

D auerviz  ! akkor „Felvidéki" dauervizet 
és olajat.
Nem kreppel és nem égeti el a ha' 
végeket. Szürke, fehér és más érzé- 
kény hajszinárnyalatokhoz a legvilágo
sabb szőkétől a Tizzián vörösig. Á ra: 
literenként P . 4 .— Három liter véte
lénél csomagolás és szállítás franco. 

Kérjen mintát, franco küldöm,
F E R E W C Z Y  J Ó Z S E F

felvidéki dauerviz egyedárusiló.
G A L Á N T  A  (Pozsony megye)

dolgoznak. E helyen csak arra kérem a velem küzdő 
kartársaimat, és a jövő generációt, hogy a szakma er
kölcsi és anyagi nívójáért tovább harcoljanak és a mai 
nehéz átmeneti helyzetben a reális árak megtartása 
mellett kalkuláljon mindenki és legyen mindenkor nem
csak jó szakember, hanem üzletember is. Ezzel úgy 
önönmagának, mint az összességnek javára tog szol
gálni, máskülönben a bajokon, a mulasztásokon csak 
maga a múlandóság fogja az elsodortakat átsegíteni 
a mai helyzeten. Hogy a magyar fodrászipari sziak- 
mozgalmak eddig sok-sok értéktelen időt fecséreltek 
el, az kétségtelen. Azonban bátran és fenntartott fej
jel mondhatják el az úttörők, hogy eddigi munkájuk 
még sem volt teljesen meddő és értéktelen. Igazolja 
ezt ipari kultúránk fejlődése és gazdasági mozgal
maink eredménye, amelyek fáklyaként világítják meg 
a jövő útjait a lemaradottak elé.

Az, hogy iparunkban nem alakult még ki szak- 
mozgalmaink céltudatossága és a megértés szelleme, 
annak csak az önzé(.s, a féltékenység és a bizabnutlan
ság volt az oka, s amelyet gyakran meg-megzavar 
egy-egy jellemtelen kis szél is és romba dönti az út
építők keserves munkáinak eredményét.

Sajnos, hasonló jelenségekkel a magyar k sebb- 
ségi sorsban is találkoztunk, azzal a különbséggel, 
hogy a közös megbeszéléseken egyesek, nem mint kol
légák jelenték meg, hanem mint besúgók és intriku- 
sok. Sajnálatra méltók az ilyen kartársak, mert az írás 
szavai szerint nem tudják, hogy mit cselekszenek, hol
ott az üzletben eltöltött sok munkátlan órák alatt elég 
idejük lenne elmélkedni az ipari élet védelme, fejlő
dése1 s a kartársi tisztelet felett, mert hisz ma már tit
kolni valónk nincs egymás előtt, mivel együtt éljük 
gondokkal telt életünket. Tehát megtanulhatnák egye
sek azt, hogy az üzleti élet, az önámítás, egyet jelent 
az egyetemes kötelezettségek meg sokszoros! fásával s 
nem pedig a munka teljesítmény önkéntes leértékelé
sével. A mai szakmozgalmak céljai és törekvései te
hát nem az egyének létfenntartása ellen irányul, ha
nem az egyetemes érdekeket van hivatva védelmezni. 
Ezt azonban nemcsak külső, hanem belső formákban 
is végre kell hajtani, hogy általa egy kiegyensúlyozot
tabb gazdasági életet élhessünk.

Jelen elmélkedésünk a magyar fodrász szakmoz
galmak felett azt a nemes célt óhajtja szolgálni, hogy

Minden gondos
fodrász vendégét S  I I  P  © T L y S O Í O T  m  m a3 vé d i!
Fodrászok részére minden nagy üveg Super Lysoformhoz 2 teljes fertőtlenítő felszerelés jár I N G Y E N! 
Kapható Dudás S á n d o r  fodrászali cikkek kereskedőnél. Szeged, Tisza Lajos krt. 14. és az összes fodrászati

cikkek kereskedőnél.
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a már lerakott pilléreken épüljön fel az a Ilid, amely 
hivatott lesz arra, hogy a múlt szakadékait áthidalja, 
s azon karöltve, együtthaladva, egymásra találjon a 
magya1- fodrász iparosok dolgozó tábora, amikor is 
uiajd eszméje győzni fog.

(Mészáros Pál, (Ókomámm.).

Tóth és ftlndaesek
Budapest; Csáky ucca 23.

• RA-TO* elektromos fodrászali készülékek képviselete

Á rjegyzék
Dauerviz B. Porban fél liler, (Kapható fél literenként) 1 ‘40
-auerv iz  A. (Essencia) 1 liter 5'50

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

Olajsampon t liter 6 .—
Dauerolt szőkített hajaknak erőt és fényt ad.
Kapható '/< és '/2 literenként is.

Olajpakoló zöld 1 liter 4 40
Meleg olajpakoláshoz nélkülözhetetlen.

Folyékony sampon 1 liter 2,—
A legkitűnőbb minőség. A  hajaknak fényt kölcsö
nöz. Egy fej mosása cca. 5 —4 fül.

Fixateur (egy liternek megfelelő por) 1 liter —'40
A hajat nem szürkiti, a gyors száradást 
biztosítja

Ecetöblilő. (Egy liternek megfelelő port 1 liler — SS
Kellemes illatú, hatása meglepő.

• Ilamvasitó* Reflex I, 10C gramm 2.—
Hajfestésnél, vagy szőkítésnél a vörös szin 
tompítására alkalmazható.

Hajfénv óO gramm —.60
A hajat fényesebbé teszi, mint a brillanlin 

Hajlakk 50 gramm P27
,. 100 „ 2 -

Teljesen kész frizurák befúvására alkalmazható,
A frizurákat keményen és fényesen farija.

Körömlakk, a legkitűnőbb minőség 10 gramm —"20
Leveles sampon illatos t levél -  06

„ kátrány 1 levél - '0 6
„ hamvasitó 1 levél —M6

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

Lorissa Schainpoonpor 1 kg. P2, prima scham- 
poott dauer után 1 kg. P2.40, 1 liter fényes brillántin 
nők részére P 2.60, 1 liter fehér olaj P 2.20, Lorissa 
fixpor I levél 40 fillér, 100 gr-os P 1.60, negyed kg. 
P 3.50, staniol papír 1 kg. 11 P, 1 levél 20 fillér, ve- 
gyifűtéses alátét fém csipesszel és csavarral P 1.40, 
ultra vegyifűtéseshez egy adag üveggel és Thernio- 
fii P 1.30, hajszárító bura lapos P36, motoros P 135, 
AEG gép P37, Fanyos szék 12 17 P, lemosó tál 
P30, közép P35, 1 tucat félgumis netz P 2.20, 1 tu
cat Junó csipeszé s csavar 1.20, 1 tucat Norma csi
pesz és csavar P 1.68, 1 tucat Edith csipesz legújabb 
P2.40, prima forgó szék P37, pollárt kés P4.60, 
Kronnenberg 27 ' 8-as vagy Dovo P4.20, Dovó 15.,
16-os P5.60, Lorissa homorú kés P4.60, Jerba fenő- 
sz'j P 1.80, Rapid fenöszíj P 1.80, brillántin fapados 
P 4.80, folyékony tapadás I kg. P 4.20, púder 1 ke. 
P l 60, hajkefe P1.60, 2.40, 3' 4-es P 4.50, bajusz- 
kefe 36, 50 és 80 fillér

Lorissa Pajor
fodrászati c ikkek naQykereskedése,

Budapest, Nagyatádi Szabó István-utca 23. szám.

Az én iskolám
(XXIll. közlemény.)

Ami! a hajfestéseknél tudni kell
A múlt számunkban beszámoltam a haj festéssel 

kapcsolatban a hamvasításról, amelyet elérhetünk ma 
már a legkönnyebb eljárásókkal, ha igénybe vesszük 
a legújabb Duralin 21.-es hamvasítót és a beszámo
lómban ismertetett módozatokat.

A hajnak tökéletes hamvasítása egyike a legszebb 
tevékenységünknek, mert a hajak nemcsak az általá
nos festés után, de még a természetes eredeti hajszí
nek is a naptól kivörösödnek és elfakulnak, különösen 
a mai korban divattá vált fürdőzéseknél és napozások
nál. A fürdőszezon után hányán és hányán keresik 
fel a fodrászt azért, hogy a naptól kivörösödött, és 
elfakitott hajat és szemöldököket az eredeti színre 
visszafesse vagy hamvasítsa. Ezen műveleteknél sok 
esetben, ha ügyes a fodrász és rendelkezésére állnak 
ilyen festékanyagok, percek alatt szép keresethez jut
hat és a vendégének pedig örömet szerezhet.

Ezen műveletek igen egyszerűek, csak a fodrász
nak /vei 1 élelmesnek lenni. Aki egyszer elolvassa a Du
ralin hajfestékhez mellékelt kis kézikönyvet (utasí
tást), az már a hajfestések tudományának útjára lé
pett és más feladat már nem vár reá, mint a praktizá- 
lás. Mái- pedig manapság érdemes a hajfestésekkel 
foglalkozni és a gyakorlatot megszerezni, mert. ma
napság igen nagy mértékben szaporodnak a korán 
őszülök, amely tény éppen úgy, mint ahogy a fogak 
pusztulása idézte elő a fogorvosok elszaporodását és 
megteremtette a nagy kereseti lehetőséget számukra, 
a hajfestő fodrászok javát fogja szolgálni. Ennek a 
tudatában b uzdítom, tanítom én írásban és gyakorlatban' 
szüntelenül a hajfestések művészetét.

Aki engemet eddig is követett, az nem bánta meg, 
de aki á jövőben fog követni, az se fogja megbánni

Érdeklődőknek szívesen küldök díjtalanul egy 
mintadoboz festéket, egy, a hajfestést ismertető kis 
könyvecskét, egy hajszínkártyát, valamint készséggel 
szolgálok bármikor szaktanáccsal.

Hajfestők részére pedig, ha a 4190-es számú 
csekklapon beküldik a Duralin, vagy a Pabor hajfesték 
árát, a 2 P 50 fillért, úgy a kért árut »minta érték nél- 
kiili» csomagolással eljuttatom. Nem szükséges más, 
mint a csekk hátlapjára felírni a festék színét és szá
mát, s az árú postafordultával már is birtokukba jut.

| , | i i ; , (Dudás.).
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A  liö lgytodrásaat d ivatja  elérte a  
jé  ízlésnek csúcspontját

A Inai frizura divatról a legmelegebben számolha
tunk be. miután ez az életben levő divat elsősorban a (jó 
ízlést, .másodsorban pedig a fodrászi'par kifejlettsé
gét tárja a szemeink elé.

Ez az életben lévő divat a mai modern fodrászipa
rosoknak olyan tág teret nyújt a prakszisuk és ízlésük 
kifejezésére, amilyen még soha egy frizura divatnál 
sem jutott nekik osztályrészül.

Ezen formákat úgy víz, mint vaaondolálásaai egy
aránt el lehet készíteni és pedig azért, mivel az élő, 
illetve az alap munkálatok mindkét esetben majdnem 
egyforma felcsigázásokban merül ki.

Az úgynevezett »Mozárt» frizurát a következő elő
munkálatok szabályai teszik teljessé:

1. A hajat feltétlen ki kell ritkítani és a hajtiucsek 
végeinek a képeken láthatóan feltétlen hegyeseknek 
kell lenni.

A fejtetőn illetve a homlok körüli hajnak 10—15, 
mig a nyak körüli hajnak 15—25 centiméter között 
szabad váltakoznia.

A ritkítást (effilálást) ollóval, de egyes helye
ken beretvával is eszközölhetjük, miként a képen is áb
rázolva láthatjuk.

Igen tisztelt Kartárs ur I
Mi sajtón keresztül vezetjük Ont hírekkel újdonságokról, 

szakmozgalmakról, és jövőbeli tenni valókról slb. De Ón is tartozik 
pontosan előfizetni a lapra.

Minden városból keresünk olyan egyént ki előfizetésekéi és 
hirdetéseket gyűjt. Fizetés érdem szerint. Cim a kiadóban.

A jelen dívát vonásai látszólag uniformizáltak, 
de ezen vonások, ahány egyént talál igénylő között, 
annyiféleképpen alkalmazhatok és pedig úgy, hogy a 
a divat vonások elkerülése nélkül minden az egyéni
séghez alakítható.

A jelen divat variációjából mutatjuk be az alanti 
négy képet, melyek mindegyike bár más és más, de 
inégis a divatot képezi a legteljesebb értelemben.

A frizura elkészítését pedig az egyén arcához 
simulóan, a kívántak szerint úgy végezzük, hogy a vi
zes hajat apró kis tincsekben az ujjúnkra sima csava
rásokkal a képen láthatóan körül csavargatjuk, netz 
tűkkel letüzzük, lekötjük és megszárítjuk.

Ha vasondolálással kívánjuk a frizurát elkészí
teni ez esetben a hajat a vassal kis tincsekben felcsa
vargatjuk, azzal az óvatossággal, hogy a haj végek 
sima becsavarást kapjanak.

A fenti alapmunkálatok elvégzése után követke
zik azután a tulajdonképpeni frizura elkészítése, a- 
melynek sikeres szépsége mindig attól függ, hogy a 
fodrász prakszisa és Ízlése miképen tudja azt kihoz
ni. Ezen frizurák kifésülése nagy gyakorlatot igényel, 
de a törekvő fodrásznak ezt a kifésülési gyakorlatot 
meg kell szereznie, mert ettől függ a frizura elkészí
tésének a sorsa.

A friai divatfrizurákhoz sok netztű és hullámfogó 
tű szükséges, ettől a ténytől azonban visszariadni nett) 
kell, miután ezek mind felszántitliátok. Minden netztű
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1 (egy), minden hullámfogó tű 3—6 filléres árban 
számítandó fel.

Szükséges még ezekhez a frizurákhoz hajnetz is. 
Az utóbbi időben nagyon tökéletes, kerek szövésű és 
hátul gumival ellátott hálókat készítenek, miket 20 24 
filléres beszerzési 'árban szerezhetünk be, de a ven
dégnek 36—40 fillérért számítunk fel. A háló a ven
dég részére is igen értékes különben, mivel általa a fri
zura tartósan szép marad még napokig is. (Dudás.)

BQROTVASZAPPAN
m árkát használ minden fodrász, ak! nem 
veszélyezteti üzletének jó hírnevét silány 

m inőségű olcsó borotvaszappannal.

Nőifodrászok
Mesteregyesülésének

alapszabályai
IV. folytatás)

// .  A tagok bejelentési kötelezettségei.
A tagok a tagsági idő alatt a következőket tar

toznak esetről esetre az esemény bekövetkeztétől szá
mított 14 napon belül bejelenteni a Központi Egye
sülés irodájába: a) a foglalkozás változtatását, vagy 
teljes abbahagyását, illetve az iparigazolvány vissza- 
mutatását; b) Lakásváltoztatást; c) Betegség, vagy más 
okból kifolyó okok miatt a fizetésképtelenséget; d) 
A név változtatást, a vonatkozó m. kir. belügyminisz
teri engedély felmutatásával. E bejelentések elmu
lasztása esetén a tag az elhallgatott változásokból 
előnyöket nem származtathat, de az egyesülés ezen 
tagok ellen is minden jogát érvényesítheti.

/2. £. A tagság megszűnése.
ac 1. A tagság megszűnik: 1. halál, 2. kilépés, 3. 

törlés, 4. kizárás által.
a) Minden tagnak jogában áll az egyesülés köte

lékéből bármikor kilépni, de tartozik ebbeli elhatá
rozását a választmánynak írásban bejelenteni. A ki
lépeti: tagnak minden joga és kötelezettsége az egyesü
léssel szemben megszűnik, de az esetleg fennálló hát
ralékot a kilépés naptári évében esedékes évi tagsfgi

Ú jd o n sá g !F i g y e l e m !
S O K AT LENDÍT A Z  ÜZLETÉN , hogyha hölgyközönségének tökéletesen 

szép, erősen göndör tartós hullámot tud készíteni. Mindezt a legtökéletesebb eredmény
nyel elérheti, ha KECSKEM ÉTI-fé le erősen göndörítő dauer vizet használ,

Víz vagy minden más vegyi anyag hozzátétele nélkül biztos eredménnyel adja 
meg a kívánt hullámot vagy göndörséget anélkül, hogy a hajszínén változtatna vagy 
azt törékennyé tenné.
„ liieb lin g1** Tartós hullám viz kiváló összetételénél fogva a legkényesebb igényeket 

is kielégíti. 1 liter á ra : 4.— P.
„Perm an cB t“ Tartós hullám viz biztosítja Önnek a legszebb munkát, a tökéletes 

göndörségii dauert. 1 liter ára : 4.— pengő.
„P e rm a fo rm <( Ammónia mentes tartós hullámviz. Vegyi „fűtéshez, ősz,^szőkített és 

festett hajhoz. Csodás eredmény. 1 liter ára : 4.— pengő.
A dauer viz bizalmi áru. A Kecskeméti féle tartós hullámvizben nem fog csa

lódni. Törvényesen védve.
Állandó egyforma jó minőség ! Minden géphez jó !

Kérjen ingyen mintát!
Vizondoláláshoz csak „Permanent* hajhullámrögzitőt használjon. 1 csomag ára : 36 fill. 

Gyönyörű munkát, gyors száradást és ragyogó fényt varázsol a hajnak.
Kapható a készítőnél :

K e c s k e m é t i  J ó z s e f
fodrásznál. S Z E G E D .  Fodor-utca 36. szám.
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díjjal együtt megfizetni tartozik, b) Ha valamely tag 
tagdíjával egy .évi hátralékban van, s fizetési kötelezett
ségének egyszeri felszólításra nem tett eleget, a cse
lekvő és szenvedő 'joga szünetelnek. Egy évi tag- 
díjhátralék esetén a választmány szótöbbséggel hozott 
határozatával a tagdíjhátraléknak törlés terhével való 
kiegyenlítésére felszólítható és ha a felszólítás ered
ménytelen lenne, ügy a tagok sorából törlendő. A 
törlésre vonatkozó határozatok minden esetben titkos 
szavazás útján történnek. Az így hozott határozatok 
kézhezvétele után a rendes és pártoló tagok a határo
zat ellen 15 napon belül az évi rendes közgyűléshez 
fellebbezhetnek. Az elkésetten benyújtott fellebbezést 
a választmány visszautasítani köteles, c) Kizárás. Ki
zárható a tag az alapszabályok durva megsértése, a 
vezetőség utasításainak szándékos megszegése, vagy 
az egyesülés anyagi, vagy erkölcsi megkárosítása ese
tén, vagy ha bűncselekmény miatt jogerős szabadság- 
vesztés büntetésére ítéltetett. Egyébként a b) pont 
határozmányai megfelelően alkalmazandók.
13. §. Az egyesülés intézőszerveire vonatkozó> re/:- 
, , delkezéseh.

A közgyűlés. A közgyűlés az egyesülésnek leg
főbb hatáorzó testületé, mely azon tagokból J11, akik 
egy évnél nagyobb tagdíjhátralékban nincsenek és sza
vazati joggal bírnak, b) Az egyesülés fizetéses al-

Vegyen 
g y i n  
lia itiü iti 
h ú r á t

Ez a 

I) ú r a 

ió

munka 

tár." a 

lesz,

A gyors munkával és villany megtakarítással meg térül
a bura éra

Készül kollektoros és rövidre zárt motorral.
A Kollektoros motorú búra ára P 160 ISO
A rövidre zárt motorú búra ára P 200

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.

kalmazottai szavazati joggal nem bírnak, c) A köz
gyűlés határozatképes, ha az összes rendes tagoknak, 
és alapító tagoknak egyharmada jelen van. Kivételt 
képez, ha az alapszabály módosítás, egyesülés fel
oszlatás, fúzió, valamint a vagyon hova fordítása tár
gyában egybehívott közgyűlésről van szó, amelynek 
határozatképességéhez a tagok kétharmadának jelen
léte és az e tárgyiban hozott határozatok érvényessé
géhez a jelenlevő tagok szavazatának kétharmada 
szükséges. Az e tárgyban összehívott közgyűlés ha
tározatképtelensége esetén, ugyanazon tárgysorozat 
mellett 8- 30 napon belül újabb közgyűlés hívandó 
egybe, mely a megjelentek számára való tékintet nél
kül határozatképes, d) A rendes közgyűlés minden 
évben egyszer, mégpedig legkésőbb március hóban tar
tandó meg. Szükség esetén az elnökség, a választmány 
határozata alapján, vagy a számvizsgálók együttes kí
vánságára, vagy a rendes tagok egytized részének 
írásbeli kérelmére, rendkívüli közgyűlést hívhat ösz- 
sze. Ha a rendes tagok egytized része kívánja a rend
kívüli közgyűlés összehívását, úgy ezirányban előter
jesztett kérelem beérkeztétől számított 14 napon be
lül a tárgy feltüntetése mellett összehívandó, f) A 
közgyűlés egybehívása legalább 8 nappal a közgyűlés 
napja előtt meghívó útján történik, melyben a tárgy
sorozat világosan feltüntetendő s az egyesülés helyi
ségében feltűnő helyen 8 nappal a közgyűlés előtt ki
függesztendő. g) A napirendre ki nem tűzött tárgyak 
és indítványok csak azon esetben vétetnek a közgyű
lésen tárgyalás alá, ha legalább 3 nappal a közgyűlés 
napja előtt az elnökséghez írásban beadatnak, h) Ha 
a közgyűlésen a tagok határozatképes számban meg 
nem jelennek, a közgyűlés 8 nappal utána, dé legké
sőbb 30 napon belül ismét összehívandó, mely eset
ben az első alkalommal kitűzött tárgyakra nézve, a 
jelenlevők számára való tekintet nélkül határoz, i.) 
A közgyűlésen a szavazás kar felemeléssel történik, 
személyes kérdéseknél, választásoknál és más fontos 
ügyekben az elnök elrendelheti a tiikos szavazást, de 
ehhez a jelenlevők kéttized részének a kívánsága szük
séges. k) A közgyűlésről jegyzőkönyv vezetendő, mely 
az elnök, jegyző és a jegyzőkönyv hitelesítésére fel
kért ké jelenlevő tag által aláírandó. A jegyzőkönyv
be a jelenvoltak névsora is felveendő.

(Folytatása következik.)

KOMOL
Hajfesték v ilágm árka.

IP A R I C S O M A G :
3 adag feslék, 1 színben, 1 üvegben pasztillák nélkül P. 4. —

S Z A L O N .C S O M A G :
3 adag lesték, 5 színben, 3 üvegben I dobozban

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

pasztillákkal P. 13.2o

D E T A IL *C S O M  AG :
I adag feslék, I üvegben, 1 dobozban pasztillákkal P. 2.8o

Lerakat fodrászok ré s z é re :
Budapest, VI., Teréz körút 40 — 42, 
illatszertárban, Telefon: 126 — 010. 
Vezérképviselet: Mussoli"f*tér 3.
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Különösen most, nyár folyamán sokfelöl futnak 
be érdeklődések a fizetéses szabadságról, ezért kivo
natosan alább közöljük a törvény rendelkezéseit.

Olyan üzemek, amelyekben az állandó alkalmazot
tak száma kettőnél nem több, nem kötelezettek a fize
téses szabadság megadására. Itt csak a tanoncoknak 
jár fizetéses szabadság.

A fizetéses szabadságot lehetőleg osztatlanul és 
lehetőleg április 1. és október 31. között kell megadni.

Üzemi munkásnak, iparos- és kereskedősegédeknek, 
segédmunkásnak, szolgának ugyanannál a munkaadó
nál eltöltött legalább egy éves szolgálati idő után 6 
nap fizetéses szabadság jár.

A fizetéses szabadság legrövidebb időtartamának 
megállapítása céljából az 1937 évi január t napjá
tól eltelt szolgálati időt kell számításba venni.

Ciak tapÉniÉrl...
A torontáli járási ipartestület területén működő 

42 fodrász megállapodást kötött, hogy 1939 szeptem
ber hó 1 -étöl kezdődőleg semminemű munkát nem 
végeznek búzában, való fizetésért, csak készpénz elle
nében. És pediglen a következő ár megállapítása sze
rint Éves fizetőknél a beretválás úgy számíttati'k, hogy 
egy beretválás 16 fillérnél kevesebbe előfizetés eseté
ben se essék, a hajvágás pedig 40 flilér. Rendes napi 
árak: Beretválkozás 20 fillér, hajvágás 40 fillér. Bér
leteknél- Heti egyszeri beretválkozáskor P 1.20, két
szerinél P 2, háromszorinál P 3. , minden másnapi be-
retválkozásnál P 4.—. De kimondották egyszersmind 
azt is, hogy mindenki, aki ezen megállapodást be nem 
tartja, 100 pengő pénzbírsággal sujtatik. Ezen meg
állapodásukat felettes hatóságuknál, a főszolgabiró- 
sággal látamoztatták és igy hivatalosan is kötelezővé 
tették.

Jó anyag a munka 
sikerének biztosítéka!

Aktit i kupámig MIMM
Newyork amerikai főváros ottani érdekeltségei 

egy beadványban fordultak Henry H. Carran helyettes 
főpolgármesterhez, melyben azt kérték, hogy indítson 
hadjáratot az emberiség érdekében a kopaszság le
küzdésére, mivel szerintük az emberi hajnak megvan 
ugyanaz az élethivatása, mint a test többi szervének.

Nevezett főpolgármester úr sajnos nem osztotta 
az érdekeltek nézetét, szerinte a hajnak semmi értéke 
nincs és a kopasz ember a világ legboldogabb embere, 
legrr.egelégedettebb és legbékésebb teremtménye, aki 
bölcs megnyugvással törődik bele saját fogyatékos
ságába.

Természetesen az érdekeltek nem nyugszanak 
bele a főpolgármesterük egyéni felfogásába és néze
tébe és tovább is nagy propagandát fejtenek ki a szé
pen ápolt és gondozott hajviselet érdekében.

A »Magyar Fodrászmesterek Országos szövetsé- 
ge» folyó évi szeptember hó 10-én, vasárnap délután 
országos nagygyűlést rendez Kassán. Bővebbet kör
levél és meghívók utján. A magyar királyi államvasút 
is 50 százalékos utazási kedvezményt nyújt.

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

„W . H  E  M K  Y “
dauer vizet, (száraz és zsíros), Olaj schampoont 
,,VITAIL OIL" hajpakoláshoz. Vizondoláló
fixateur. Levélbeni érdeklődőknek mintát kész* 
séggel küldök. Egyben az összes „D A U ER "  
gépek közvetítésével foglalkozom.

Wcisz Henrik kereskedelm i utazó 
Budapest, VII., Akácfa-u. 5. I. emelet 5,

II kiskanfíltgyMtiak köioyMÉse
A Magyar Fodrászmesterek Országos Szövetsé

gének kiskunfélegyházai körzeti alosztálya folyó évi 
május hó 11-én tartott közgyűlésén egyhangú lelke
sedéssel újólag megválasztotta volt tisztikarát. El
nök: Kiss József, titkár, ügyvezető aleintk: Fülöp
János, pénztáros: Fehér János, jegyző: Nagy Lajos, 
háznagy: Pölcs Jeremiás, ellenőr: Iványi József és 
Kovács Ilonka. Szeretettel üdvözöljük és sikeres mun
kát /.’ivánunk a megválasztott tisztikarnak.

Az ipari i n u n M la lM  M s e i  szaMAga É j i n  50 
százalékai vasúti kedvezmény engedélyezése

H a s z n á l j o n : S a m p ío n  v íz h u l lá m -  
rö g z ítő t ,  S a m p ío n  h a j f é n y la k k o í
Forgalomba hozza és körzet képviselőt keres:

MOHOS KÁROLY
kozmetikai és fodrászati cikkek 
laboratóriuma. T A P O L C A .

Az ipari munkavállalóknak és velük utazó csa- 
lágtagjaiknak (feleség és 14 éven aluli gyermekek) a 
családfő fizetéses szabadsági idejének tartama alatt 
történő egyszeri oda- és visszautazásra szóló »egyé- 
ni» utazásra a m. kir. kereskedelem- és közlekedés- 
ügyi miniszter úr 50 százalékos meuetdijkedvezményt 
engedélyezett. A kedvezményes utazás igénybevételé
hez arcképes igazoló jegy és utalvány szükséges, a- 
mit az ipartestület ad ki. A jegyutalványhoz ugyan
azon munkavállalónak egy évben csak egyszer, a fi
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zetéses szabadság tartama alatt van joga és csak az 
arcképes igazoló jegg felmutatása mellett jogosult 30 
százalékos kedvezményre. A családfő neje és 14 éven 
alóli gyermekei csak akkor részesülnek kedvezmény
ben, ha az arcképes igazoló jegyen fel vannak sorolva 
és a családfővel együtt utaznak. Az utalványok jo
gosulatlan felhasználása a vonatkozó törvények sze
rint büntettetik. Az arcképes igazoló jegy 1943-ig ér
vényes és a tulajdonosnál marad, aki azt a követkéz*} 
években utazáskor személyazonosságának igazolására 
újból felhasználhatja, inig az utalványok csak a kiál
lítás évében érvényesek és az ipartestiüetnek vissza- 
adandók. Sem az arcképes igazoló jegyet, sem utal
ványt a vasútról történt leszállás helyén, az úgyneve
zett jegyszedö közegeknek nem szabad leadni.

M M l m l i  Hitei
Békés vármegyében sorozatos tanfolyamok zaj

lottak le az utóbbi hónapokban, ahol mesterek és se
gédek voltak a szorgalmas hallgatók. A Gyulán meg
tartott záró tanolyamról már részletesen beszámol
tunk. az utóbbi időben viszont a békéscsabai fodrá
szok ünnepelték meg fényes keretek között a tanfo
lyam befejezését, amikor is az ottani Vigadóban be
mutatót tartottak, mely után 130 terítékes vacsora kö

vetkezett. A helyieken kívül Budapestről fésültek Csi- 
csátka Károly, Szente András, Noviczki Lajos, Szé- 
nási Mózes. A vacsorán többen szólaltak fel, így töb
bek között Görbe Bálint, az ottani szakosztály elnöke, 
Herczog József budapesti szakoktató.

*
Lapzártakor tartoták meg Békésen szintéri a tan

folyam befejezését, ahol hasonlóan bemutatóval és tár
sas vacsorával tették felejthetetlenné a hallgatók a ván
dortanfolyam emlékét.

*
Szegeden is befejeződött az utóbbi időben meg

tartott vándortanfolyam, ahol szintén ülésterek és se
gédek voltak a hallgatók. A hathetes tanfolyam befe
jezése szerény keretek között zajlott le. A hallgatók 
bemutattak egy-egy frizurát. Dudás Sándor, a szak
osztály elnöke, Szántay K. János és Hiller János,, mint 
szakoktatók, valamint Erdélyi László, a segédi kar 
elnöke mondottak méltató beszédet, mely után Pál völgyi 
Lajos vendéglőjében gyűltek össze és kellemes han
gulatban töltötték el az estét.

•
Az őszre meginduló tanfolyamokra az igénylése

ket az országos tanfolyamok elnökségénél lehet eszkö
zölni, Budapest, Népszínház-utca 8. szám alatt.

Á

S I M P L E X
v

Uj lendületet ad üzletének, ha Simplex tartós ondoláló készülékkel dolgozik,
1939 május hó 7*én Budapesten tartott tartós ondoláló versenyen az első csoportban

S i m p I e  xx eI
nyerték az I„ II. és III dijat. A  második csoportban is első lett. Ilyen készüléket vegyen Ön is. 

A  Simplex megvédi az ö n  és vendégei egészségét,
A  Simplex magába egyesíti a gép és gépnélküli készülékek összes előnyeit.
A  Simplex mivel 24 voltos árammal működik, 100 százalékig veszélytelen, ennélfogva 
biztonságot és fölényt nyújt.
A  Simplex villanyáram fogyasztása kevesebb, mint egy 15 wattos izzóé.
A Simplexxel könnyen és gyorsan dolgozhatik.
A Simplexxel csodálatos tartósondolálásf ér cl.

Központi eladási helye ;

Geszler János Budapest. 111. her.zslgmeud-ulta 1 1 0 6 1 ) 7 2

%

Árak : Egy 15*ös készlet álvánnyal és Iransformálorral
Egy 15 ös készlet luxus álvánnyal, beépített transformátorral, időjelző órával 

és volt mérővel . . . . . .
Egy 30»as készlet állvánnyal és transformátorral
Egy 30»as készlet luxus álvánnyal, bcépitetf transformátorral, időjelző órával 

és volt mérővel . . . . . .

P 235

P  295 
P 370

P 440

r
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V illany nélkül dauer ú jdonságok

Halász Ödön vezet a 
fodrászati cikkekben

V e g y i  f ű t é s h e z  való complett 
alátét 1.50 P

A . alátét —.90 P
B. fa c sa v a r ó  (orsó) —
C. s z ő r i t  ó c s i p e s z  —
K u lc s  fémből, Kifogóval

csavaráshoz 1
S lan io lpap ír  1 iv 40x49 
cm»es —
S tan ío lpap ir  felvágva 1 
csőm, 100 drb. —
U ltra X vegyi fűtőlap 1 

fejhez való 30 fűtőlap 
30 staniol és 1 üveg 
fütőviz 1,20 P

T erm ofy l vegyi fűlőlap 1 fejhez való 30 fűtőlap. 30 
staniol és 1 iiv. fűtőviz 1.20 P

A fűtőviz üvegbetélért 10 fillért számifunk fel. 
S ta r  m otoros*bura ábra  szerint, mélyen leszá- 
litotf árban 9 8 .— P. N agyválasztéku rak tá ram 
ban megtalá lhatók az  összes fodrászati cikkek.
HALÁSZ ÖDÖN Budapest, VII. Csengery*ufca 26.

I  fodniszipar r a iá t t i i ja  
H ydrophor

Vegyi fűtéses tartós gép 
nem kell hozzá villany bár* 
hol lehet vele végezni el* 
sőrendű munkát. A kezeié* 
se legegyszerűbb miáltal ke* 
vés szakértelemmel és be* 
fektetéssel a legszebb mun* 
kák biztosithatók. Olyan 
községekben, ahol villany 
nincsen, szinte nélkülözhe* 
(ellen a Hydrophor tartós
gép, melynek ára a képen 
látható állványos gép 30 
alátét és hozzá való szere* 
lékhel együtt 85 pengő. — 
Részlet esetén 10°/0 felár.

Főraktár K E M É N Y  J Ó Z S E F  B A J A . -  Vezérkép* 
viselet D U D Á S  S Á N D O R  SZ E G E D , Tisza L krt 19. 

Bővebb felvilágosítás! bárkinek szívesen nyújtunk.

CORVIN-NVOMDA SZEGED, VÁK-UTCA ÉS KUDOLE-1 Éli SAUOK 
Társ tu la jdonosok  : Gaál és  Szűcs.

D Á M A
Villanynélküli előffíléses dauergép, 30 fű* 
főtesffel, kompiéit felszerelve, gyönyörű ki* 
vitelben olcsó árban, ábra szerint,

DÁMA Gáz és  villany  
Moloros körforgó és sz ív ó  rendszerű gyors 
hajszáritóbura, ábra szerint.

CEDON — KEDUKTOR
Biztosan ható lehuzószer. elrontott baj* 
nak, 1 üveg 2.— P ,

Hiába van D auergépe  
ha n incs  jó D auerv ize

Legtöbb fodrász ma már közismert
„N IZ Z A N O E  és N IZ Z A " a 
praparáló Daucrvizzel 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  — sza lm iá k m en tes  
Dauerviz 1 liter 2,50 P . 

N I Z Z A N O L  -  sza lm iák os  
Dauerviz 1 liter 2.50 P. 

N I Z Z A  — pakoló'Olaj  
1 liter 3.50 P. fél liter 1.80 P . 
F R E G O L I  — fíxatör

Hajrögzilőpor 1 j'csom ag 6—8 liternek 1 ,— P. Használati utasítást 
mindenhez mellékelek

N á d a s  S á n d o r
fodrászati gépek, kozmetikai cikkek vállalata 

Budapest, VII., Erzsébet körút 58, Tel.i 1 34—855. 
Lerakat: D udás Sándor, Szeged .
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E helyen kocka hi rdetések:

1 cm. fzé'es, 4 cm. hosszú 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 vissza -  Csak válaszbélyeggel ellátott 
levelekre válaszolunk.

Eladók és Dudás Sándor üz- 
leiében megtekinthetők : 
Universál fali karos dauer' gép

48. —P
Kirakat babák 12—16—50 P 
Csöves hajszárító burák 12—16 
- 2 0  P, Hajszárító gépek 20 — 
25 P,

Miskolcon modernül berende
zett jó menetelü úri és női föd 
rász üzlet betegség miatt sür
gősen eladó vagy bérb. adandó. 
Cint : özv Krén Józsefné Mis
kolc Ujvilág-ulca 3l. A Tiszsi 
nagy á'lomás közelében.

Eladók : egy 16 fűtőiestes Se
res-féle Rambus (Bohémia) da
uer gép. egy hajszárító bura 
(csöves), kél darab kézi hajszá
rító gép, hajmosó állvány, 4 tü
kör. Szilágyi Zoltán Békéscsaba 
IV, Berényi-ut 47.

Modernül berendezett fodrász 
üzlet eladó vagy bérbe adandó 
óvadék mel'ett kü földre költöz
ködés miatt, Ugyanott száriló 
gépek, burák, dauergép és be
rendezési tárgyak olcsón eladók, 
Válasz'evelezőlapon lehet meg
érdeklődni Somlai Mihály fod
rásznál Kerla Fő-utca 74,

Jóforgalmu női fodrász üzlet 
családi okok miatt szeptember I- 
érc átadó, u | . lipusu, modern 
daue gépek és minden felszere
léssel. Érdeklődni lehet Lekifs 
Mária hölgyfodrász Keszthely 
Sopron-u. 13.

Több hajszáritő búra és Á 
E G  száriló gép 20—28 pen
gőért kapható. Megtekinthető 
Dudás lllalszertár Tisza L. krl.19.

JÜüatinMásl Aemntfí

Jó  megjelenésű, kitűnő mun 
kás fodrász seg- d azonnali mun
kába lépéssel elhelyezési keres. 
Lehetőleg koszt és lakással Vízi 
Mihály Kunágota Csanád megye,

Egy iómegjelcnésii elsőrangú 
úri fodrász segéd ondolálni tudó 
jó üzletbe azonnal belépne Cím 
Farkas Béla fodrász segéd Ör
kény Fő-utca 6

Szeptember hó elsejére kere
sek vas, vizondolálásl, dauert és 
hajteslés! önnállóan és kifogás 
lalanul éifő, de az úriban is jól 
dolgozó szorgalmas, szó id se
géd. t, ki sokáig szerel és szokott 
egy helyen maradni. Csa'ádtag 
lesz és ha megfelelő, később be
társulhat illetve százalékért dol
gozhat Felt feleit egyéb tudni
valókkal közölje Fio'a István 
fodrász mesterrel Felsőireg Tol
na vármegye

Fiatal jó munkás fodrász se ' 
géd, ki a női munkában Is jár' 
tas és hosszabb ideig szeret egy 
helyen lenni, azonnal beléphet, 
Kijáró vendég van Ajánlatot fi
zetési igény megjelölé-ével kér 
Deák László úri és női fodrász 
mester Kalocsa V Alkony-utca 
1 sz, Telefon 83,

Egy jó munkás fodrász segé
det csak férfi fodrászatra azon
nali belépésre keresek. Máté Ist
ván úri és hőlgyfodrá-z sálon, 
Szentes Nyíri köz 8 szám.

31 éves. rom. kalh. vallásu, 
közép magas, barna, komoly per
iek! női fodrász mester megis
merkedne olyan csinos, barna 
fodrász nővel, akinek némi ho
zománya van esetleg benősülne, 
2 0 -3 0  évesig Írjanak fénykép
pel ellátott leveleket „Boldog 
otdion" jeiigére a szerkesztőségbe

30 éves, özvegy, gyermekte
len. 12C0 pengővel, béréi dezés- 
sel biró vidéki úri fodrász va 
gyök. Keresek 40 évesig, jó mun
kás női fodrász nőt, társul, lehet 
hogy életlársul is. Válaszokat 
fényképpel a lap kiadó hivatalába 
„Társ vagy élettára" jeligére ké
rem.

Ma már minden reklám nélkül köz
tudomású, hogy a G E —MI gépek hasz
nálata által növekedik az üzleti forgalom. 
Ön is pióbálja ki az alant felsorolt gépek 
teljesilőképességét és meg fog győződni róla
TORNADÓ hajszárifógép, „1939 típusban," szárítás 

idő circa 20 perc.
TORNADÓ „D IV A “ hajszárifógép, szárítási idő ca 

25 perc.
GE — MI kézi hajszárifógép „1939 típus," rekkord le

vegőnyomással.
ERECTA előfűtéses dauergép (világmárka)
(j E  —MI villanydauergép utolérhetetlen.
GE—MI larfósondoláló E S S E N C  eredménye felül

múlhatatlan.
AMERIKAI r nd szerű lábbal forgatható és fektethető 

fodrász szék az üzlet dísze,
KOHiNOOR villanyhajvágógép, kényelmes, gyors 

praklikus.
To vábbá kaphatók csőbulorok és az összes fodrásza- 

cikkek legolcsóbb napi árban.

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

Telefon: 13—97 — 97 Telefon: 13 — 97—97

Legm odernebb szabadalm azott
„T Ö F E ” m árkás

D A U E )  IS G É P E K
„T Ó F E ”

szab. előfűtéses, 30 fütőcsipcszes guruló modern 
asztalkán

„T Ö F E ”
villany, tetszés szerinti fűtőtesttel

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

D ouergépeli m ár  
118 — P -tő l

Kedvező fizetési feltételek.
Alkatrészek kü ön is kaphatók.
Saját érdekében

„T Ö F E ”
gépet vegyen

Közvetlen a készítőnél mert olcsóbb

TÖRÖK. FÉR  EMC
gép és szerszámkészítő

HÍJRA P E S T
Vili Conti-u, 29.

Telefon hivó: 132 — 968.



Ismét szenzációs ú jdonságot hozott a

a RATEX-el sérülést okozni lehetetlen
A ,,R A I 'E X “ elegáns bakelit tokban csak 6.50 P

Dusán felszerelt raktárunkban mindent megtalál, amire üzletében 
szüksége van. — Berendezések, száritó és dauergép különlegessé
gek. Legújabb vegyifűtésii tartós hullám készitéséhes kellékek. K i
tűnő illatszerek, válogatott acél áruk, üzleti felszerelések.

Cégünknél ismét kaphatók :
a Sabária borotva szappan kg ónként P. 1,80. 
a régóta nélkülözött „FÖ N M hajszárító gép.

A legújabb és leggazdaságosabb
hajfesték a

„III K Á L I  N”
20 különleges ragyogó színei biztosítják a jó munkát. 

Egy dobozban öüvegfestékésegy üveg festéklehuzószer van
V

A ra  fod rászok n ak  2.50 pengő.
D urat'in50 grammos ipari csomagolás 3  P.

Min iátüi doboz 4 színben, ára 50 fillé r 
t  drb. színkártya használati utasítási könyvecskével együtt 1.50 P.

Vezérképviselet:
Dudás Sándor Szeged,

Tisza Lajos-krt. 19.

*

ÁNGYÁN K.F.T.
szaküzlef.

Budapest V I I .  R ákóczi-u t 4 0 .  1. e m .
(a Corvin áruházzal szemben.)

á l  I  C  mW ^  Olyan orr és  fü lszőrvágógép , 
■ V I I  « • "  " m ely n ek  seg ítség év e l GYORSAN  
és KÉNYELMESEN távolítja  el a szőröket, anélkü l, 
hogy a ven d égét m eg seb es ité s  v eszé ly én ek  ten n ék !,



illafszer és pipereszappangyár rt.
Budapest, Ltfvölde*tér 4.

Gyártja i
a szilárd és folyékony brillantint, schampoonf, 
szappanport, kenő szappant, elsőrendű köröm* 
lakkot és körömlakk lemosol, körömfényesitő 
kix port, a legjobb borotváló szappanokat, köl* 
nivizeket, a legkiválóbb Joviál hajszesit stb, 
mellyekkel a fodrász iparosok a legnagyobb 
megelégedésre szolgálhatják ki vendégeiket.

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

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

Ha az „ULTRA*X“ vegyifiilésü 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 hőfoki Lúgos gőzök. Korlátlan élettartam,

A  vendégnek  ó r iás i kénye lem , b iztonság  és tökéletes dauer.  
Önnek időm egtakarítás , v i lá gvá ro s i  nívó, n agyobb  vendégkör,  

m a ga sa b b  á rak .
Égés, reklamáció kizárva.
Az „ULTRA»X“ eljáráshoz használhatja a meglévő felszerelést is, ha speciális „ULTRA»X“ 
csipeszeket vesz hozzá.

1 drb. speciális „ULTRA»X“ csipesz P  —'90 
1 csomag „ULTRA»X“ fűtőanyag komplett P  1 '20 

Minden csomag- 3 0  lapot tarta lm az.
Egyédáruság Magyarország részére

O N O P O L I A
Budapest, V. Mérleg«u, 10. Telefon: 181 —073,

,f'DURflLIN4«y<uLÖNL^ísilPM VflSJTÓJpVfll!
a HAJ MlNDEhÁ/ÖRÖSESÁRKlyALATl SZ ÍN E I 

TÖ KÉLETESEN ELTÜN TETH ETI

Vezérképviselet: Szeged, Dudásnál.

«J)URALIN 1 5 - ö s é v e l  v é g z e t t  
FESTÉÍ5 Á l t a l  1 0 perc a l a t t

M A H A G Ó N I V/ÖRÖ5S2INTNYERÜNK_____________________________ |________________
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