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Kaphatók az összes fodrászafi felsze 
relések u. m .: farfós ondolátó gépek, 
liaimosó lavórok, hajszárító burák, asz' 
tali felszerelések, Hercules és Marcell 
ondoláló vasak, Hercules hajkefék és 
ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, 
hajlékotok, illatszerek, pipere cikkek a 
legnagyobb választékban. Személyes, vagv 
levélbeni megrendelések a legpontosab
ban eszközöltetnek.

PABOR
SÉskili darabja P. 150

Keresse fel rendeléseivel minél 
előbb cégemet és kisérje figyelemmel 
hirdetéseimet.

Ezen szaklap előfizetőinek 3 szá» 
zalék engedményt nyújtok,

Tóth és H ndaesek
Budapest; Csáky ucca 23. 

«BA-TO«~elektrotnos fodrászali készülékek képviselete

Á r je g y z é k
' a u e rv iz  B. Porban fél líler, (Kapható fél literenként) 1'40 
Dauerviz A. (Essencia) 1 liter 3'50

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

Olajsampon 1 líler 6.—
Dauerolt szőkített hajaknak erőt és fényt ad.
Kapható ’/• és '/a lilerenkénl is.

Olajpakoló zöldll liter 440
Meleg olaipakoláshoz nélkülözhetetlen.

Folyékony sampon 1 liter 2,—
A legkitűnőbb minőség. A  halaknak fényt kölcsö
nöz. Egy fei mosása cca. 3 —4 fiit.

Fixaleur (egy liternek megfelelő por) 1 liter — "40
A hajat nem sztlrkiti, a gyors száradást 
biztosítja

Ecelöblitő. (Egy liternek megfelelő por) 1 liter —'38
Kellemes illatú, Itatása meglepő.

«Hamvasiló» Reflex I, 10C gramm 2.—
Hajfeslésnél, vagy szőkítésnél a vörös szín 
tompítására alkalmazható.

Hajfény 50 gramm 60.—
A hajat fényesebbé teszi, mint a brillantin 

Hajlakk 50 gramm 1'27
„ 103 „ 2 -

Teliesen kész frizurák befúvására alkalmazható.
A frizurákat keményen és fényesen tartja,

Körömlakk, a legkitűnőbb minőség 10 gramm —'20
Leveles sampon illatos 1 levél -  06

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

VIDÉK
Lerakat: Dudás Sándor Szeged. Tisza Lajos krt. 1?

Minden tartós ondolálása sikerül,
ha a „N É G E R **  s t a r k

D auervell-
w a sser t

használja .

Minden tajta 
gélhez alkalmat

az elrontott, a fehér, nemkülönben 
az olyan hajakat, amelyekben még a régi tartós on
dóiéit* a végeiben benne van. Minden üvegen rajta 
van a használati utasítás, melynek a betartása mellett 
minden hajat erősen preparálhat.

Az eddigi tartós vizek nagy részének az volt a 
hibája, hogy minden harmadik-negyedik hajat rosszul 
bodorított meg. De ez nem fordul elő, ha a » ha [szál 
erősítő fixateurral és olajjal kombinált összetételű
„Néger" stark  d au ervell vasszert h aszn á lja
Egy liter vételnél az egész ország területére díjtalan 
csomagolás és szállítás. 6 pengőért kezeibe adok ön
nek egy olyan tartós vizet, amellyel lényeqesen meg
könnyíti a munkáját.

Kapható: Dudás Sándor fodrászcikk kereskedőnél, 
Szeged, Tisza Lajos-körút 19., telefon: 22—11.
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Négy év óta fenn á lló  követeléseink egyik  
p o n t ja : a  „ lega lacsonyabb  k iszo lgá lás i 
á r a k *  törvényes védelem ben részesült.

Álljon itt erre minden fodrász számára tudomásul 
vétel végett az illetékes miniszternek a kereskedelmi és 
iparkamara utján hozzánk eljuttatott rendeletének szó
szerinti szöveg:

A m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi minisz
ter urnák 3841 I. a. 1939. sz. a. a fodrász ipari leg
kisebb kiszolgálási árak ügyében kamaránkhoz inté
zett leiratát tudomásul és az érdekeltekkel való közlés 
céljából az alábbiakban van szerencsénk közölni:

»A fodrászipari árrombolási ügyek egyöntetű el
bírálását. veszélyezteti az! a körülmény, hogy a fodrász
ipari kiszolgálás költségelemeinek túlnyomó részét az 
általános üzleti költségeknek egy-egy kiszolgálásra eső 
hányada képezi, ennek a hányadnak a kiszámítása pe
dig adott esetben rendszerint nehézségekbe ütközik. 
Az 1936. VII. t. c. 28. paragrafusa alapján árrombolási 
ügyekben eljáró bizottságok által folytatott gyakorlat 
egyöntetűségének biztosítása céljából a fodrászipari 
költség számításokat az Arellenőrzés Országos Kor
mánybiztosával megvizsgáltattam. A nevezett Kormány- 
biztos Ur számításai szerint az alább közölt Kiszolgá
lási árak, amelyeknek áthágása esetében az árrombolás- 
uak, a„ 1936: VII. t. c. 28. paragrafusában megállapí
tott tényálladéka általában megvalósitottnak tekint
hető.

A  fodrászipari munká
latok megnevezése

I. II. III.
Budapest 
területén 

belvárosi és 
ezzel egy 

tekintet alá 
eső

Budapest 
területén lé

vő egyéb 
és a vidéki 

városok 
belső terü
letén fekvő

A vidéki vá
rosok kü lső  
területén va
lamint nagy 
és k is köz
ségekben 

fekvő

ü z e t e k b c n1 f i M é r e k b e n

Férfi kiszolgálás:
Sima borofválás 25 20 16
Hajvágás (facon) 50 40 30
Hajvágás (gép) 40 30 24
Mellékmunkák 10-30 10-20 10-20
Fejmosás 5 0 -8 0 4 0 -6 0 3 0 -5 0

Női kiszolgálás:

Vasondolálás 70 50 40
Vizhullám 100 80 60
Hajvágás 60 50 40
Fejmosás 70 60 50
Szőkítés 350 250 200
Hajíestés 700 500 400
Tartóshullám 700 500 400

Erről a kamara utján az illetékes bizottságokat 
azzal a felhívással értesítem, hogy az egyes árrombolási

ügyea elbírálásánál a fenti legkisebb kiszolgálási árakra 
megfelelően tekintettel legyenek. Budapest, 1939. évi 
február hó 1-én. A miniszter rendeletéből: Dr. Arkay 
s. k. miniszteri osztály főnök.»

Mielőtt a miniszteri rendelet közzététele után annak 
részletes fejtegetésébe bocsájtkoznánk, ezúton hívjuk 
fel az illetékes hatóságok és kollégák figyelmét arra, 
hogy a miniszteri rendeletben a női kiszolgálás utolsó 
három pontjánál fogalmazási hiba történhetett, ami
nek helyesbítését az illetékes kamarák utján ezúton 
kérünk a Nagyméltóságu Kereskedelmi és Közlekedés- 
ügyi Miniszter Úrtól. Mert mi úgy értelmezzük az ezen 
pontokban megállapított árakat, hogy amiként a beret- 
válkozásnál felszámithatódnak a mellékmunkák, úgy 
ezeknél is. Vagyis a hajszőkitésnél fejmosások, a haj
festésnél szintén fejmosások, mig a tartóshullám ké
szítésénél a hajvágás, két hajmosás és a vizondolálás.

Igen tisztelt Kartársak! Nagyon jól tudjuk, hogy 
mindenki, aki a fenti legkisebb kiszolgálási árakat elő
ször meglátva elolvassa, ingerülten veszi tudomásul az 
árak alacsonyságát és arra gondol, hogy a gyakorlatban 
a minimumból maximum lesz.

De az előreitélkezéseknél türelmet ajánlunk és arra 
kérjük az érdekeltek minden egyes tagját, hogy ceruzá
val számoljanak és vegyék alapul azokat a tényeket, 
amelyek a gyakorlatban az egész ország területén 
íentállanak.

A számításainknál figyelemmel kell lennünk, első
sorban az előfizető vendégeink eddigi díjszabásait.

Másodszor a községekben és tanyákon lévő búza 
kommencióért dolgozó fodrászok díjszabásait.

Havi előfizető vendégeinknél az eddigi 2—3—4—5 
pengős havi fizetéseket kalkuláljuk ki újból és vegyük 
alapul a fenti ijesztően alacsonyra szabott védett árakat, 
meg fogjuk majd látni a nyert számokból azt, hogy 
ha a mellékmunkáknak, az úgynevezett bajuszvágás, 
külni v í z , facon vágás, nyakborotválás, fésülés, hajle
kötés, stb díjazását is felszámítjuk, úgy, ahogyan azok 
maximálva vannak (mert ezeket fel is kell számolni), 
rájövünk arra, hogy: a nyert számok nem is olyan ala
csonyak. Be akinek alacsonynak mutatkozik, az szaba
don dolgozhat magasabb árakért is.

Az éves búza kommencióért dolgozó fodrász társa
dalomnak meg egyenesen és kimondottan áremelést je
lentenek az alacsonynak vélt megállapított legkisebb 
árak. Igenis emelést, mert a búzáért dolgozó fodrászok 
eddigi díjszabásainak irány árai az alant közöltek sze
rint voltak országosnak mondhatók.:

1-szeri beretválkozásnál az évi konnnenció 35 
kg. búza.

Ha már most ehhez hozzászámítjuk az évi 12 haj
vágási, minden hajvágást kétszeri beretválkozásnak szá
molva és azt a körülményt, hogy ünnepnapokon még 
a kialkudott beretválkozáson felül is végeztet munkát 
a vendég, akkor ezen esetben az évi beretválkozások 
száma 84. Ha már most a búza árat 17 P 50 filléres
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alapon számoljuk és a kamat, nemkülönben a veszte
ségekre 10 százalékot veszünk, úgy egy beretválkozásra 
esik 6 és fél fillér.

2-szeri hetenkinti beretválkozásnál az évi 
búza komnenció 50 kg.

Az első esetbeni körülmények és számítások fi
gyelembevételével egy beretválkozásra esik 5 és fél 
fillér.

De veszteség érte a kommencióért dolgozó fodrászt 
a múltban még, mig a »boletták» jártak, azzal is, hogy 
az iparosok bolettáit csak a fennálló adó hátralék ere
jéig vették figyelembe. A figyelmen kívül hagyott bo
lettáit potomáron kellett az őstermelőknél értékesítenie.

Jelenleg az őrlésnél mutatkoznak számukra kelle
metlenségek. Örleni nem áll módjában őstermelési iga
zolvány hiánya miatt, ezért olcsó áron kénytelen a 
kommenciójában kapott búzáját értékesíteni s a szüksé
ges liszt mennyiségét készpénzért, drágábban besze
rezni, ami szintén veszteséget idéz elő részére. Tehát 
mire a kenyér az asztalára kerül a kommenciós fod
rásznak, akkorára már csak 2—3—4 filléres borotvál
kozási árak bontakoznak ki. A jövőben az új árak be
tartása mellett nagy mérvű áremelésnek kell bekövet
kezni, mely emelt árak betartása esetén feltétlen em
berhez illő fogyasztóvá emeli a szegénységben élő 
fodrász társadalmat.

Ezúton hívjuk fel a fodrász társadalomnak minden 
egyes tagját, de különösen a szakosztályok vezetőit, 
hogy azonnal álljanak a szervezésnek szolgálatába és 
az alanti pontok figyelembe vétele mellett emeljék fel 
a szegénységben heverő fodrász iparosokat:

1. Minden fodrász előtt ismertetni kell a fenti mi
niszteri rendeletet.

2. Meg kell állapítani azt, hogy városunk, köz
ségünk melyik díjszabási kategóriába tartozik.

3 Az előfizetőknél olyan kiszolgálási árakat kell 
kikalkulálni és kérni, hogy a mellék munkák hozzászá- 
mításával együtt olyan összeget tegyenek ki, mely nem 
minősíthető árrombolásnak vehető cselekménynek.

4. A szakosztályok többsége által határozatilag 
elfogadott irány árakat a tagokkal meg kell ismertetni s 
tudomásul vétele végett velük aláíratni.

5. A fenti pontok ismertetése után a gyakorlati 
keresztülvitelt állandóan szigorúan ellenőrizni és azok
kal szemben, kik azokat nem tartják be, vagy árrom
bolást követnek el, haladéktalanul feljelentéssel élni 
a kamarai biróságnál.

Kedves Kartársak! Igen tisztelt Vezetőség!
A fodrász iparnak egy olyan történelmi napjait 

éljük, amikor döntenünk kell létünk vagy nemlétünk fe
lett. Tehát pcrmanenciában kell lenni a vezetőknek és 
cselekedniük kell a létünk és a magasabb életnívónk 
érdekében. Az a vezető, aki érzi, hogy nem tud ele
get tenni, az adja át a vezető szerepet annak, aki tud 
és akar a fentiek értelmében dolgozni. A jövőben nem 
a népszerűségért, hanem az ipar kultúrájáért és a jobb 
megélhetésért kell fáradhatatlan harcot folytatni.

A legnagyobb munkát és gondot a havi bérletek 
és az é vés búza kommenciók felemelése adja, de most 
kötelezővé vált. Nem kell visszariadni! Még ha fele 
vendégeinket vesztenénk is, akkor is, tökéletes munka 
nyújtásával jobb megélhetést biztosíthatunk magunk
nak. Az árrombolókat büntetni kell mindaddig, mig 
az iparjoguk megvonásával lehetetlenné nem tettük. De 
a vezetőknek kell előbb jópéldát nyújtani.

A mai iparos jog kötelezettségekkel is jár. A ma
gyar államnak olyan iparosokra van szüksége, kik a jö
vőben a közadókat és a testületi dijakat ki is fizetik. 
Ha a fentleírtak öntudat mellett megértésre találnak, 
úgy az ipar és annak űzői a kultúra útján haladhatnak.

S- végezetül nyomatékosan ezúton hívjuk fel akom- 
mencióért dolgozó fodrászok figyelmét arra, hogy még 
az esetben is, ha már a vendégeikkel a megegyezés 
meg is történt, mondják ki semmisnek azt és értessék 
meg vengédeikkel azt, hogy 16 filléren alul beretvá- 
lási, 30 filléren alul hajvágási munkát nyújtani a ne
vezett miniszteri rendelet értelmében módjukban nem 
áll. Ezt annál is inkább a saját érdekükben el ne mu
lasszák, miután háromszori árrombolási büntetés után 
iparjoguk elvonása következik. (Szerit.)

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

„W. H E N R Y "
dauer vizet, (száraz és zsíros), Olaj schampoont 
„V IT A IL  O IL “ hajpakkoláshoz. Vizondoláló 
fixateur. Levélbeni érdeklődőknek mintát kész* 
séggel küldünk. Egyben az összes ,.D A U E R " 
gépek közvelílésével foglalkozom.

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

F o i l t O S

hogy amire üzletében szüksége van azt 
gyorsan  és m egbízható minőség

ben tudja beszerezni a

ré«íÁ N  G Y Á  N  k.f.t.
szaküzlet

H D D A P E S T

VII. R ákóczi ut 40. »z. I. em .
(szemben a Corvin áruházzal)

fordu ló  postával és 
pontosan teljesít minden 

megrendelést.

A jó  m inőségű áruk 
o lcsó  szaklizlete.

Acélárúk. Illatszerek. 
Berendezések, Matador 

dauergép különlegességek.

S zakm ai
ú jdonságok.
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A szegedi fodrász társadalom 
ismét remekelt

Megbivl és egyéb propaganda nélkll is több mint (0 verseny fe ] kerüli a poJiirmra, ü: körei 500 személy l ü t i  a
legjobb hangulatban inggel 4 őréig

Az utóbbi időben rendezett fodrász ipari vándor
tanfolyam befejeződése adott okot arra, hogy egy kis 
vizsga bemutatóval rendezzenek egy kis családias osz- 
szejövetelt, melyet az ifjú fodrász munkások egymás kö
zötti, lehet mondani sugdosás útján hoztak össze.

A házi kis eseményre való érdeklődés azonban a ki
tűzött idő előtt 3 4 nappal oly magas fokra hágott,
hogy a megrendezésre kibérelt kis terem kicsinynek bi
zonyult volna a célnak, éppen ezért változtatni kellett 
az eredeti terven és a nagy termet kellett megszerezni 
az összes helyiségeivel egyetemben.

Az összejövetel beléptidíj nélkül lett megrendezve 
és hogy az ifjúságnak módjában állhasson a késő reg
gelig táncolni és kifogástalan vidám hangulatban az 
időt eltölteni, azért egy körív kibocsátásával a megértő 
mesterek összeadtak közel 100 pengőt a vigalmi díjakra 
és zenére. Így lett a február hó 12-iki est, rekord telje
sítmény a fodrász társadalom előtt.

Az összes megjelent vendégek szép öltözetétől és 
fegyelmezettségétől eltekintve, a fodrászmesterek, segé
dek és tanulók olyan meglepően szép és jó munkákat 
produkáltak, hogy a szemlélőket teljesen bámulatba ej
tették.

Az utóbbi időben, a versenyeket látogató szakembe
rek véleménye szerint' a szegedi bemutató felért a pesti 
versenyeken látottakkal.

Minden fodrász szabadon választhatott magának 
olyan frizura kikészítését, amilyent akart és így kerül
tek bemutatásra a szebbnél-szebb frizurák változatai. 
A frizura elkészítését mindenki ott végezte, ahol akarta, 
de a felfésülést, az esetleges díszítéseket mindenkinek 
a helyszínen a terem közepén felállított 20 tükör előtt 
kellett elvégeznie.

Az első menet a kezdők részére volt megrendezve 
(idő 35 perc), a második a haladóké, inig a harmadik 
menet a nehéz mestermunkák számára volt, melyek ma
gukba foglalták a történelmi és a fantázia frizurák 
változatait Itt megemlítjük még azt is, hogy a szereplők 
nem csak a tanfolyam sorából kerültek ki, hanem részt- 
vetteK azon a kívül álló mesterek, segédek és tanulók is.

A szereplők névsora és a végzett munkáik a kö
vetkezők voltak: Bálint Béláné egy modern estélyi és 
egy fantázia, Bata Szilveszterné egy modern fantázia, 
Heim Aranka estélyi frizura, Herédi Gizella egy estélyi, 
egy fantázia és egy délutáni, Somogyi Ferencné egy es
télyi és modern délutáni, Hiiller János egy estélyi és két 
fantázia, Waltrich János egy Mária Antoniett és egy 
modern estélyi, Beke Sándor egy délutáni frizura és egy 
modern férfi frizura, Kovács Istvánná egy estélyi fri
zura, Kőim Ilona egy felfelé fésült estélyi, Jungen Elé
rném? egy estélyi, Sashalmi Adolfné egy estélyi, Kosóc- 
ky Mária egy estélyi, Kohn Erzsébet egy modern esté
lyi, Széchenyi Ferencné egy modern, nagy estélyi Zsid- 
ják István egy fantázia, Pálmai Erzsébet egy estélyi, 
Kovács István egy nappali, Kaposvári László egy es
télyi, Bánfíyy Sándorné egy estélyi, Gombos Júlia 
egy estélyi, Pálmai Ilona egy kis estélyi, P. Kovács Já

nos egy estélyi, Weisz (Sárika egy estélyi, Domonkos 
József egy délutáni, Laudisz Mária egy estélyi, Bodor 
László egy estélyi, Bánfi Mária egy délutáni, Tóth Fe
renc egy estélyi, vitéz Szabó Sándorné egy estélyi, Ku- 
csora Erzsébet egy fantázia, Heiler Szidónia egy esté
lyi, Fricska Anna egy estélyi, Gyuránki Rózsika egy 
fantázia, Pósa Böbe egy délutáni, Lung Erzsébet egy 
estélyi és egy délutáni, Árva Eta egy modern estélyi, 
egy bébi és egy fantázia, Sárközi Klára egy estélyi, 
Hódi Lajos egy délutáni és Rádin Eta egy estélyi fri
zurát.

A bemutató este pontosan 8 órakor kezdődött; üd
vözlő beszédet mondott Erdélyi László, az ifjúság el
nöke. Utána Dr. Cserzy Mihály kereskedelmi és iparka
marai titkár és Antal Dénes iparos tanonciskolái igaz
gató méltatták a kereskedelmi és közlekedésügyi mi
nisztérium iparosnevelő törekvéseit és a fodrásziparosok 
törekvéseit, mig Heim1 Antal, Hiller János és Dr. Rosta 
Sándor, a hivatásszervezet titkára pedig a harmonikus 
munkát méltatták, nemkülönben azt a szoros együttmű
ködést, és harmonikus életet, mely Szegeden a meste
rek, segédek és1 a tanulók között fennáll.

Róth Aurél fodrászmester mint vigalmi elnök kon
ferált, aki egyenként mutogatta be a felszámozott mo
delleket, lelkes tapsvihar közepette. A reflektorok és a 
megvilágított modellek igen kellemes benyomást váltot
tak ki az érdeklődőkből. A bemutatás azzal a bejelen
téssel zárult le, hogy mégi a nyár elején fognak a szege
diek egu városonkénti versenyt rendezni.

Szerkesztőségünkön keresztül a fodrászipar nevé
ben ezúton mondunk köszönetét Lonczi János Tótkom
lós, Bagi Menyhért Kistelek, Sík Sándor Hódmezővá
sárhely, Galambos Márton Szőreg, — fodrászoknak, 
személyes megjelenésükkel nyújtott támogatásukért, Dt. 
Gulyás László tánctanár urnák a szépen sikerült tánc- 
rendezéséért, az összes szegedi fodrásziparos ifjúságnak 
a bemutató megrendezéséért. Nősz F-nek Kkfélegyháza.

Végül a szegedi napilapoknak, a Délmagyaror- 
szágnak, a Szegedi Uj Nemzedéknek, a Szegedi Napló
nak és a Szegedi Friss Újságnak. Ezen lapoknak há
lával tartozunk, mert példaadóan, vezető helyen, nagy 
és feltűnő cikkben méltatták a fodrászipar hivatását, 
melyek közelebb hozták a fodrászipart a nagy közönség 
érdekevei. A szegedi fodrásziparos szakosztály ve
zetősége felhívja az összes tagjait, hogy a nevezett fenti 
lapokra fizessenek elő és hirdetések közzétételével tá
mogassák, mert ezzel csak közös érdekeket szolgálunk.

Végezetül nem hallgathatjuk el azt a sikert, mit a 
»Stark hajlakk» ért el a fodrászbemutatón. Minden di
cséretet mellőzhetünk kiválósága és jósága felől, meg
mutatta azt a gyakorlat. Egész éjszakai tánc után is szé
pen tartotta a frizurát, sőt még másnap is gyönyö"" 
színben pompázott.

A bemutatón a nagyközönség szavazott a legsr 
ben megjelenő modellra, akinek a cipője, ruhája <>s 
zurája legtökéletesebben harmonizált alakjával. ! 
volt, mely 12 órakor kihirdetés után lett kiosztva.
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Magyarországi Fodrászmunkások 
Egyesületének közleményei

R ovatvezető  : Á bellá M ihály — V értessy  József 
Az E gyesü let központi h e ly iség e : B u d ap est: VH. D ob-utca 90 I. em.

Tiltakozunk!
még a gondolata ellen is annak, hogy a vidéken dol
gozd fodrász munkások munkaidejét meghosszabbítsak. 
Most pedig egyesek azon fáradoznak, hogy az amúgy 
is túl hosszú várakozási időt még jobban meghosszab
bítsák

Az ok egészen nevetséges és tarthatatlan. A távo
labbi vidéki fodrász! urak azt az okot adják elő, hogy a 
mezőgazdasággal foglalkozó lakosság csak a mezei 
munka elvégzése után a késő esti órákban keresheti fel 
a fodrász üzleteket, nem tudjuk, minek? A Budapest- 
környéki fodrász mester urak azt állítják, hogy az ot
tani lakosságnak nagyrésze a fővárosban van elfoglal
va és késő este tér haza, de nem a fodrászhoz! Mind a 
két indokolás rossz és téves felfogásból ered, az egész 
elgondolás m^gán viseli azt az antiszociális tényt, ami 
az egész fodrásziparbanl a kiszolgálási árakor fedezhető 
fel. Kevés tiszteíetreméltó kivételtől eltekintve, a fod
rásziparban a kiszolgálási árak körül a legnagyobb ren
detlenség uralkodik. Nincsen egy szerve, vagy intézmé
nye e fodrásziparnak, amely hatáskörrel volna felruház
va és meg tudná védeni e tisztességes iparüzők érde
keit. Sem az ipartestületek, sem az országos, mester
szövetségek nem bírnak olyan módon hatni a tagjaikra, 
hogy azokra legalább az emberi megélhetéshez szüksé
ges árakat és annak betartását kötelezővé tudná tenni.

Szabad a vásár. Sem polgári becsület, sem intelli
gencia nem fedezhető fel egyes fodrászmester uraknál. 
A túlméretezed utánpótlásnak és szerve; e lemégnek hát
rányos tünetei jelentkeznek. Ha egy új üzlet nyílik, 
első dolga az, hogy kifüggessze azt a szégyenteljes ve
zérmondatot: »01csó árakért dolgozom!» Ez pedig nc-m 
nyújt a megélhetéshez elegendő alapot. Hamarosan le 
kell valamit építeni, mert máskülönben nem lehet meg
élni. Örök törvénye volt és marad a tehetetlen gazda
ságpolitikának, hogy elsősorban és mindig onnan vesz 
el, ahonnan a legkönnyebben lehet elvenni és nem on
nan, ahol több van. Így elsősorban a munkabért leszál
lítani, vagy ha már nincs mit, mert fizetést nem adnak, 
akkor a munkaidő felemelésére kerül a sor! Most ér
keztünk el ahhoz a tárgykörhöz, ami nekünk ebben az 
esetben fontos.

Mindenféle tehetetlenségnek mi munkások legyünk 
az áldozatai? Mindenféle rögeszmét mivelünk kell meg
ismertetni. Megmondjuk itt nyilvánosan, hogy eddig és 
he tovább! Mi nem akarunk többet üzletben reményte
lenül várni vendégre, mint eddig.

Akik ismerik a vidéki fodrászsegédek helyzetét és 
kiszolgáltatottságát, ezek nem kérnek abból az atyai 
jóindulatból, ami a munkaidő felemelését tartja meg

oldásnak Nem fogadjuk el ezt a kétségbeesett kísérle
tet! Nem és nem fogjuk tétlenül nézni tovább aztt hogy 
megkérdezésünk nélkül határozzanak felettünk és ró
lunk. Tiltakozunk a leghatározottabban az ellen, hogy 
a budapesti kereskedelmi és iparkamara segítségére 
siessen ezeknek a tehetetlen iparűzőknek és azt java
solja, hogy ipari és közellátási érdekből szükiséges-e 
a fodrászüzletek nyári félévben (IV. 1 IX. 31-ig) 
este 8 óráig való nyitvatartása, szorhbaton a jelenlegi 
állapot fenntartását javasolják! (16873 1938.) Ked
ves Iparkamara, szükséges lett volna fenti előterjeszté
séhez tudni azt is, hogy a munkaidő mikor kezdődik, 
akkor egész biztosan nem indokolta volna a fenti kí
vánságokat. A jövőben több előrelátást és több szociá
lis érzést kérünk. (Vértessy József, a fodrász munká
sok egyesületének elnöke.)

Ma már minden reklám nélkül köz
tudomású, hogy a © E —M I  gépek hasz
nálata által növekedik az üzleti forgalom. 
Ön is pi óbál ja ki az alant felsorolt gépek 
teljesítőképességét és megfog gzőződniróla

TORNADÓ hajszárilógép, „1939 típusban," szárítás 
idő circa 20 perc.

TORNADÓ „D ÍVA" hajszárifógép, szárítási idő ca 
25 perc.

GE —MI kézi hajszárilógép „1939 lipus," rekkord le» 
vegőnysmással.

ERECTA előfűtéses dauergép (világmárka)
(j E —M I villanydauergép (utolérhetetlen.
GE—MI tartósondoláló E S S E N C  eredménye felül

múlhatatlan.
AMERIKAI rendszerű lábbal forgatható és fektethető 

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

praktikus.
Továbbá kaphatók csőbuforok és az összes fodrászat 

cikkek legolcsóbb napi árban.

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

S? lelkiismeretes fo trá s z  bér elválás elöli beretoájál

LYSOFORMMAÍ fertőtleníti,
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A budapesti nemzetközi 
fodrászverseny nagy sikere.

Példátlan  nagy számban je lentek  meg1 a kü lfö ld i és a vidéki fodrászok

Az 1939 évi „tökéletes fodrász címet” kiérúemeitea Holiú Gyula budapesti HSOE tag nyerte el.
A verseny a Gellért-szálló összes termeiben zaj

lott le folyó évi január hó 22.-én, mely terem kicsiny
nek bizonyult az ilyen nagy versenyek megtartására. 
A_ versenyszámok két nap alatt bonyolittattak le, mely 
körülmény enyhítette a verseny nyugodtabb leveze
tését.

A versenyző tagok közül a berliniek, a bécsiek, 
ü. jugoszlávok, a magyarországi vidékiek, a hölgy fod
rászsegédek egyesülete, az országos fodrász munkások 
egyesülete, a mester egyesülés, a film fodrászok egye
sülete, a budapesti ipartestület tagjai vették ki orosz
lánrészüket.

A szereplőket egytől-egyig dicséret illeti meg, de 
ai életet a versenybe ismét az ifjúsági egyesületek 
vitték be. Külön dicséretet érdemelnek a film fodrá
szat bemutatásáért Göndör Sándor, Szabó József, 
Pásztori Tibor, Rétfalvi Lőrinc, Manik Gusztáv, Vér
tesi József, Remény Antal és társaik.

A fésülő verseny, mint a művészeti gyakorlatnak 
a bemutatása remete volt, de mint gazdasági érték nem 
nagy dicsérni valót hagyott maga után.

A kiállítók (lopkoviezok) igen nagy számban je
lentek meg, ezek között is igen nagy voit a verseny, 
de a gazdasági eredmény annál kevesebb. Újdonságok 
nem igen voltak, csak egy célt szolgáló, szétforgácsolt 
márkázásokban (kopirozásokban) láttunk változatokat. 
Kínálat nagy volt, üzletkötések azonban annál ke
vesebbek.

Versenyszámok a következők voltak:
Fodrász tanulók férfi hajvágása és annak

ondolálása 7 díj,
Fodrász tanulók vasondoláló versenye 7 díj,
Nemzetközi férfi hajvágás és annak hullámozása 5 díj,
Nemzetközi vizhullám verseny 6 díj,
Országos víz hullám verseny 5 díj,
Nemzetközi vasondoláló verseny 7 díj,
Országos vasondoláló verseny 5 díj,
Nemzetközi paróka fésülési verseny 7 díj,
Országos divat vasondoláló verseny 7 díj,
Nemzetközi történelmi fésülő verseny 7 dij.

Volt azonkívül országok közötti csapatverseny és 
összetett verseny is több díjazással.

Az első helyért mindenütt nagy küzdelem volt, 
de különösen a tökéletes fodrász címért volt nagy 
harc, melynek maximális pontkülönbséggel lett győz
tese Holló Gyula Budapest, Csapatversenyben a jugo
szlávok 365 pontjával szemben a magyar csapat 777 
ponttal nyert.

A kiállítók között láttuk Ángyán K. F T. céget 
a kombinált tartós gépeivel, Szász Dezső céget a leg

újabb Duralin hajfestékkel, Kemény gépekkel és cik
kekkel, Tóth és Hubacsek céget a »Comtesse» névvel 
ellátott cikkekkel és gépeivel, a Komolt hajfestékeivel, 
Gescheit Mihályt tornádó gépeivel, a Monopolia céget 
az »Ultra X» fűtőpapirjával és Henne Lorienthol fes
tékeivel.

Ott volt a kiállító cégek között Váradi Dezső 
Miskolcról »Skót» bura (gázzal is melegíthető) új
donságával. Reálistic gépekkel. Ángyán Gyula a cső- 
butoraival.

(Szerk.)
Végül nagy feltűnést keltett a budapesti fodrász- 

versenyen és kiállításon Nádas Sándor, a közismert 
cég újdonságaival, bár feleslegesnek tartom megemlí
teni, hogy tényleg mindig kizárólag e szakmába vá
gó újdonságokkal lepi meg a fodrász kollégákat. Most 
is bemutatta a technika legújabb szenzációját, a Dáma 
gáz hajszárító búrát, mely praktikusan leegyszerűsí
tett kivitelénél és olcsóságánál fogva valóban nagy 
feltűnést keltett, annál is inkább, mert még vidéken 
lis, ahol gáz nincs, Schell gázzal is használható. Azon
kívül még a Dáma üveg motoros hajszárító burája, 
mely még a külföldet is meghódította, praktikus, zajta
lan járás és gyönyörű kivitelénél fogva nem minden
napi látvány. Továbbá a már mindenki által ismert 
és jól bevált Dáma körforgó és szívó rendszerű gyors 
villany hajszárító buráit. A Dáma előfütéses Luxus 
és Extra Luxus dauer gépeit és ugyancsak az egész or
szágban már jól ismert és kedvelt Nizzanol és Nizza 
dauer vizeit.

márkát használ minden fodrász, aki nem 
veszélyezteti üzletének jó hírnevét silány 

minőségű olcsó borotvaszappannal.

F e lk é r jü k  előfizetőinket, hogy az esedékes előfizetési dijakat a 41ttO-es 
számú postatakarékpénztári csekkszámlánkra minél előbb befizetni szíveskedjenek.
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Fodrászüzlefek fertőtlenítő szere 
az olcsó, nem mérgező, hatékony

N c o i m i g n o l
8!»

(C lilo rogen iu iii) tabletta

Hajdú vármegye, Debrecen városa, Bács-Bod* 
rog vármegye, Szabolcs, Ung vármegye, Bor* 
sód vármegye, Veszprém vármegye. Vas vár* 
megye stb. tisztifőorvosi hivatalai állal a fodrász* 
üzletek részére kiadott közegészségügyi utasítás* 
bán ajánlva. Kapható bármely gyógyszertárban 
10 és 50 fabl. csomagolásban. Darabonkinf 
drogériában is.

Kés, olló, nikkelezetf eszközök.
I

ecset, ifésű. kefe. szivacs, sth.

f é r f i 5 1 1 e n i t é s é r e.

A fodrászipar problémái.
(Irta: M észáros Pál Ö -K om ároinl

Bárhová is tekintünk ipari életünkben, mindenütt 
aggodalom, feljajdulás és kapkodás uralja a lelkeket. 
Ma mindenütt új módszerek, eszközök és igények ser
kentik a gondolkozó agyakat és a tettre kész kezeket 
Uj célkitűzésektől és eszmék keresésétől hangos min
den szakéleti mozgalom. A fő problémák védelmét min
denütt a gazdasági védelem és iparunk kultúrtörekvé- 
sei diktálják. Az elsőt a gazdasági válság hatásai és 
az észszerűden árrombolások következményei, inig a 
másodikat a korszellem által kialakult új technikai és 
kémiai eszközök, valamint a női hajdivat hatásai sür
getik. Bár e téren mindkét vonatkozásban történtek 
megmozdulások a szakéleti mozgalmakban, sajnos azon
ban a tétovázás, részben pedig a felsőbb fórumoknál 
nem találunk oly irányi! megértésre, amely a magára 
hagyott iparnak védelmet és támogatást nyújtana. Hol
ott, ha végig lapozzuk a kisipart támogató intézke
dések tervezetét, nagyon sok üdvös reform törekvé
sekkel találkozunk.

A hiba azonban ott van; hogy a végrehajtási uta
sításokat legtöbb esetben nem alkalmazzák. Ma ugyan
ilyen esettel állnak szemben a vidéki szakosztályok. 
Ugyanis iparunk védelmére 1937-ben megjelent a 
27.000 számú iparügyi miniszteri rendelet, amelynek 
értelmében a fővárosban elrendelték az irány arak 
törvényesítését. A Vidék azonban hiába szorgal nazza 
egy, a létét védelmező intézkedések végrehajtását, 
mert hiszen a hiba ismét ott van, hogy a fórumok még 
mind ezideig nem kapták meg a nevezett rendeletre vo
natkozó végrehajtási utasítást. És pedig azért nem,

mert az ármegállapító biztosok által javaslatba hozott 
ármegállapításokat a vidékre vonaikozólag nem ta
nulmányozták át az illetékes fórumok. Legalább is 
ez volt az értelme annak a felvilágosításnak, melyét 
január hó 28.-án kapott az a szükkörű küldöttség, 
mely a fodrászverseny alkalmával eljárt a kereskedel
mi minisztérium illetékes osztályánál, (köztük e sorok 
írója is). A\ár pedig a fodrász ipari pálya mai álla
pota és fejlődésének biztosítása méltóan megérdemli, 
hogy végre országos viszonylatban érvényt szerez
hessünk a nevezett rendelet értelmében létfenntartásunk 
biztosítására.

Ezek után ismét a vidéki szakosztályok és a szövet
ség vezetőin van a sor, hogy végre a gyakorlatban is 
életet öltsön a rendelet végrehajtása. Ma, kartársaim, a 
reform törekvések idejét éljük, elég volt már a délibáb 
szerkesztésből, a sok reménységből pedig megtanultuk 
már, hogy az egyéni törekvések útjait szétrombolta az 
egymás léte ellen folytatott harc céltalansága. Ma már 
nem a panaszokra és a hátrányokra kell a hangsúlyt

A jelen számunkhoz egy plahatszertí frizurákkal ell:toft 
melléletet küldünk, melyet kérünk az üzletben vagy a 

kirakatban fé l t i !  helyen elhelyezni sziverkeújék.
Külföldre való letelepedésem végett eladnám kitűnően 
bcve/i lett konkurenciamentes jó vendégkörrel rendel* 
kező fodrászü/.lelemct, 10 ezer lakosú, Balaton melletti 
(nyaraló) nagyközségben.
Címem megtudható a szerkesztőségben (BalatonJ jel* 
ige alatt. Csak válaszbélyeggel ellátott levelekre válaszolok.
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fektetni, hanem a muszályra, különben lezüllik az ipa
runk az egymás' léte ellen folytatott harcban.

Azonban természetes, hogy a jobb jövőért folytatott 
harcban az úttörők és a magvetők célirányú munkáik
hoz kell csatlakozni a tétovázóknak is, mert az ő hely
zetüket is az szabja meg, hogy mennyire teljesítik köte
lességeiket a köz javára. De ugyanakkor tudniok kell 
azt is. hogy korunkban a verseny képességet a több tu
dásra, a tökéletes munka kivitelre, s nem az egymás 
léte ellen kell irányítani. Különben a mulasztások súlyo
san vádolni fogják azokat, akik elzárkóznak a szakéleti 
mozgalmaktól. Mi a jövő célkitűzéseiben nem a múlt 
idők szentimentális fogalmát akarjuk lerögzíteni, ha
nem e jelen adottságaival számolva, reformálni akar
juk iparunk gazdasági és kulturális életét. Ez a ma alap 
feltétele és a jövő irányvonala.

E téren határainkon túl is kell tekintenünk, hol a 
gazdasági versenyben árvédelmi intézkedések szabá
lyozzák a kisipari életet. Kulturális téren pedig modern 
szakiskolák és tanfolyamok alakulnak. Intézmények lé
tesülnek a technikai és kémiai ismeretek megszerzésére, 
hogy a készülő jövőt minél tökéletesebben kielégíthes
sék.

A jelen idők küzdelmét és a fejlődés szellemét ne
künk is úgy kell beállítani szakéleti mozgalmainkba, 
hogy az mindemképpen megfeleljen a magyar fodrász
iparosok gyakorlati élet feladatainak. Mert a rohamosan 
szaporodó szakismeretek megszerzése is arra ösztönöz 
bennünket, hogy ipari életünk gazdasági medrét kiszé
lesítsük s terjeszkedésre alkalmassá tegyük.

Ez a ma fejlődésének szellemi alapföltétele. Mert 
ott, hol az alapokat a rombolás és a nemtörődés szel
leme irányítja, ott nem termelhet ki olyan egyedeket, 
akik értékelni tudnák a fodrászipar létfeltételét. Bár 
meg kell hajtani az elismerés zászlaját a magvetők és 
úttörők példát mutató munkáik előtt, kik úgy az ipari 
kultúra, mint a gazdasági védelem terén önzetlen mun
kát folytatnak. De egyidejűleg rá kell mutatni azokra is, 
kiket a mai organikus bajok sem gátolják üzleteik 
modernizálásától. Azonban téves azt hinni, hogy a ba
jok közepette a modernizált üzleti berendezések meg
oldják és kifejlesztik az anyagi és szellemi alapfeltéte
leket is. Nem, kartársaim, mert az ily irányú moderniz
mus — a 1 egtöbb esetben, különösei; ott, hol hiányzik az

Schützer
„Öttorony”

Mtaizappan
T o l t  é s  
m a r a d

a fodrászok legjobb 
borolvaszappana

Gyári ja  :

Savoly lllalizuiai ti PIperetiappaniyáM Rí. 
Budapest III., UMlMfr 4.

anyagi alap feltétel, — csak gondot, nem pedig mun
ka értéket és jövőt jelent. Mi tehát nem konzerválni 
akarjuk a bajok1 és gondok kutforrásait, hanem a refor
mok terén a korszerűség szellemében új alapokon akar
juk problémáinkat megoldani.

Mi nem munkaalkalmat és anyagi támogatást ké
rünk, hanem csak végrehajtását az 1937. évi rendelet
nek, hogy végre megszűnjék az egymás léte ellen foly
tatott harc céltalansága.

E jogos kérésünket nem egyes akarnokok, hanem a 
korszellem által kialakult ipari fejlődésünk biztonsága 
diktálja E megoldás nélkül meddő marad az úttörők 
és magvetők munkája.

Ez kell 
Önnek is

a legújabb lipusu »Ko» 
rona»  hajszárító gép. 
Kivitele az eddigieket 

felülmúlja,

zajtalan ntolovral és 
nikkelezett étéi l a k k 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.

Ára 125 P . készpénz 
fizetés esetén olcsóbb.

Hitelképes egyének* 
nek részletre is adok.

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ A
Gyártja: tagi Álltád 
▼▼▼▼▼▼▼▼
Budapest. Vád utca 2B.
Vidéki lerakat: Dudás 
Sándor Szeged, Tisza 
Lajos köiuf 19 szám.
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Szenzációs újítás a fertőtlenítő  
szernél a Super Lysoform  !
A múlt év novemberi számunkban már irtunk a fod

rásziparban nagy jelentőséggel biró Super Lysoíormról, 
melyet a Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyár hozott 
forgalomba s mely a tudományos vizsgálatok szerint a 
leggyakrabban előforduló baktériumokat, mint pl. a 
genny keltő baktériumot (staphilooccus), valamint a 
tífusz és a diftéria kórokozóit 1 százalékos oldatban 1 
perc alatt elöli. Ennek a körülménynek nagy jelentő
sége van a fodrászok szempontjából, mert hiszen a fér- 
tőtlennítéshez eddig használt szerek csak hosszabb be
hatás után tudták1 a baktériumokat elölni.

Tekintettel arra, hogy a »Super Lysoform»-ból egy 
kis üveg 1 pengőbe, a nagy üveg pedig 3.30 pengőbe 
kerül és 1 liter vízhez csak egy kis evőkanálnyi »Su- 
per Lysoform» szükséges, olyan olcsóvá válik a fertőt
lenítés, hogy az a borbélyüzletek részére úgyszólván 
megterhelést nem jelent, mert hiszen a borotva körül
belül szálzszori fertőtlenítése 1 fillér költséget okoz.

Minden fodrásznak tehát eminens érdeke, hogy be
szerezze és vendégei egészségére figyelemmel használ- 
latba vegye. De ezenfelül még azon kedvezményben is 
részesül, hogy minden nagy üveg vétele eseté,<i ingyen 
hozzájut a címlapon látható kettő darab fertőtlenítő 
szerkezethez, mely, miután alul-felül bakelitből áll, 
egyúttal asztali felszerelését díszít- is és a sztfksécjes 
célt szolgálja.

Kapható: Dudás Sándor illatszer- és fodrászat! 
cikk kereskedőnél, Szeged, Tisza La/os-körúi 19. és a 
vidéki nagyobb városokban levő Duralin lerakatosoknál.

A k a ssa i fo d rász ip ari sza k o sz tá ly  ta g g y ű lése
A kassai fodrászipari szakosztály 1939 január hó 

16-án tartotta első taggyűlését a felszabadulás után. 
Jelen volt 66 tag. Hein einök magas szárnyalású elnöki 
megnyitójában nagy örömének adott kifejezést, hogy a 
20 éves cseh rabságnak vége lett. Kifejezésre juttatta 
háláját a nagy magyar felszabadítónak, Horthy Mik
lós kormányzónak é:< a kormány vezető férfiainak, hogy 
visszakerültünk a legkedvesebbünkhöz, az édes anyaor
szághoz. Az elmúlt, 20 esztendő volt az. amely a mi ipa
rosainkat megedzette igaz magyar emberekké, ez volt az 
a húsz esztendő, mely megtanított bennünket arra, 
hogy mit jelent kisebbségi sorsban élni. De büszkék le
hetünk arra, hogy bármily mostoha sorsban is szenved
tünk, de magyarnak mindannyian megmaradtunk. Pe
dig kis iparunk fejlődését minden kisebb-nagyobb meg
mozdulásában megakadályozták, már csak azért is, mert 
tudták azt a cseh hatóságok, hogy minden dolognak ma
gyar jellege van. Hála a Mindenhatónak, elmúlt ez is, 
Újult erővel, megacélosodott magyarságunkkal, iparunk
nál megkezdjük azt a munkát, amelyet 20 esztendővel 
ezelőtt abba Kellett hagynunk. Az elnöki megnyitó után 
a tárgysorozati pontok szerint az elnöki bejelentés 
következett, amelyek során bejelentette az elnök, hogy 
a nagy veszteséget szenvedett iparunknál segítő kezet 
nyújtott több anyaországi szakcsoport, amit örömmel 
vett tudomásul a taggyűlés. Továbbá jelenti, hogy a bu
dapesti fodrász ipartestület nevében, illetve képvise
letében megjelent Eckert Bálint elnök és Dt. Horváth 
titkár urak, kikkel egy közös értekezleten megtárgyalás 
alá kerültek az összes szak- és aktuális kérdések, ame
lyek során kialakult a főváros és Kassa szoros együtt
működése a szakma minden tekintetében.

Majd pedig felolvasásra fognak kerülni azon 
levelek, amelyekben üdvözlik a szakosztályt a felsza
badulása alkalmából. A levelek által kifejezésre jutott 
kedves figyelmességet a taggyűlés örömmel vette tudo
másul és egyhangú határozata alapján a történelmi ne
vezetességű üdvözleteket levélben megköszöni és jegy
zőkönyvben megörökíti.

Az üdvözlő levelekkel egyidejűleg felsoroltattak 
mindazok, akik adományt juttattak el a felszabadult 
kassai fodrász szakosztálynak. A budapesti VIII kér. 
fodrász szakosztály nevében Tormai Márton jegyző 
egy emlékzászlót is adományozott, inig Eckert Bálint 
a budapesti fodrászok ipartestülete, Dudás Sándor a 
szegedi, Németh János a kecskeméti, Dénes Lajos pe
dig az orosházi fodrász szakosztály nevében üdvözölte 
a kassai fodrász szakosztályt.

A további elnöki jelentés szerint a szakosztály az 
árszabály tekintetében több anyaországi város szak
osztályával lépett érintkezésbe, melyek során a szegedi 
minimális árszabályt fogadták el. Felemlíti az elnöki je 
lentés, a szegedi fodrászok levélbeli megkeresését, a- 
melyben azon óhajuknak adnak kifejezést, hogy szeret
nék a vidéki fodrászok kongresszusát Kassán megtar
tani. A taggyűlés örömmel veszi ezl is tudomásul.

F i g y e l e m ! Szenzáció!

f l©
f l
f l

ss*©
f l*
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12o
'_0
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h l  elismeri kiváló összetételű és erősen göndörilő tar 
tós hul'ámon. 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 fekete hajnál is csodás ered* 
mény. Kérjen ingyen mintát. A dauer viz bizalmi áru, 
a PERM ANENTBEN nem fog csalódni. 1 liter ára 
4 pengő. Törvényesen védve.

Kapható : K ecskem éti J ó zse f
fodrásznál SZEGED. Fodor*utca 36. szám.
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A „H ölgyfodrász seg éd ek  O rszágos 
e g y esü le te  1938“ b ajn ok i v ersen y e i ^íuvjfji

1938. október hó 6.-án kezdődött s nagy köz nség 
előtt folyt le hétről hétre a hölgyfodrászsegédek orszá
gos egyesületének bajnoki versenye Budapesten az egye
sület helyiségében, mely eldöntötte ennek a legnagyobb 
versenyzőgárdával rendelkező egyesületnek a legna
gyobb díját, az 1938 1939. évi bajnoki cimét, melyért
minden évben a legjobb segéd versenyzőn veszik fel a 
küzdelmet, hogy tulajdonosai lehessenek a büszke baj
noki címnek, melyért két hónapon keresztül a hat leg
nehezebb versenyszámban idegfeszítő küzdelemben, fej 
fej mellett versenyszámonként váltakozó szerencsével 
küzdöttek magukat előre a sok nehézségeden keresztül 
elérhető büszke címért.

Érdekessége volt a versenynek, hogy az 1937 -  
38-ik évi bajnok, ifj. Schadek Ferenc, a szimpatikus 
»Francí» nem Indult el, hanem átengedte a teret két 
legnagyobb ellenfelének, Varga Ferenc exbajnok, a 
»vadmagyar»-nak és Holló Gyulának, a »mosolygó 
»skótnak», a két Horváthnak és a kis izguló Herczog 
Aliznak, akik magukat múlták felül a szebbnél-szebb 
munkájukkal és tettek tanúságot példás fegyelmezett
ségről az egész verseny alatt. A zsűri bizottságot a 
legjelesebb budapesti női fodrászmesterek vállalták, kik 
nagy szaktudással töltötték be ezt az igen kényes és ne
héz tisztséget.

A verseny eredményét december hó 6.-án hirdette 
ki Marsi Pál egyesületi elnök, mely alkalommal meg
jelentek a budapesti egyesületek kiküldöttei, közöt
tük Eckert Bálint ipartestületei elnök, Hirsch alelnök, 
Rippl József díszelnök, Herczog József elnök, Geszler
J. és Misik Pál alelnökök, a »női fodrász mester egye" 
sülés részéről, Jónutz József a sajtó képviseletében, va
lamint a budapesti fodrászok színe-java.

Marsi Pál elnök nagy hatású beszédben rámutatott 
a versenyek fontosságára, melyek hivatva vannak a ma
gyar fodrászat előkelő és értékes helyt és hírnevét az 
európai fodrász társadalomban megőrizni, sőt előbbre 
vinni.

Nagy tetszéssel fogadott beszéde után felszólaltak 
még Eckert Bálint, Rippl József és Herczog József 
elnökök, kik mind elismeréssel nyilatkoztak arról, amit 
a H S. O. E. az ipar fejlesztése érdekében kifejt. Mar
si elnök megköszönte a felszólalásokat, majd kihirdette 
az eredményt, amely a következő volt: A H.S.O. E. 
1938 -39. évi bajnoka Varga Ferenc 288 ponttal, őt 
követi Holló Gyula 283 ponttal. Utána az ifjúság kö
vetkezett: Horváth Jenő 226, Horváth János 220 és 
Herczog Alizé 177 pontiak Az eredmény ismertetése 
után Marsi elnök felkérte ifj. Schadek Ferenc 1937 — 
38. évi bajnokot, hogy az örökös ellenfélnek adja át 
a bajnoki címet.

Ifj. Schadek Ferenc kedves és keresetlen szavak 
kíséretében nyújtotta át a bajnoki címet Varga Fe
rencnek, ki meghatottan vette azt át és ígéretet tett, 
hogy egyesületének továbbra is olyan szerény Katonája 
akar maradni, mint eddig volt.

Végül Marsi elnök megköszönte a megjelentek ér
deklődését, majd megkezdődött az mi égi va.sora, me
lyen a vendégek késő éjfélig maradtak együtt.
[ j , | t ( Marsi Pál.)

A h ód m ező v á sá rh ely i fod rászszak osztá ly  
társas  vacsorája ,

A hódmezővásárhelyi fodrász szakosztály folyó évi 
január hó 15.-én este az Iparegylet nagytermében rié- 
pes társasvacsorát rendezett, amelyen megjelentek Kol- 
ler István ipartestületi elnök, Dudás Sándor, a szegedi 
szakosztály képviseletében s a vásárhelyi társadalom 
széles rétegeinek képviselői, jeléül annak, hogy Hód
mezővásárhelyen a fodrászok általános megbecsülés- 
neK örvendenek.

Az estet Szűcs Rózsikának Kelemen Károly hír
lapíró által erre az alkalomra irt következő kedves pro
lógusa vezette be:

Jó estét hölgyek és urak,
Köszöntlek mindnyájatokat,
Mester, kollegák és vendégeink,
Erezzétek jól magatokat.
Fehér asztal mellett sorra 
Ismerősök járnak-kelnék,
Tudjátok, mindez miért van?
Ma a fodrászok ünnepelnek.

Letették a fehér kabátot,
Meg a fekete köpenyeget,
Úgy gondolták: kicsit pihenhetnek,
Hiszen dolgoztak már eleget.
A boltot mind rendbe tették,
Kiöltözködtek és nyakkendőt kötöttek,
Lélekben összeforrva máma,
A fodrászok im összejöttek.

Egész héten csettegett az olló,
Szinte szünet nélkül zúgtak a gépek,
Igyekezett főnök, segéd, inas,
Hogy a csúnyák is legyenek szépek!
Most otthagytak mindent,
A vendégeknek sem magyaráznak,

h  a  1 á  § x Ö d ö n

a legolcsóbb és legmegbízhatóbb fodrászati cikkek beszer 
/esi forrása. Bpest, VII, Caengerg u. 26.^Tel.£34*51-13.

Dusán fe'szerelt raktáraimban'megfalálhafók az összes 
fodrászati berendezések, fejmosó tálak, dauer gépek, kézi 
hajszárítók és hajszárító buráklslb.1 Acél árukból^különö* 
sen angol és solingeni gyártmányból nagy választék. Saját 
készítményt! kölni vizek, dauer vizek, brillanlinok, scham* 
poonok stb. Ha még nem használta a HALÁSZ gyárt* 
mányu «BIBOR» márkájú árukat, tegyen egy próba 
tendelést 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* 
/ék még önnek nem volna meg, úgy saját'érdekében 
feltétlenül kérje meg, melyből meggyőződhet legolcsóbb
áraimról, s/.ál'ifás cselén pedig príma minőségű áruimról.
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Csak jó étvágyat kivannak szépen,
S a fodrászok vacsoráznak.

&
A boltban elfáradtak rendre,
Állva várták a zárás érkezését,
Most kisimulnak a ráncok,
Az ifjak lesik a tánc kezdését.
Ha hozzáfogtak, mosolyg a jó Isten,
S bőven oszt ki rájuk áldást,
Még odafent is jól esik látni:
Hogy táncolják ők a csárdást!

Aztán ennek is. vége szakad,
Az idősebbje kiissza a kortyot,
S az újságíró, ha jelen van,
Befejezi a riportot.
A vendégek is haza mennek,
Jólaktak és daloltak,
Egyébként nem történt semmi,
Csak a fodrászok kicsit boldogok voltak...

A vacsora első pohárköszöntőjét Dezső Péter szak
osztályi elnök mondotta, köszöntvén a vendégeket. — 
Utána Koller István ipartestületi elnök a céhrendszerről 
beszélt, mig Dudás Sándor az összefogás szükséges
ségét hangoztatta a kollégák részéről. Felszólalását ál
talános tetszés kisérte.

A vacsorát követő hangulatos kis műsorban Mári- 
ássy Magda, Holla Ica, a jóhangú Gajdán Béla, Békéssi 
Gáspár, Borsos Imre, Sik Sándor és a rendező Kelemen 
Károly működtek közre.

A nagy sikerű est rendezése ktörül oroszlán rész 
illeti Nagy Jánost, a kitűnő vásárhelyi fodrászmestert, 
aki erkölcsi és anyagi vonatkozásban is nagy részt 
vállalt magára. Kívüle Szalontai János és Földesi La
jos mesterek, az ifjúság részéről pedig Molnár László, 
Szente Tibor és a többiek fejtettek ki eredményes mun
kát az est rendezésében. (Szenti Tibor.)

V i g y á z a t !  M é r g e z ő  f ű t ő v i z e k !

A Fodrász februári s zárna a veszélyes receptekről 
igen megszívlelendő cikket közöl, amelyre felhívjuk kar
társaink figyelmét. Ezzel kapcsolatban még egy vesze
delmes anomáliára kell rámutatnunk. Ma már 4 -5 féle 
vegyi fűtővizet és fűtőlapot is árulnak. Közös tulajdon
ságuk, hogy hevesen mérgező higanysó oldatot (subli-

Minden géphez csak gyógydauervi- 
zet használjon. F igaro dauergép a biztos 
siker titka. Am erika i rendszerű

Figaro
forgószékkel

és Figaro csőbutorokkal üzlete nívóját 
emeli és jövedelmét sokszorozza
D O V O  hajvágó olló borotva acélból, kék acél homorú 
borotva kapható a közismert újdonságok szaküzletében:

AHGYAN GYULA M M I  és kozmetikai tlkkett szaklizlele
B U D A P E S T . VII. Rákóczi*uf 64, sz. az udvarban. 

Telefon 138*906. A  címre ügyelni kérem !
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mát, higanynitrát) tartalmaznak. Ezeket a méregtörvény 
ellenére, példátlan lelkiismeretlenséggel hozzák forga
lomba Olyant is láttunk, amelyről nemcsak hiányzik 
a méregjelzés, hanem prospektusa ártalmatla n k  mond
ja, pedig nagy mennyiségű halálos mérget tartalmaz. 
Egyetlen olyan gyártmány van csak a piacon, mely ki
zárólag szabad kereskedelmi anyagokat tartalmaz. — 
(UI.TRA-X), mely tehát nyugodtan vásárolható. Ez né
hány fillérrel drágába, mint a többi, de megvásárlásáért 
soha sem fognak senkit megbüntetni. A mérgező fütö- 
vizek forgalombahozói ellen szigorú hatósági eljárás 
indul, akik azonban ezekből jelen cikkünk megjelenése 
előtt vásároltak, jogosan védekezhetnek teljes jóhisze
műséggel, hiszen őket az eladók egyenesen megtévesz
tették. Reméljük, hogy fentiekkel mi is hasznosan járul
tunk hozzá kartársaink okulásához és felvilágositásá- 
hoz. ö. z.
A k arja  u n iv e r z á lis  fo d r á s sz á  k ép ezn i m a g ét?

Akkor azonnal rendelje meg, ha még nincs birtoká
ban a Tóth Árpád és Kuba Sándor szerkesztésében 
megjelent Technológia Il-ik kötetét. A könyv 100 olda
las terjedelemben, 122 képpel illusztrálva felöleli mind
azon tárgykört, mely a mestervizsga letételéhez szük
ségesek. így felöleli az összes hajmunkákat, hajprepa- 
rálást, a vas és vízondolálást, a tartós ondolálást, a tar
tós ondolálást, hajszőkítést, a hajszőkitő anyagoknak 
az összeállításának táblázatát, stb.

A Technológia szakkönyv leszállított árban, 2 P 50 
fillér helyett 1 P 50 fillérért kapható meg most szer-

Ha jó l és o lc s ó n  
a ka r gépeket venni,

akkor

Dudás-Szeged
fo d rá sza t!  c ik k e k

kereskedőhöz kell menni Tisza L. kri 19

SzenzácKltkellO readszerli gépeh hepvlselete
Bárkit egy nap alalt 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.

Á llványos tartós ondolá ló gépek ára i : 
No 10 és 160 — P. No 14-es 200’— P. No 
16-os dup'a alátétekkel együtt 260’— P.

Bécsi lapos csővü burák P  32.— 
35.— . Lavórok P  32. — . 3 5 ,—



VIDÉKI ŰRI ES HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA 11

kesztőségünkben. Vidékiek bélyegben, vagy a 4190-es 
számmal ellátott postatakarékpénztári lapon is beküld
hetik a pénzt, melynek kézhez vétele után mi díjtalanul 
eljuttatjuk a könyvet az azt igénylőknek.

Szerkesztőségünk címe: Szeged, Tisza L.-krt. 19.
N agy  u e a u c (h ü < .i v e r s e n y  í e s u ic s  á s  á r u  

k iá l l í tá s  le sz  m á r c iu s  h ó  25-28-íg B e r l in b e n
Ezen verseny sok újdonságot és több újabb pro

bléma megoldását rejti magában. A szabályok a legna
gyobb szakismerettel rendelkező versenyzőket igény
lik csak.

A verseny részleteiben szerepelnek a berlini mes
teri címért: kirakatverseny, szőkített haj különféle rend
szerű ondolálása és  megfestése. Modern víz- és vas- 
ondolálás, paróka-verseny, városonkénti csapatverseny, 
stb.

Miután minden magyar versenyző győzelme nem
zeti dicsőség, éppenezért elő kell segítenünk, hogy mi
nél több magyar versenyző menjen ki. Ezen lehetőség 
megvalósítása érdekében felkéri szerkesztőségünk ez
úton az összes szakosztályokat és azok tehetősebb tag
jait, a gyárosokat,, hogy gyűjtsenek adományokat és jut-

U jdonság ' Ú jdon ság
A  legtökéletesebb tartós ondolálást bármilyen minőségű hajon

SUN BRIGHT
tartósondoláló krém biziositja.

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

B U D A P E S T . 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.

l l u s i x i i i i i a t i  u l a s i t ú t í .
A »Sun Brighto tartósondoláló créme-el való eljá

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

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

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

A fűtésnél a hajat 10»/o- 3()o/o-kal erősebben kell 
kifűteni, mintha a munkát t artósondoláló vízzel készí
tenénk. Így pl a géppel s tartós ondoláló vízzel a fű
téshez pl. 5 perc idő kellene, ez esetben a 'Sun Bright» 
tartósondoláló créme használata mellett a .hajat 5 és 
fél perctől 6 és fél percig fütjük, aszerint, hogy milyen 
göndörségű hajat kívánunk. Ugyanígy pl. előfütéses 
gépnél a fűtési fok külömbsége 200 fok helyett 220 
fok 260 fok, ugyancsak a haj göndörségének mérve sze
rint.

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

Végül a hajat lemossuk és hullámba rakjuk.

tassák el Rippl József fodrászmester úrhoz (Budapest, 
II. kér. Zsigmond-utca 4.), ki az említett célokért in
duló ifjúságnak az adományokat kiosztja. Mindennemű 
adományt hálás köszönettel veszünk és jelen szakla
punkban mindenkor a nyilvánosság előtt nyugtázunk.

.  H a lá lo zá s .
A miskolci fodrászok nagy részvéte mellett kisér

ték utolsó útjára Oberni János fodrászmester váratlan 
tragikussággal elhunyt fiatal nejét. Mi vidéki fodrász 
kartársai őszinte részvétünket tolmácsoljuk ezúton. Eny
hítse végtelen fájdalmát a Gondviselés szent akaratában 
való megnyugvás. Megboldogult nejének pedig fenyes- 
kedjék az örök világosság.

A v ilág  le g jo b b a n  f ize tett  fo d rá sza ,  S y d n ey  
Guilároff, a k i a n a g y  n y iv á n o s s á g  é lő i t  

b la m á lta  m a g á t  a c u k r o s  v ízzel.
Az Est napilap hollywoodi tudósítójának folyó évi 

február 2-án megjelent cikke beszámol arról, hogy a 
fentnevezett fodrász a nagy nyilvánosság előtt bemu
tatta Miss Ina Clairen, hogy a legtökéletesebb vízhul
lámot cukros vízzel kell készíteni. Szerinte egy pohár 
vízben öt teás kanál cukrot kell feloldani és az így nyert 
oldatot elpárologtatva a hajba vezetni. Szép kis elmél
kedés és előadás volt ez. Hisszük, hogy a hölgyek meg
ragadták ezt a potyára kidobott receptet s igen sokán ki 
is próbálták. Az eredmény sem maradt el, a haj raga
csos és szürke lett, mit azonnal ki kellett mosatni.

Ha egy oláh provinc Községi fodrász állította volna 
a fenti ókori receptet a modern hölgyek szolgálatára, 
nem csodálkoznánk, de egy hollywoodi fodrász és az 
Est laptudósitója. Ilyen ürességgel töltse ki a lap ha
sábját, ezen méltán csodálkozunk. Úgy látszik, az olló 
hiányzik.

Ezúton tudatjuk az »Az Est» szerkesztőségével, 
hogy a fodrászokról sok esetben alapot nélkülöző, a 
fodrásziparnak kárt okozó cikkeinek közlésével a jövő- 
oen hagyjon fel. Ha nem tud úgy a fodrászipart, mint ia 
közönséget egyaránt érdeklődő és nevelő hatású cikke
ket írni, akkor inkább ne írjon semmit. Mert ha to
vábbra is folytatná kacsázó cikkeit, úgy a fodrászipa
rosok kénytelenek lennének védelmi eszközökhéz folya
modni. (Egy provinc fodrász.)

KOMOL
Hajfesték világmárka.

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

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

pasztillákkal P. 7.2o
6 adag festék, 6 színben, 6 üvegben 1 dobozban

pasztillákkal P. ]3.2o

DETAIL-CSOMAG:
1 adag festék, 1 üvegben, 1 dobozban pasztillákkal P. 2.8o

Lerakat fodrászok részét e :
Budapest, VI., Teréz-körút 4 0 —42, 
illatszertárban. Telefon: 126—010. 
Vezérképviselet: Mussolini«tér 3.
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Szegedi m cstertársasá f h írei
Több so ro za to s  b em u ta tá so k  után

bemutatót tartottak még Lenharcit József és Hiller Já
nos k artársaink az általuk szabadalmaztatott és forgá- 
lombahozott legújabb tipusú »gyors iram» névvel ellá
tott hajszárító burával. A buráról készített modell fény
képet mellékelten közöljük és figyelmébe ajánljuk az 
igen tisztelt fodrász társadalomnak.

A bura szép kivitelben van elkészítve, szabályoz
ható hideg, langyosLés melegre. A közepe különféle szí
nekben dukkolva van, mig a többi része alumíniumból 
készült. A bura tetején jelző óra van bepréselve. Az 
állványa kétféle kivitelben készül, öntött vas lábakkal 
festve, vagy nikkelezve, nikkelezve 10 P,-vel drágább. 
A görgők kiszedhetők, tisztítás szempontjából.

A bemutatásnál a következőkben jegyeztük fel a 
szárítási időket:

18 fej szárítása eszközöltetett.
Az első fej szárítási ideje 12 perc volt
A  második „ „ „ 18 „ „
A hármadik,, ,, „ 24 „ „
A  negyedik „ „ „ 16 „ „
Az ötödik „ „ „ 24 „ „
A  halod’k „ „ „ 25 H
A hetedik „ „ „ 26 » »
A  nyolcadik „ „ 22 „ „
A kilencedik „ „ 10 „ „
A tizedik „ 1« H ti
A tizenegyedik „ 20 ». II
A  tizenkettedik * „ 20 „ „
A tizenharmadik „ 20 n n
A tizennegyedik „ 20 n ti
A tizenötödik „ 18 a a
A tizenhatodik „ 22 „ „
A tizenhetedik „ . 20 *»
Á tizennyolcadik - ■ 22

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 leszáritása 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 
I 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 leszáritás 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

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-

c
E helyen kocka h irdetések :

1 cm. széles, 4 cm. hosszú kockáé P —.50
2 cm. széles, 4 cm. hosszú kockáé P —.80 
5 cm. széles, 4 cm. hosszú kockáé P  !.—

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

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

Ügyes, fialat, szolid, munká- 
jában kifogástalan borbély segé
det keresek, lehető'eg a hölgy 
munkához is értsen. Liebcr Ferenc 
fodrász Felsögalla, 36. ház.

ú ri fodrász segéd, jó munka 
erő kerestetik. Havi fizetés40- 
45 P  koszt lakás és mosás nél 
kül Cim ; Tóth István fodrász 
mester, Karcag, Varsó ut 10.

Jó  megjelenésű úri fodrász 
segéd, jó munka erő jobb üzlet
be állást keres. Cim : Szikora 
Károly Jánoshalma. Szigli fodr.

Jó  munkás, jó megjelenésű 
borbély segéd ál'ást keres azon
nali belépésre vagy esetleg üzlet
vezetőnek is elmenne. Cim Magh 
László Várgede fürdő. Felvidék.

Ha állást akar vagy segéd 
munkásra van szüksége, hirdes
sen lapunkban.

Felvidéki, nagy városban lévő, 
fővárosiasan berendezzlt modern 
női fodrász ü/.lel betegség miatt 
eiadó. Megkereséseket „Fe'vi- 
déki" jeligére a lap szerkesztő
ségébe kérünk küldeni.

Keresek csak elsőrendű fod
rászt vagy fodrásznőt, aki a vas 
és vizondolálásban perfekt. Oly 
munka erők jelentkezését kérem, 
akik éves állásra reflektálnak Fi
zetés megegyezés szerint Meg
keresések „Klolild" speciális női 
fodrász terem. Pécs. Cim endők.

Eladó jó menetelő úri és hölgy 
fodrász üzlet vidéken elköltözés 
miatt, „Biztos megélhetés" jel 
igére választ a kiadóba kérek.

Felvidéki, nagy városban lévő, 
fővárosi stílben berendezett, mo
dern női fodrász üzlet betegség 
miatt olcsón eladó. Az üzlet 9 
kabinnal rendelkezik, nagy váró 
teremmel ellátva, kél kirakattal 
üveg portál és hátulról 3 nagy 
ablak rollóval rendelkezik Jelen
leg is 6 segéddel dolgozik. Ki
mondottan úri közönséggel fog- 
la kozik. Jó  menetelő üzlet, csak 
hozzá értő és szakmájában jártas 
fodrász aranybányái lel benne. 
Megkereséseket „Felvidék" jel
igére a lap szerkesztőségbe kérek.

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

Eladók bécsi mintájú forgó 
székek darabonként 22 -  25 pen
gőért. Továbbá 4 drb. gallériás 
szék, a hátrészen kárpitozva ülő 
párnákkal együtt. Cim a kiadóban.

Á Iványos „G -  S “ gép 12 
alátéttel, főtő testiéi 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 hajszáritő 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

26 éves, protestáns vallásu, 
magas-barna, komoly, mester 
vizsgál lelt perfekt úri és hölgy 
fodrász betársulna vagy benősül
ne keltő ezer (2000.) pengővel, 
esetleg üzletvezetőnek is elmenne 
március hó 15.-én. Ajánlatokat 
címemre Iliász József fodrász se
géd Pécs Déák-n 4 sz. alá küld.

Jól ondoláló, manikűröző és 
dauero'ó fodrász 'eány állási ke
res. Cim : Kende Klára Abony 
Körösi ul 8.

Kezdő női fodrász segéd állási 
keres. Verebes Ernő Szeged, 
Berlini körnl 34 szám

Fodrásznő négy évi prakszis- 
sál, víz, vas, tartós ondolál, ma- 
nikü'öz, állást keres. Leély Elza 
Rév—Komárom, Bercsényi-u m 
h 17, szám._________________

Egy majdnem uj Universál 
karos gép 220 voltos áramhoz 
való 60 pengőért eladó. Cim a 
szerkesztőségbe megtudható.



„ULTRA-X” az egyetlen vegyifiitőanyag, mely 
szabadon árusítható anyagokat tartalmaz!

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

Ha az „U L T R A -X " vegyifütésü 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 ó riási kényelem , biztonság és tökéletes dauer, 
ön n ek  időm egtakarítás, v ilágvárosi nívó, nagyobb vendégkör, 

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

1 drb. speciális „U L T R A »X M csipesz P  —'90
1 csomag „U L T R A -X " fűtőanyag komplett P  1'20 

Egyedáruság Magyarország részére

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

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

DÁMA Gáz é s  villany
Motoros körforgó és s z í v ó  rendszerű gyors 
hajszáritóbura, ábra szerint.

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

H iába van D a u e rg ép 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 Dauervizzel dol
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  — s z a lm iá k m e n te s  
Dauerviz 1 liter 2,50 P . 

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

N I Z Z A  — pab o ló -o la j  
1 liter 3.50 P . fél liter 1.80 P. 
F R E G O L I  — fixatör

Hajrögzitőpor 1 csomag 6 —8 liternek 1,— P. Használati utasítást 
minden*hez mellékelek

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

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



Ha jó tarlós ondoiáló gépet ,u.

14 e  in <£ ii 1.1,1.
gépel vegyen, mely gumim alátétekkel és hűtő esövekkel van ellátva, ami 
biztosítja önnek a legversenyképesebb munkát.
A tarlós ondolálásf biztosítja önnek a D A R L IN O tartós pndoláló víz, 
1 liter ára P. 5,—

A vizondolálást megkönnyili önnek a C U R L I N G fixafeur.

4 — 5 literre elegendő dobozzal: P  2‘—

Ha nagy fogyasztó, vagy viszonteladó, akkor kérjen árajánlatot bizaloimm'I

Kemény József cégtől, B A J A ,
ahol a legjobban és a legelőnyösebben szolgálják ki ön t.

Lerakatok a l I H M I . n  hajfestékek lerakatosainál !

A legújabb és leggazdaságosabb
hajfesték a

U R Á L I M ”
20 különleges ragyogó színei biztosítják a jó munkát.

Egy dobozban öüvegfestékés egy üveg festéklehuzószer van
*

A r a  f o d r a i t o k n a k  |>«kii«*o.
D ura Un 50 grammos ipari csomagolás 3  P.

Ministül doboz 4 színben, ára 50 fillé r 
1 drb. színkártya használati utasítási könyvecskével együtt 1.50 P.
Lernknlok Iturlnpost^n :

Pőierakaí . Szász Dezső, Bérkocsisai. 18.

U rakaíök! a  ugyan kft. Rákóczi»út 40.
Ángyán ( iyula. Rákóczbút 64,
Halász Ödön, Cscngcibu. 27.
Rotlmann Ármin, l eréz»körú* 29.
I.orissa Pajor, Nagyatádi Szabó I.*u. 23’.
1 lorvát Albert, József-körút 9,

Vidéki le rek a lok :
Fdrcrakat , Dudás Sándoi Szeged, Iásza Lajos*körút f9'

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

Vass Mihály, Makó.
Liehorn ( iéza, Pécs.
Sarkadi Dezső, Debrecen,
Laiicsarics Vendel, Szombathely.
Moldván Béla, Debrecen, Szent Anna*u. I. 
Csima Mihály, Kaposvár.
Barbé y Béla, Székestehéfvár.
Borbély .János, Pécs,
Demeter István, Dombóvár, S/.l. Lász'ó*tér '29, 
Puskás János, Makó, Vásárhelyi ni 46. 
Schwimmer hölgyfodrász, Szolnok.
(ievürer Márkus, Sopron, várkerület.
Csatári István, Szomballifly. ,
Varkonyi Ferenc. ( ivör Deák u.
Mészáros Pál, ö  Komárom.
Vcs/clics Jenő, Kassa Fő u 61.
Komáromi László Miskolc/. S/rcheny ti 28.
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