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Szeged legszebb nyári helyiségében lesz
az országos vidéki fodrászok versenye

A verseng a szegedi ipari vásárral eggidöben jú
nius hó 11-én lesz megrendezve, inéig alkalomkor iél- 
árú utazási kedvezménngel jöhet mindenki. Ezen ver
senyről a mai számunkban külön meghívó műsor ki
vonatot küldünk, amelgnek értelmében várjuk az igen 
tisztelt kartársaink szives támogatását és megjelenését.

A fennti képen látható vigadó vendéglőben való 
tartózkodás már magában is egg szép és felejthetetlen 
napi szórakozást ngujt az ott tartózkodók részére, 
viszont kitűnő ételeinek és italainak olcsó árai, a fi
gyelmes kiszolgálás biztosítja a teljes megelégedést.

A vigadó vendéglő egészen a város szivében van, 
csak a tiszai hídon kell átgyalogolni, de még ebben a 
tekintetben is biztosítva van az érdeklődök kényelme, 
miután minden 10 percben luxus autóbusz visz 10 fil
léres jeggyel a szegedi főpostától.

A versenyre érkező igen tisztelt vidéki látogató
inknak az alábbi prograrnmot ajánljuk: Délelőtt fo
lyamán tekintsék meg az ipari vásárt, a város neveze-

1  m l e i i s i  menetben részt miié a 
v i W j j r t  r n m y t f t  is. H i n t  m a i l j e i n  o tt 

fm ju k la tn i a n i M i  iparnak is le m e ze it s lb .

tességeit, a séta hajózás igénybevételével a trianoni 
határt, stb. Délután 1 órára viszont legyen már a 
vigadó vendéglőben, ahol kényelmesen elfogyaszthatja 
ebédjét, mivel a műsorunk szerint a verseny pontosan 
fél 2 órakor megkezdődik, s szeretnénk, ha a fegyelem 
és pontosság betartásával bámulatba ejtő példát szol
gáltathatnánk.

A verseny frizurákat és a revüben szereplő model
leket a vendéglő homlokzata előtt lévő ierraszon fel
állított pódiumon mutatjuk be, a remek produktum
ról szóló részletes magyarázatot, az eredmény kihir
detését viszont a több irányban felszerelt mikrofonok 
fogják tud túl adni az újszegedi parkban ilyen alkal
makkor sétáló, körülbelül 10.000 főnyi közönségnek. 
Slágerszrwnok lesznek a strand és divatfrizura kreá
ciók a helyes öltözködés bemutatásával s a strandruhá- 
bau bemutatott Szeged város legszebb hölgyei.

/Mindenki ott legyen!



Külön előnyei •

1. Garanciával adóit nagyfeljesif* 
ményű 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 
szolgál

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

Vidéki vezérképviselő

Weisz Henry

„ULTRA-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“ vegyitülésü dauer eljárást még nem ismerné, okvetlen kérjen még ma 
díjtalan prospektust, mert ezzel igen sokat lendít üzletmenetén.

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

A  vendégnek óriási kényelem , biztonság és tökéletes dauer. 
Önnek időm egtakarítás, v ilágvárosi nivő, nagyobb vendégkör, 

m agasabb árak .
Égés, reklamáció kizárva,
Az „ULTRA»X" eljáráshoz használhatja a meglévő felszerelést is. ha speciális „ULTRA»X“ 
csipeszeket vesz hozzá.

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

Minden csom ag 30  lapot tartalm az.
Egyedáruság Magyarország részére

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

|E)rre vari Ö n ! . . .
Tudja ö n , hogy a forgalomban levő hajszárító burákba beépített 2 drb. 500 wattos elektromos fűtőtest 1 'órai 
áramfogyasztása, motor fogyasztás nélkül, 30 fillérjébe kerül, 30 filléres ipari egységár mellett?
Ezen — a fodrásznak nyomasztó kiadást jelentő — költségen segít az uj, szabadalmazott „Skót” kombinált 
villany és gáz száritó bura, melynek gázfogyasztása  20 filléres ipari gáz egységár mellett 8 —10 órai  
h a szn á la tn á l 20 fillérbe kerül.
Számítson és meggyőződik, hogy ezen megtakarításból rövidesen nem csak a bura vételára térül vissza, de rész* 
kifizetés esetén havonta még feleslegeis marad.



Megjelenik minden hó 15«én 

Szeged, Tisza Lajos körút 59. 

Telefon : 22*11.
Vili. évf. 1939. máj. 15—20 között

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos : d ij i
D U D Á S  S Á N D O R ,  S Z E G E D

Társszerkesztő: HKRCZOG JÓZSEF Budapet 
FRANCISCO MÜLLER Milánó 

A Mester Egyesülés, a szegedi és Vidéki fodrásziparosok 
hivatalos lapja.

Fgész é v r e ..........................
F c l . ' v r e ...............................
Egyes szám ára . . .

Külföldre 50% felár.
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Szeged legszebb nyári helyiségében lesz
az országos vidéki fodrászok versenye

t  m a IM IM  imtlben ita l w n ia  a 
viiaalHiO veisenyUH is, Itiltnelt moiMliein öli 
loajüMiHi a nihfali ipainak is im áé it síb.

A verseny a szegedi ipari vásárral egyidöben jú
nius hó 11-én lesz megrendezve, mely alkalomkor fel
áré utazási kedvezménnyel jöhet mindenki. Ezen ver
senyről a mai számunkban külön meghívó műsor ki
vonatot küldünk, amelynek értelmében várjuk az igen 
tisztelt kartársaink szives támogatását és megjelenését.

A fennti képen látható vigadó vendéglőben való 
tartózkodás már magában is egy szép és felejthetetlen 
napi szórakozást nyújt az ott tartózkodók részére, 
viszont kitűnő ételeinek és italainak olcsó árai, a fi
gyelmes kiszolgálás biztosítja a teljes megelégedést.

A vigadó vendéglő egészen a város szivében van, 
csak a tiszai hídon kell átgyalogolni, de még ebben a 
tekintetben is biztosítva van az érdeklődők kényelme, 
miután minden 10 percben luxus autóbusz visz 10 fil
léres jeggyel a szegedi főpostától.

A versenyre érkező igen tisztelt vidéki látogató
inknak az alábbi programmot ajánljuk: Délelőtt fo
lyamán tekintsék meg az ipari vásárt, a város neveze

tességeit, a séta hajózás igénybevételével a trianoni 
határt, stb. Délután 1 órára viszont legyen már a 
vigadó vendéglőben, ahol kényelmesen elfogyaszthatja 
ebédjét, mivel a műsorunk szerint a verseny pontosan 
fél 2 órakor megkezdődik, s szeretnénk, ha a fegyelem 
és pontosság betartásával bámulatba ejtő példát szol
gáltathatnánk.

A verseny frizurákat és a revüben szereplő model
leket a vendéglő homlokzata előtt lévő férraszón fel
állított pódiumon mutatjuk be, a remek produktum
ról szóló részletes magyarázatot, az eredmény kihir
detését viszont a több irányban felszerelt mikrofonok 
fogják tudtul adni az újszegedi parkban ilyen alkal
makkor sétáló, körülbelül 10.000 főnyi közönségnek. 
Slágerszdmok lesznek a strand és divatfrizura kreá
ciók a helyes öltözködés bemutatásával s a strandruhá
ba í bemutatott Szeged város legszebb hölgyei.

/Mindenki ott legyen!



Fodrászüzlefek fertőtlenítő szere 
az olcsó, nem mérgező, hatékony

Weomagnol
(C h lo rogen iu iii) tab letta
Hajdú vármegye, Debrecen városa, Bács*Bod* 
rog vármegye, Szabolcs, Ung vármegye, Bor* 
sód vármegye, Veszprém vármegye, Vas vár* 
megye, stb. tisztifőorvosi hivatalai által a föd* 
rászüzletek részére kiadott közegészségügyi utasi* 
tásban ajánlva. Kapható bármely gyógyszer* 
tárban 10 és 50 tabl. csomagolásban. Darabon* 
kint drogériában is.

Kés, olló, nikkelezett eszközök, 

ecset, fésű, kefe, szivacs, stb. 

f é r  t ő t 1 e n i t é s é r e.

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

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

PABOR
Nagy. M m  esész h a jfe s ta  P. 250 
Színskála darabja P. 150

Keresse fel rendeléseivel minél 
előbb cégemet és kisérje figyelemmel 
hirdetéseimet.

Ezen szaklap előfizetőinek 3 szá* 
zalék engedményt nyújtok,



VIDEfÜ ÚRI ES HÖLGYF0DRAS2ÓK SZAKLAPJA 1

Beköszöntő.
A Nőifodrász Mesteregyesülés tagjainak és a fod

rász társadalomnak egy rég óhajtott kívánságát akar
juk megvalósítani, akkor, amikor egy olyan hivatalos 
lap megindítását szerveztük meg, amely lap szócsöve 
lesz minden magyar fodrásznak! Ennek reményében és 
tudatában köszöntőm valamennyi kartársamat és szak
társamat!

Szemelőtt tartunk minden olyan érdeket és fon
tosságot, amely a fodrász társadalom szakmai és élet
érdeke. Egyedüli főéi vünk, amely vezet bennünket a 
lap szerkesztésében, csak a szakma fejlesztése, ne
velő hatást gyakorolni minden egyes fodrászra, hogy 
megélhetését és tudását biztosítsuk, illetve fejlesszük. 
A fodrász tanuljon, informálva legyen a mindenkori 
divat felöl, az árakról és ezzel kapcsolatban minden 
változásról s megmozdulásról. Hangsúlyozni akarom, 
hogy ezen sajtón keresztül nem kívánunk ellentéteket 
a meglévő és már létező szaklapokkal, sőt ellenkező
leg minden törekvése az együttműködés és támasz. 
Természetesen ezen elvek mindaddig vezetnek ben
nünket jóhiszeműleg, és jóindulatúlag, amíg nem lát
juk, hogy érdekeinkben meg vagyunk támadva, vagy 
érdekeink ellen történik valami — és ha ezt látni fog
juk, — úgy védekezni tudunk és védekezni fogunk 
a saját hivatalos lapunkban. Ép ezen cél vezetett ben
nünket egy saját hivatalos lap megindítására. Ezzel 
kadpcsolatban azonban meg anarom jegyezni, ez nem 
jelenti azt, hogy ellentéteket provokáljunk, ez nem 
célunk, ezt nem fogjuk megtenni solia. Súlyt helye
zünk arra, hogy cikkeinkben mindenkor csak szakmai 
politikát és szakmai fejlődést folytassunk. Hangot óhaj
tunk adni, nemcsak a budapesti fodrászoknak, hanem 
azáltal, hogy a szegedi vidéki lapiioz fordultunk, 'a 
vidéki fodrásztársadalom érdekeit is szolgálni kíván
juk. Tudjuk, hogy a szegedi fodrászlap egy szabad 
vállalkozás eredménye, amely nincs semmi kötöttség
hez és függőséghez kapcsolva, és ennek következtében 
függetlenül szolgálja a fodrászipar érdekeit.

Kedves fővárosi fodrász tagtársaim és kartúr- 
saim! Önökhöz külön van egy néhány szavam: kérem 
önöket, fogadják lapunkat oly szeretettel és jóindu
lattal, amilyen szeretettel és fáradságot nem ismerő, 
pénzt nem kímélő ambícióval és jóakarattal mi azt meg
indítjuk! Igyekezni fogunk oly nívós lapot küldeni, 
amely méltó lesz önökhöz és ki fogja magának érde
melni az önök ragaszkodását, tudásukat fejleszteni 
fogja és tanulmányaikat fokozni fogja. Hivatásunk lesz 
a szakmai nivó emelése által, anyagi jólétünket elő
mozdítani.

Akarjuk szaklapunkat, amely ma még — úgyszól
ván gyerekcipőben jár, európai viszonylatban is meg
felelő helyre emelni, hogy olyan keletje és keresete 
legyen, mint a Deutsche Allgemeine Friseur Zeitung
nak, vagy a francia, koppenhágai, illetve egyéb kül
földi lapoknak. Hogy ezt mind elérhessük, elsősorban 
a fodrász társadalom támogatására van szükségünk 
és kijelentem, hogy csakis ezen remélt támogatással 
lesz módunkban kitűzött céljainkat el is érni és meg
valósítani.

Kedves vidéki kartársaim és fodrász tagtársaim! 
önökhöz szintén intézem a fővárosi kollégákhoz fenn- 
tebb szólott szavaimat, ugyanazon szeretettel, azon

ban a következőket még hozzáfűzve: az ‘1900/1937. 
miniszteri rendelet előírja mindkét iparágnak való szak
gyakorlatnak a művelését és így quasi kötelezi, hogy 
tanoncaikat az ipar mindkét ágaira képezze. Amely 
mester ezt nem tudja elérni, és ezen körülmény meg
ismétlése esetén a törvény rendelkezése szerint a ta- 
nonctartás jogától meg lehet fosztani a tanmestert. 
Mindezeket tekintetbe véve, kérem, hogy figyelemmel 
legyenek arra, hogy célunk, szaktudásunkkal, rajzaink
kal és oktatásainkkal Önöket szolgálni, hogy a hi
ányzó szakmai tudásukat ezúton pótolhassák, amire 
eddig nem volt mód.

Ugyanezen szaklapon keresztül, az egyes cégek 
és gyárosok gyártmányait és áruit akarjuk megismer
tetni és ők pedig szakmai közléseikkel nekünk fog
nak szolgálatot tenni és így anyagi jólétünket és szak
mai fejlesztésünket fokozni és emelni tudjuk.

A Női fodrászok Mesteregyesülése reméli igy a 
kitűzött célt elérni, a fodrásztársadalmat a Nöifodrá- 
szok Mesteregyesülése zászlaja alá gyűjteni, egybe tö
möríteni, létérdekeit, kívánságait bármilyen hatóság 
előtt képviselni és ezáltal, hogy egy táborba tömörül
tünk, semmilyen hatóság nem zárkózhatik el jogos 
kívánságaink teljesítése elől sem.

Egységben rejlő erőt felismerve, szeretném ezt a 
gondolatot a köztudatba is átplántálni, hogy minden
ki ezen eszmétől áthatva, egy emberként álljon mellet
tünk.

Ismételten szívélyesen köszöntőm önöket a Nöi- 
fodrászok Mesteregyesülése nevében, ezúton is kérem 
Isten áldását munkálkodásunkra!

HERCZOQ JÓZSEF
a Női fodrászok Mesteregyesülés 

elnöke.

Minden tartós ondolá lása sikerül,
ha a „N É G E R E  stark

Dauervell*
w a sser t

használja .

i l H n  lajla 
o t .ta  alkalmas

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

Egy liter rendelés esetén csomagolást és szállítást 
díjtalanul eszközölheti.



2 VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

Ha még nem vagy tag, lépj be 
a Mester Egyesülésbe!

N ői fodrászok m esteregyesülésének k ö z 
lem én ye i: Budapest, Vili., Q ákóczy ut 17. 
Balaton kávéház. Tel.: 142— 121. és 134-77.

Élnek: Herczog József. Telefon: 358 664
Alelnökök: Geszler János. Telefon 366-672. és 

v. Misik Pál. Telefon: 188-530.
Titkár: Ceglédi Nagy Pál. Telefon: 115-846.
Jegyző: Schummy Lajos.
Ügyész: Dr. Csallóközi Jenő, Budapest, Váci-u. 16.

•
Tagtársaink szives figyelmébe! A szakma fejlesz

tés erőteljesebb keresztülvitele szükségessé telte a tag
díjak felemelését, amit a közgyűlés általánosságban 
magáévá tett és a tagdíj akit az eddigi évi 6 pengőről 
12 pengőre emelte fel. A tagsági év január hó elsejé
től érvényes. Felkérjük tagjainkat, hogy az Egyesület 
működését hathatósan előmozdíthassuk, minden tag 
felszólítás nélkül fizesse be havonta a tagsági dijat. 
Tagjainknak esetleges postai pénzküldeményét kérjük 
á 22255. számú posta takarékpénztári folyószámlára 
befizetni. Ezzel úgy a fővárosi, mint a vidéki tagja
inknak megkönnyitjük a nyári idő alatt a tagsági 
díjak befizetését. (Kérjen befizetési lapot az egyesü
léstől.)

Az »Otthon» telekügy folyamatban van.

Minden Komol szelvény egy tégla a •fodrászottnon 
telepítéséhez, gyűjtsed, szolgáltasd be!

Felhívás! Felhívjuk az összes női fodrászokat, 
akik »Komol» hajfestékkel festenek, hogy a testéihez 
csomagolt és a festék árát feltüntető szelvényeket őriz
zék meg, gyűjtsék össze és alkalmilag a Mesteregye
sülésnek szolgáltassák be, miután minden beszolgál
tatott szelvény után az érték bizonyos százalékát ipa
runk pártolása céljából, készpénzben kifizetik. Tekin
tettel, hogy ezen-jövedelem a női fodrászok otthona 
javára lesz fordítva, a nemes célra való tekintettel, 
tartsa kötelességének minden kartársunk a fennti ké
résnek eleget tenni.

Felhívjuk Tisztelt Kollégáink figyelmét még arra, 
is, hogy »Komol» festék vásárlásánál csaii sárga zá
rócímszalaggal ellátott, illetve lezárt dobozt fogad
janak el, mert csak ezekben van utalvány. Felhívjuk 
továbbá becses figyelmüket, hogyha festéket vesznek, 
mindenkor bélyegzővel és aláírással ellátott cédulát 
küldjenek, mert csak így kapják a fodrászok részire 
csomagolt olcsó festéket, akár a képvise’e nél, akár más

Beszámoló egy szépen 
sikerült tanfolyamról.

A gyulai fodrászipari szakosztály vezetősége be
látva annak fontosságát, hogy az iparegyesítéssel kap
csolatban erkölcsi kötelessége a szakosztály vezetősé
gének azon szakosztály tagjainak, akiknek nincsen al
kalmuk a női fodrászmunkálatökat megtanulni, tan
folyam rendezésével nyújtsanak módot az' ipar tovább 
fejlesztésére.

A szakosztály vezetősége szociális ténykedését fé
nyesen igazolta az is, hogy a tanfolyam 27 résztvevője 
közé felvették mindazon fodrászsegédeket, akik tanul
ni és haladni kívántak és így egyetértve a segédi kar
ral, fényesen biztosítva lett a tanfolyam lefolyása mind
végig.

A tanfolyam helyi vezetője, Barát István ipartes
tületi elnök úr, fáradságot nem kiméivé, mindenben tá
mogatta a tanfolyam biztos menetét és kívánatos len
ne, hogy minden ipartestületi elnök így támogatná az 
iparfejlesztést és a tanulni vágyó iparosokat, ami ál
tal öntudatosabb és képzettebb iparos társadalom vál
taná fel az eddigi közömbös és a kenyérért folyó harc
ban kifáradt iparos társadalmat.

Herczog József a budapesti nőifodrász mester- 
egyesülés elnöke, mint szakoktató, mindvégig nem csak 
a szakmai tudást igyekezett a tanfolyam hallgatóival 
elsajátíttatni, hanem az általános szakma iránti szere- 
tetet és a kartársi megbecsülést is igyekezett a tan
folyam hallgatóival megértetni. Munkájának eredménye 
nem maradt el, mert a tanfolyam hallgatói a legjobb 
eredményt érték el és szeretetiikről többször tettek 
tanúbizonyságot.

A tanfolyam megrendezésével kapcsolatban Hal
mai Gyula fodrászmester szinte nélkülözhetetlenül mű
ködött közre és az ő adminisztrációs tevékenysége a 
tanfolyammal kapcsolatosan rendezett bemutató tisz
tán az ő személyes összeköttetése tette lehetővé és 
fáradhatatlan tevékenysége biztosította a bemutató si
kerét is.

Elismerést érdemel Jámbor István fodrásziparos, 
aki a helyi szaköktatási minőségben fejtett ki nagy 
tevékenységet.

A tanfolyam befejezésével kapcsolatba 1939 áp
rilis 30-án délután rendezett bemutatón előzőleg a 
tanfolyam hallgatói és több helybeli fodrászmester, se
gédek a békéscsabai fodrászsegédek, mint vendégek 
közreműködésükkel szépen sikerült bemutatóval vette 
kezdetét modern délutáni és estélyi viz és vas munká
latokkal.

A bemutató felejthetelen része volt az Országos 
Mester Szövetség képviseletében Török Ferenc elnök 
ur vezetésével megjelent Biczó István Mária Antó- 
niett és modern estélyi parókája. Molnár József es-

M inden gondos
fodrász vendégét S U per Lysoform -m a i védi I
Fodrászok részére minden nagy üveg Super Lysoformhoz 2 teljes fertőtlenítő felszerelés jár I  N G  Y  E  N I 
Kapható D u d á s  S á n d o r  fodrászati cikkek kereskedőnél. Szeged, Tisza Lajos krt. 19. és az összes fodrászati

cikkek kereskedőnél.
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télyi móczárt viz ás modern vas frizurája. Szente András 
modern magyaros egyéni é,s móczárt frizurái arattak 
nagy sikert és emelték a bemutató fényét.

Bemutató végeztével a megjelent vidéki, Békés
csaba, Békés, Szeghalom, Sarkad, Doboz, Gyulavári, 
Hódmezővásárhely és szegedi kiküldöttek részvételé
vel szakmai értekezlet volt, ahol Török Ferenc orsz. 
mest. szöv. elnök az együttműködés értelmében szó
lalt fel és kérte a vidéki fodrásziparosokat az egy
séges tömörülésbe, mert csak ez az egy mód van arra, 
hogy érdekeinket meg tudjuk védeni. Herczog József 
női m. egyesülés elnöke a szakmai továbbképzés szük
ségességét hirdetve Dudás Sándor szegedi szk. oszt. 
elnök úrral egyetemben és még több hozzászólás után 
fontosabb ipart érdeklő sérelmeket megnyitva ér véget 
az értekezlet.

Este 8 órai kezdettel 100 személyes vacsora kö
vetkezett, mely alkalommal az egymásiránti megbe
csülés jeléül a szakosztály Kardos Iván 38 évi és 
Endrész Ferenc 35 évi önállóságuk alkalmával okle
véllel tüntettetek ki. A szakosztály által adományo
zott okleveleket Barát István iparestületi elnök úr adta 
át, méltatva annak nagy jelentőségét.

Vacsora alatt Daróczi Lajos szak. oszt. alelnök, 
Török Ferenc, fíiczó István és Szente András szaktár
sak méltatták a nap jelentőségét.

A tanfolyam hallgatói közül Kiss Zsigmond fod
rászmester és Oajodi Béla fodrász segéd tűntek ki 
akik a tanfolyam egész ideje alatt fáradságot nem ki
méivé és szorgalmukkal igyekezték tanulni, amelyet 
a bemutató alkalmával siker is koronázott.
' j (Szerkesztőség.)

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

D A U E R G É P E K
„T Ö F E ”

szab. előfütéses, 30 fütőcsipcszes guruló modern 
asztalkán

„T Ö F E ”
villany, tetszés szerinti fűtőtesttel

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

D a uergép e li  m ár
118*— P -tő l

Kedvező fizetési feltételek.
Alkatrészek külön is kaphatók.
Saját érdekében

„T Ö F E ”
gépet vegyen

Közvetlen a készítőnél mert olcsóbb

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

B U D A P E S T
VIII Conti-u. 29. 

Telefon^hivó: 132—958.

Sem  élni, sem m eghalni!
A budapesti és a szegedi fodrász újságok utolsó 

számai a nyugdíjbiztosítás régen vajúdó kérdésével 
foglalkoznak, sőt amint a mellékelt kérdőivek igazol
ják, már a statisztikai adatok gyűjtését is szorgalmaz
zák. Elméleti téren tehát már ott tartunk, hogy a kis- 
iparososztálu e szorgalmas rétegének, amelyet a ro
hanó idők viszontagságán kintfelejtett a felületes nem
törődömség, s a felettük el viharzott egy félszázad nyo
mora pedig letiport róla minden szépséget, ma szive- 
hagyottan, rongyaiban előttünk vánszorog1 a kisipari élet 
földi maradványa.

Sajnos, férfias öntudattal hangsúlyosad kell, hogy 
e kérdésben nem sokat törődtek a kisiparos osztály szo
ciális helyzetével, s ha igen, akkor nem védték úgy. 
mint ahogy rászorult, avagy megérdemelte volna. S 
ma fel,jajdulva itt vagyunk a vég kezdeténél gazda
sági és szociális értelemben s még sem értik meg 
az arra hivatottak, hogy ezrek és ezrek válnak máról- 
holnapra az állam, a társadalom terhé-e. Pedig még 
ma is vissza lehetne rántani a szakadék széléről, ahol 
áll, csak jó akarat, több megértés és szociális érzék kel
lene hozzá az erre hivatottak résziről, mert félő, hogy 
a munkától kivénült kezek erőtlenül hullanak alá, mint 
a madár letört szárnyai.

Sainos, nagyon kietlen e magára hagyatott kis
iparos élet. mikor sem élni, sem meghalni nem lehet 
neki emberi módra, mert bizony nem emberhez méltó 
az a helyzet, ahoay iqen sok fáradt, öreg iparos el
hagyja munkaheluét. és sivár nincstelenségben hagyja 
el családját, feleségét, akik a véqtisztesséqte nem tud
nak mást nyújtani, mint a kétségbeesés könnyeit. — 
Nap-nao után előfordul ma. hogy egy elhalt iparos 
temetésére a iószivű barátok és kartársak koldulják 
össze a temetés költségeit és hogy egy cseppet juttas
sanak az árván maradottak segélyezésére. Ha pedig 
ilyen lelkek nem akadnak, úgy a meztelenre vetkez
tetett család kénytelen vállaira venni a terheket, az 
élet gondjait. Sivár, fekete pont a családért, a hazáért 
harcoló iparos élet ezen befeiezése, amikor sem él
ni, sem meqhalni nem lehet. Mennuive! emberibb tu
dat az. ha érzi a család, hocry nem alamizsnát, s eset
leg nem kölcsönt, vagy hitelt kan, hanem az államilag 
megszervezett szociális intézmény adia az embernek, 
ami neki is kijár. Elvégre az iparosság évtizedeken 
keresztül hozzájárult vállalkozási szellemével anya
gi és fizikai ereiével a szociális intézmények fejlesz
téséhez. ameluek részére csak kiadást, ezrek részére 
pedig elheluezkedési lehetőséget és munkás védelmet- 
biztosított A mai- rohanó és viszontagságos idők 
mérlegelték, a komoly és gondolkodó iparosoknál is 
az aggkori biztosítás előnyeinek a fontosságát. E kér
dés megérett már arra, hogy végre komolyan és hatá
rozottan követeliük gyakorlati megvalósítását, úgy bi- 
zoniiára nem fog olyan szomorú eset előfordulni, mint 
a közelmúltban is. amikor úgy kellett összekoldul
ni egy elaggott kartársnak temetkezési költségeit, 
homi emberhez méltóan meqkapja munkatársaitól a 
megérdemelt végtisztessegét.

Reméljük és hisszük, hogy a reformok terén végre 
a kisiparos osztály is eléri régen sóvárgott óhaját, 
célját, az aggkori nyugdíjbiztosítást, amikor is üdvö
zölni és támogatni kell minden humánus és szociá-
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lis gondolkozásu kartársakat, akik e kérdés megoldá
sát szorgalmazzák. Ott pedig, ahol e 'kérdés gyakor
lati részét vannak hivatva biztosítani, gondoljanak arr 
ra, hogy mit jelent részükre is az a tudat, hogy tisz
tes munkájuk után a megérdemelt nyugalmat élve
zik s haláluk után a családnak nem okoznak gondot 
és terhet a végtisztesség költségeivel és a napi lét- 
fenntartás kérdéseivel. A megoldás lehetőségei adva 
vannak, csak akarni és cselekedni kell úgy lent, mint 
fent. Mészáros Pál (Ó-Komárom.)

Az én iskolám
(X X . közlemény.)

Amit minden M M  a ta n ít M I M  tudnia M l.
Irta: Borbély János, Pécs.

Sajnos, e téren nagyon sok hiba történt, amely
nek az egész fodrászipar vallotta kárát, mert a vendég 
egy-két sikertelen tartós hullám után egyszerűen ki
jelenti, hogy a nő haja alkalmatlan tartós hullámo- 
sításra s így nem hajlandó többé kísérlet alá vetni ma
gát, pedig csupán az volt a baj, hogy gyakorlatlan 
szakembernél volt. Éppen ezért igyekezzünk a saját 
magunk, valamint az egész szakmánk érdekében a tő
lünk telhető tökéleteset nyújtani s így tudjuk nemcsak 
a magunk, hanem az általános fodrászipar érdekeit 
és nívóját emelni. Az a szakember, aki a különböző 
hajminőségeken nem ismeri ki magát, sokkal okosab
ban cselekszik, ha egy komplikáltabbnak látszó ha
jat nem vállal tartós hullámosításra, mert ez esetben 
nem ront annyit üzlete hírnevén, mint a sikertelen mun
kával.

A fejen lévő élő haj nemcsak saját betegségei, 
pl. törött, leégett, illetve repedt szálú zsíros esetleg 
szárazsága folytán nem alkalmas száz százalékig tar
tós hullámosításra, hanem a haj összeköttetésében van 
az illető személy egészségi állapotával. Ezek azok a 
problémák minden gondolkodó társamnál, amit, azt 
hiszem, száz százalékig sohasem lehet megoldani. Az 
egészséges, nem töredezett durva hajakat legtöbbször 
könnyű tartós hullámosítani, azonban ezeket könnyen 
túl lehet fűteni, hogy mit jelent a túlfűtött haj a viz- 
berakásnál, azt nem kell külön hangsúlyoznom. Az 
ilyen hajaknál rövidnek kell lenni a fűtési időnek, kü
lönösen figyelnünk kell a tartós vizekre. A haj zsíros,

illetve szárazságával kapcsolatban a vékony, selyem
szálú hajaknál kétszeresen fontos, hogy kevés hajat 
vegyünk a partiba és szorosan csavarjuk be. Csakis 
szorosan záró alátéteket használjunk. A legtöbb si
kertelenség a vékony selyemszálú hajaknál van, Az 
ilyen hajakat mindig majdnem szárazra kell fűteni, 
a vigyázatlanság itt nagyon veszélyes, mert könnyen 
eléghet a haj. Úgyszintén a tartós vizek megbízható
sága is elmaradhatatlan kelléke a sikeres munkának. 
Nagyon fontos, hogy a rendelkezésünkre álló legjobb 
anyagokkal, illetve eszközökkel dolgozzunk, hogy el
fogadható eredményt kapjunk. Hogy a haj egészséges-e 
azt az első pillanatban száraz állapotban nem mindig 
lehet megállapítani. Gyakran csak nedves állapotban 
érezzük a haj szivacsos, tartós hullámosításra nem 
alkalmas minőségét. Egészségesnek látszó hajak le
hetnek a zsírosak, amelyek a selyemszálú hajaknál 
különösen nagy kihatással vannak. Az ilyen eseteknél 
ajánlatos a tartós hullániosítás előtt, de már a mo
sás után a hajat 30—40 százalékos hidegformalin ol
dattal átöbliteni. Nagyon kellemetlen az az eset is, 
amikor a haj rétegei töredezettek, ilyen eseteknél el
maradhatatlan az olajpakolás alkalmazása. Egészsé
ges természetű hajaknál arra figyeljünk, hogy a haj 
nedves állapotban teljesen sima-e? Vagy van-e benne 
kevés, vagy esetleg több természetes hullámosodés. A 
természetes hullámos hajaknál nagyon vigyázzunk a 
fűtéssel, ilyen esetben a tartós vizeket ajánlatos desz
tillált vízzel legyengíteni. Az olyan haj, mely gyermek
korban hullámos volt, szintén könnyen, illetve gyor
san reagál a túlkócosodásra.

Azt hiszem, irtani olyanokat, amelyekkel kartár
saimnak meg tudtam világítani az egyik legnagyobb 
kereseti lehetőséget nyújtó szakmai tevékenységet. -— 
Arra azonban ügyeljünk, hogy az olyan hajakon vég
zett tartós hullámosításra, mely nekünk nagyobb és 
felelősségteljesebb munkát ad, fizetessük meg vendé
geinkkel úgy, hogy a komplikáltabb munkánk meg
felelően legyen díjazva.

F ig -ye lem !
Szenzáció !

„Per-
m anent"
(Tartós ondoláló oldat.)

A z elismert kiváló összetételű és erősen göndörítő tar
tós hul'ámviz. Minden más vegyianyag vagy viz hoz* 
zátétele nélkül hatásosan, ragyogó fényesen és biztos 
eredménnyel adja meg a kívánt hullámot vagy göndör* 
séget. Elrontott, szőkített és festet hajnál is csodás 
eredmény. Kérjen ingyen mintát. A  dauer viz bizalmi 
áru, a P E R M A N E N T B E N  nem fog csalódni, t liter 
ára 4 pengő. Törvényesen védve.

Kapható : K ecsk em éti J ó z s e f
fodrásznál S Z E G E D . Fodor*ufca 36. szám.
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Rövid m egem lékezés a B udapesten m egrendezett 
VHl-ik o rsz ág o s  ta rtó s  ondoláló versenyről, am elyen 
75 versenyző m érte ö ssze  tu d ásá t a kiirt dijakért, 

valam int a fod rász  ipar m űvészetéért.
A versenyt, a Női fodrászok mester egyesülése 

rendezte, melynek úgy anyagi, mint erkölcsi sikere 
kielégítő volt. A megszokott hires versenyző gárda 
mellett szép számmal sorakoztak fel a fiatal generáció 
sztár jelöltjei is. Meglepő volt a vidéki fodrász ver
senyzők száma és sikereik, kikhez nagy reményt fü
zünk a jövő versenyekre. A vidéki fodrász verseny
zőknek szakmáik és ambiciózus fellépésük kimondha
tatlan értéket rejtenek magukban, már csak azért is, 
mert az optimizmus szellemét viszik bele a versenyekbe. 
A vidéki fodrászokkal számolni kell a jövőben, mert 
ha ily nagy iramban emelkedik a szaktudásuk, mint 
az utóbbi időben, akkor erős ellenfele lesz a fővárosban 
már világhirüeknek ismert tehetségeknek.

A verseny színhelye a budai lövölde összes terme 
volt. A helynek szép fekvése és jó levegője szimpátiát 
keltett a látogatók között. Egy hibája volt csak, hogy 
kicsinynek bizonyult a cirka 1000 személy és a kiál
lítás számára, de ez a hiba kikorrigáltatott azzal, 
hogy a vacsora a hires »Török Bástya» vendéglőben

Ez
Ö nnek  is

a legújabb lipusu » K o -  
r o n a »  hajszárító gép. 
Kivifele az eddigieket 

felülmúlja,

zajtalan motorral is 
nikkeleiéit erős lábakkal
váltható forró és langyos 
levegője gyors és kevés 
a villany fogyasztása.

Á ra 225 P .  kész
pénz fizetés esetén ol
csóbb.

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

Hitelképes egyének
nek részletre is adok.

G M :

Seregri A lf r é d
Budapest Biti ucta 28,

Vidéki lerakat: Dudás S . Szeged, Tisza L. kit. 19.

lett megtartva, hol kitűnő ételek és italok álltak ren
delkezésre A hölgy fodrászsegédek egyesületének ve
zetői és versenyzői igazán kitettek magukért, mert 
nemcsal', a verseny pódiumán voltak kiválóak, hanem 
a modern mai iparos stílusukkal a fehér asztalnál is pél
dát mutatva vezettek. A jó vacsora elfogyasztása után 
Marsy Pál elnökük valami titkos jeladására, Schadek 
Ferenc alelnökük zongora mellé ült és régi, majd uj 
magyar nóták játszásával dalra zenditette az egész asz
tal társaságot. Természetesen a nóta vége a kivilágos 
virradat lett.

A szereplő versenyzők és a modellek fegyelmezet
tek voltak és amit csak módjukban állt nyújtani, azt 
szívvel és lélekkel keresztül is vitték. A modellek leg
nagyobb részének a haja szőkített volt, sőt írhatom 
bátran azt is, hogy túl szőkék. A jövőben ajánlatos 
lenne, ha úgy a versenyeken, mint az üzletekben az 
ilyen majdnem fehér, össze-vissza szőkített Ízléste
len hajakat egy kicsit mellőznénk és rábeszélnénk a 
vendégeinket arra, hogy egy leheletnyi kis hamvasíi 
tást, kikékítést és vörösítést engedjenek hajukba be
levinni. A színtelen haj nem lehet szép, de nem szol
gálhatja a célt sem, mert egy arckifejezésnél a megkí
vánt keretet feltétlen biztosítani kell a karrakterhez. 
Ezek kívánatosak nemcsak a jó Ízlés szempontjából, 
hanem üzleti érdekből is, különösen ma, amikor a 
hajszinező anyagok szinte konkurrálnak egymással.

A tartós ondolálásról, mint versenyről, nem irha
tok jelentős érdemeket, már csak azért sem, mert azo
kat a munkákat, melyék ilyen verseny fésülésekhez 
szükségesek, nem lehet jónak és tanulságosaknak .ne
vezni. Viszont a versenyen használt gépek egyikét sem 
lehet kiemelni, mert különleges produktumot egyik 
sem végzett. Tehát csak azon közmondással kell él
nem, hogy: minden gép jó, csak tudni kei! vele dol
gozni.

Hajszárító gépekből igen sok fajta volt felvonul
tatva, de a szárításoknál egyik sem érdemelte ki a 
megjelentektől a tapsot.

A rendezés elég jó volt, a szolidság szelleme 
uralkodott az egész vonalon.

A kiállítók létszáma igen nagy volt. Feltűnést 
keltettek Várady Dezső »skót hajszárító gépei, me
lyek a mai létező gépek felett állanak. Nem zörög és 
mégis erős és hatásos levegőt szolgáltat. A gép taka
rékosságát pedig csak azok tudják, kik már jó pár 
hónapja dolgoznak vele. Egy kis kézi szárító több 
villanyt fogyaszt, mint az a nagy teljesítményű »skót 
bura», tehát ez bizonyítja legjobban kiválóságát.

Nagy érdeklődés központjában állott a kiállításon 
t o v á b Szász Dezső a Kemény-féle készítményekkel, 
különösen a Duralin hajfestékekkel, mely festék ma 
egyike a legolcsóbbaknak és a legjobbaknak. 20 kü
lönleges szinei biztosítják a legkényesebb igényeket is.

Említésre méltók a kiállítók közül még Geszler 
János a központi szárítóval, / / offmann István tartós
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ondolák »Sun-Brigth» krémjével, Seregi Alfréd a re
mek kivitelű hajszárító gépeivel, Monopollá cég a L 
Orienthol Henne Rivavit festékjével és hajszínező so
rozataival, Gescheit Mihály »Tornádo> és »Diva» haj
szárító gépeivel, Veszelics Jenő (Kassa) tartós on- 
doláló víz erősségét mérő eszközeivel, s végül Törik 
Ferenc »Töfe» tartós ondoláló gépek különlegessé
geivel.

A verseny eredménye egyébként a következő volt:
I. csoport: I. 67 pont Holló Gyula, II. 64 pont 

Biczó istván, III. 62 pont Nádori János. — II. cso
port I 62 pont Horváth Jenő, II. 58. pont Schön- 
born Miklós, III. 58 pont Oláh Ferencné, IV. 56 pont 
Srenker Miklós, V. 53 pont Méri Albert, VI. 52 pont 
Bad r Antal. Holtverseny: III. csoport, vidékiek: I. 
58 pont Elkán Tibor (Miskolc), II. 55 pont Lőcse Gá
bor (Kaposvár), III. 52 pont Juhász László Székes- 
fehérvár, IV. 51 pont Mohos Károly (Tapolca), V. 
49 pont Szinczer József és VI. 45 pont Lencsés Já
nos. • ' !

A női fodrászok mester egyesülésének vidéki tag
jai közül a legtöbb pontszámot elért Mohos Károly 
(Tapolca) nyerte el az egyesülés aranyozott érmét.

75 versenyző vett részt a III. menetben, 800 
jelenlevő vendéggel. (Szerk.)

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

Jó anyag a munka 
sikeréne k biztosítéka!

j H a s z n á l jo n : S a m p io n  v ízH ullám - 
rö g z itö t, S a m p io n  h a jfé n y la k k o t.
Forgalomba hozza és körzet képviselői keres:

M O H O S  K Á R O L Y
kozmetikai és fodrászati cikkek 
laboratóriuma. T A P O L C A .

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

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

W e isz  H e n r ik  kereskedelm i utazó 
Budapest, VII., Akdcfa-u. 5. I. emelet 5.

D u p l e x  k
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 l e x x e l
nyerték az I„ II. és III dijat. A  második csoportban is első lelt. Ilyen készüléket vegyen ö n  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 dolgozhafik,
A  Simplexxel csodálatos tartósondoláiást ér el.

Központi eladási helye :

Geszler János Budapest, II .  ter.Zsigiiond-ulta 38. lel. 16672
Árak : Egy 15»ös készlet álvánnyal és transformátorral

Egy 15-ös készlet luxus álvánnyal, beépített transformátorral, időjelző órával 
és volt mérővel . . . . . .

Egy 50»as készlet állvánnyal és transformátorral
Egy 30-as készlet luxus álvánnyal, beépített transformátorral, időjelző órával 

és volt mérővel

P 235

P 295 
P  370

P  440
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Fodrász a tükör árnyékában !
S zem elvén yek  in n en  is, on n an  is, egy  k is  h u m orra l fűszerezve,  
bár a va ló ságb an , mint egy szom orít,  drám ai kép áll előttünk.

Amíg a fodrásziparosság csekély kis százaléka a 
szakma továbbfejlesztésén, a divatok bevezetésén, nem
különben azok művészies kivitelén fáradozik, addig 
a többsége hazárdozik, s csak mellik munka területnek 
tartja ezt a lelkiismeretességgel és alázatossággal pá
rosult szép mesterséget.

Ezek a kényszerűségből tevékenykedő, magukat 
fodrászoknak valló, de szaktudás szempontjából ez 
ipartól távolálló fodrászok sülyesztik le a posvány- 
ságba azt a szép szakmát, melyhez csak talán papíron 
van valami közük, de szakmai szeretetből vajmi kevés.

Nem lesz érdektelen, ha az alábbiakban ezeknek 
a posványosítók táborából ismertetek néhány fajta tí
pust, kiknek tevékenysége és viselkedése bármeny
nyire is nevetséges, alapjában véve azonban szomorúan 
drámaias.

Nézzük és tagoljuk legelsősorban a tanonc is
kola padjaiba járó fodrásztanulók egy részét. Ezek 
restellik a szakkönyveket a kezeikbe venni és haza
hozni az iskolából, de nem feledkeznek meg arcukat 
és szájukat kipirosítani, nemkülönben a körömápoló 
szereket a retiküljükbe helyezni és állandóan maguk
nál hordani. Alig lépik át előadás után az iskola ka
pujának küszöbét, meleg kézszorítással üdvözl'k a reá
juk már várakozó ideáljaikat, k k kissé megkorzóztatva 
kisérik őket haza. Munkahelyükön kényszerrel vég
zik a munkájukat, minden mellékmurkától undorod
nak, ahogy ők mondják: »nem bírják az idegeik®! El
lenben vasidegekkel mohón falják a színházi élet és 
egyéb efajta könyvek, újságok betűit és szövik áb
rándozva a soha meg nem valósuló karrierjüknek a 
tervét. Tanonc idejük elteltével a szakbizottság persze 
minimális tudásuk mellett is a törvényadta kényszerből 
avatja fel ezen »rouge» kisasszonyokat a segédnők 
táborába.

Egy ebbe a típusba tartozó »rouge kisasszonyról* 
szól az alábbi, valóságban megtörtént eset. Nem olyan 
régen telefonon arra a szívességre kértek fel, hogy sze
rezzek én összeköttetéseim révén N. N. urhölgynek ál
lást, aki kiválóan jó munkás és intelligenciával ren
delkező fodrász kisasszony. A jövőben esetleg érhető 
blan.ázsra nem gondolva, örömmel és készséggel áll
tam rendelkezésre, annyival is inkább, mert igen esek 
tőlem kértek és kérnek manapság is igen sek helyre 
jó munkásokat. A protekció megszerzése után jelent
kezik is rövidesen a jó munkásnak minősített fod
rászkisasszony. Bemutatkozás után, miután megálla
pítottam, hogy tényleg a megjelenése kitűnő s jó, el
küldtem egyik jó barátom saionjába, kinek ak or nagy 
szüksége volt jó segédnőre.

A kis Pompadour meg is jelentkezik, utasításom
hoz h ivén a kitűzött helyen. Pont a mester barátom fo
gadja »kezeit csókolom® üdvözléssel és felajánlja neki 
munkáját. Ugyanis jó megjelenése és fellépése annyira 
tévedésbe hozta mester barátomat, hogy szentül arról 
volt meggyőződve, hogy a hölgy valami munkát vé
geztető vendég. Csak akkor ocsúdik fel ezen téves 
meglepetéséből, amidőn a kis pompádul- a felkínált 
munkát megköszönve, kilétét felfedve jelzi, hogy ál

lást kereső fodrásznő, kit én küldöttem és M. M. fő
nök urat keresi. Ezen helyzet változásra persze M. M. 
főnök »tessék parancsolni, én vagyok a -főnök®, bemu
tatkozik. Hősünk ezután ajánlkozik az állásra. 'Ez
zel megkezdődik a megállapodás végett a kdiskurzus. 
A főnök kezdi: No és mit tud a kisasszony, teszi fel a 
kérdést. Feleletül azt nyeri, hogy mindent, csak a 
vizondolálást nem. Na, az már baj, válaszol a főnök. 
Alig hangzik azonban el a főnök ezen szava, már is 
replikázik a kis hölgy, mondván: óh, kérem, belejövök 
én abba is, — és hetykén azt vágja a tárgyaló főnök 
szemébe, kínáljon meg egy székkel és ne állva tár
gyaljunk. A főnök ezen kívánságának is eleget tesz. 
De Uram, Istenem, mi történt ekkor? A kis Pompadour 
helyet foglalva, keresztbe rakta a lábait, elővette re- 
tiküljéből a cigarettát és a gyufát kér a főnöktől, meg- 
gyujtj i a cigarettát és mohon nyeli a füstöt.

A tárgyalás csak néhány pofa füst kiengedése 
után folytatódott, amikor is a kisasszony azt a kér
dést intézte a főnök úrhoz: Na, és mit fizet a mester 
ur? — Kérem, én hajlandó vagyok akár 32 pengőt 
is fizetni hetenként, csak...! A Pompadour elkapja a 
szót, s gyorsan kivágja, én is annyit gondoltam.

Azután a főnök bemutatja a műhelyét, a segé
deket a kis naphősének, a következő kis magyará-

Megérkeztek
a régóla nélkülözött 110 és 220 voltos

eredeti Főn
hajszárító gépek

a régi

Ángyán k.f.í.
szaküzletébe

Budapest, VII, kér. R ék oczy  ut 40.

K endéié ire  posta fordultiival
kaphatja .
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zattól kisérve: Látja kérem, ez egy kezdő segéd, en
nek fizetek heti 6 pengőt. Annak a másiknak se járna 
több a maximális fizetési megállapítás szerint, de én 
mégis 10 pengőt fizetek neki, mert amint abból a re
mekül általa készített vizondolálásból is, melyet most 
fésül be, láthatja, hogy jó munkás. — Igen, feleli a 
Pompadour, de azt is hozzáfűzi még, úgy látszik tü
relme van hozzá! Tudja, főnök ur, hogy nekem so
hasem volt a vizondoláláshoz türelmem. — Elhiszem, 
feleié vontatottan a mester.

De mielőtt megegyeznénk, szólt a mester, szeret
ném, ha elkészítene egy próbaondolálást. Kérem, na
gyon szívesen, feleli a »protezsált hölgyike», csaknem 
most momentán, mert nincs jelenleg türelmem hozzá, 
hanem délután majd bejövök, eleget teszek kívánsá
génak, és aztán megegyezünk. De kijelentem még azt 
is, hogy elvállalom az állást még olcsóbban is, mint 
ahogyan arról az előbb szó esett, mivel tudja főnök 
ur, én nem vagyok reászorulva a fizetésre, én csak 
azért akarok belépni, hogy legyen állásom! Na jó, kis
asszony, feleié a (mester, majd akkor a próbaondolálós 
után megegyezünk.

A mondat elhangzása után a kis Pompadour elkö
szönve eltávozott, a főnök úr pedig még ma is várja 
a ruzsos arcú kisasszonyt, aki még ezideig csak ígé
rettel halmozta el a vele társalgó főnököt, de újbóli 
tiszteletét mindeddig a napig nem tette.

Kedves KartársaimI A fenti sorokban megvilá
gítva láthatjuk, de a gyakorlati életben érezhetjük is 
az ilyen típusú, fodrász ipart bitorlóknak szerepét, a- 
minek következtében állunk mi törekvő és ipart sze
rető kis csoport, úgy mesterek, mint segédek egy
aránt a süllyedésnek szakadékéban és ha rövidesen 
nem tudunk mi szakemberek egy táborba, a »mester- 
egyesülés))-be tömörülni, akkor a fennti szellemnek ere
jétől megindult lavina minket is magával fog rántani. 
Kartársaim! Alakítsák meg tehát minden városban a 
kiváló mesterek egyesületét és a központi vezetőség
gel karöltve teremtsenek rendet a tanonciskolák pad
jaitól kezdve a műhelyeken keresztül saját magunkért 
iparunkért, hazánkért egyaránt. (F. sz.)

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

A karja  universá lis  fodrásza 
képezni m agát?

Akkor azonnal rendelje meg, ha még nincs birto
kában a Tóth Árpád és Kuba Sándor szerkesztésében 
megjelent Technológia II. kötetét. A könyv 100 ol
dalas terjedelemben, 122 képpel illusztrálva felöleli 
mindazon tárgykört, mely a mestervizsga letételéhez 
szükséges. így felöleli az összes hajmunkákat, haj
preparálást, a vas- és vizondolálást, a tartós ondo- 
lálcst .hajszőkítést, a hajszőkítő anyagoknak az ösz- 
szeállítási táblázatát, stb.

A Technológia szakkönyv leszállított árban 2 P 
50 fillér helyett 1 P 50 fillérért kapható meg most 
szerkesztőségünkben. Vidékiek bélyegben, vagy pedig 
a 4190-es számmal ellátott postatakarékpénztári la
pon is beküldhetik a pénzt, melynek kézhezvétele után 
mi díjtalanul eljuttatjuk a könyvet az azt igénylőnek. 
Sze/kesztőségünk címe: Szeged, Tisza L.-körút 19.

Schützer
„Ö tto ro n y ”

v o l t  é s  
m a r a d

a fodrászok legjobb 
borotvaszappana 

G y á r t j a  :

Savoly l l l a M í r  és Plpenrappappyáiíi RT. 
Budapest Vl„ L ö v ö lM r f.

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

m inőségű o lcsó borotvaszappannal.

KOMOL
Hajfesték világmárka.

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

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

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

pasztillákkal P. 13.2o

DETA1L-CSOMAO:
I adag festék, 1 üvegben, 1 dobozban pasztillákkal P. 2.8o

Lerakat fodrászok részé' e:
Budapest, VI., Teréz körút 40—42, 
illatszertárban. Telefon: 126—010. 
Vezérképviselet: MussolinUtér 3.
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M egtö rtén i az o rszágos fodrász m esterek szövetségének 1939 évi 
közgyűlése is, m ely a lka lom m al a m inisztérium ban 

is előadták a panaszaikat.
A közgyűlés gyér érdeklődés mellett zajlott le 

a meghívó tárgysorozata szerint. Török Ferenc orszá
gos elnök vezette le a közgyűlést és i smertette az ösz- 
vezetőség múlt évi munkálkodását. Pénztári jelentés 
után az első felszólalás kritizálással és nem foga
dóm el-lel kezdődött, de a végén a vidéki kartársak 
felszólalásai és helyeslései utón mégis egyhangúlag 
elfogadta a közgyűlés a pénztári jelentést.

Ezután egy társelnöki tisztség betöltésére került 
a sor, amikor is egyhangúlag Bárdoss Andrást, az egri 
szakosztály elnökét választották meg. A közgyűlés me
leg ünneplésben részesítette és díszoklevéllel tüntette 
ki Eckert Bálintot, a budapesti fodrász ipartestület 
elnökét, Mongol Miklós és Hausmann Imre zartársa- 
ka, a fodrász iparban szerzett őszinte és önzetlen 
munkásságuk révén kifejtett érdemeikért.

A közgyűlésen igen sok értékes indítvány is hang
zott el.

Szerepelt többek között a nyugdíj, illetve az ipa
ros otthon létesítésére vonatkozó indítvány. De a leg
élénkebb hangulatot a nemzetközi vásáron és az áru
házakban árusított tartós ondoláló készülékek miatt 
tett indítvány váltotta ki és felhatalmazta a vezető
séget arra, hogy sürgősen tegye meg a lépéseket ezen 
ügyben az illetékes hatóságoknál. Tiltakozásunknak an
nál is inkább jogosultsága van, mert eltekintve a sza
badkereskedelem törvényétől, a sérelem fennt áll, meri 
azok az árusok valóságosan betanították a közönséget 
arra, hogy miképpen kell és lehet a tartós ondolálást 
otthon elvégezni. A közgyűlés megállapítása úgy ala
kult ki, hogy a vásáron árult tartós gépek terjesztése 
ugyanúgy tönkretenné a hölgyfodrászokat, mint a gi- 
lette pengék elterjedése az úri fodrászokat.

Az indítványok felett elhangzott hozzászólások

Fe lv idék i;
m _ Ha természetes dauer* 

J D ^ t U e W l Z *  hullámot akar elérni,
használjon akkor „Felvi*

déki dauer vizet és olajat.
Nem kreppel és nem égeti el a haj végeket. 

Szürke, fehér és más érzékeny haj színárnyalatokhoz 
a legvilágosabb szőkétől a Tizzián vörösig.

Á ra : literenként P 4.—. Három liter vételnél 
csomagolás és szállítás franco.

Kérjen mintát, francó küldöm.
Ferenczy József felvidéki dauerviz egyedárusiló 

tialánta.KPozsony megye)

befejeztével úgy a kitüntetettek, mint a vezetésre to
vábbra is megbízott vezetőségi egyének fogadalmat tet
tek arra, hogy minden igyekezetükkel azon tesztnek, 
hogy a legjobbakat valósíthassák meg, bár kifejezésre 
jutatták azt is, hogy minden intézkedésünk és törek
vésünk csak úgy valósulhat meg, eredményesen és si
keresen, ha az igen tisztelt fodrász társadalom minden 
egyes tagja jó közkatona lesz és az anyagi áldozatoktól 
sem riad vissza. Mert ha mindenki továbbra is szűk
markú lesz és csak önös érdekeket képvisel, akkor a 
vezetőség munkája is meddő marad, az ipar pedig to- 
vábbr:, is a lavina martaléka lesz. (Szerit.)

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

Vegyen
g y ó n

hajtzírltt
D i r i t
Ez a 

b ú r a  

j ó

munka

társa

lesz,

A  gyors munkával és villany megtakarítással meg térül
a bura ára

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.



1 0 VIDÉKI ÚRI ES HÖLGYF ODRA SZÓK SZAKLAPJA

N őifodrászok
M esteregyesülésének

a lapszabálya i
1. §. Általános rendelkezések.

Az egyesülés cime, székhelye, működési területe, 
hivateitA nyelve, pecsétje, jelvénye, színe.

a) Az egyesülés cime: Nőifodrászok Mesteregye
sülése.

b) Székhelye: Budapest.
c) Működési területe: Magyarország.
d) Hivatalos nyelve: magyar.
e) Pecsétje: az egyesülés címe köralakban.
f) Jelvénye: Női fej, dombornyomással, ovális 

alakban.
g) Színe: Szürkéskék, arany csíkozással.

2. §. Az egyesülés célja.
a) A női fodrászipar művészies nívóra emelése.
b) A szakma továbbfejlesztése és a tagok anyagi 

és erkölcsi érdekeinek előmozdítása. E célból gon
doskodik: a szakma elméleti, gyakorlati és tudomá
nyos, előadások megtartására, továbbá országos és nem
zetközi fésülőversenyek megrendezése által a tagok 
szakmai továbbfejlesztéséről és a szakma művészi ní
vóra való emeléséről. Könyvtár szervezéséről és fenn
ta rt sáról, jogvédelemről a rendes tagok részére les 
a rendes tagok sorából az országok közötti versenyekre 
való kiküldetésről.

3. §. A cél elérésére szolgáló eszközök.
a) alapító tagok díjai, b) a rendes tagok beíratási 

és tagsági díjai, c) pártoló tagok díjai, d) disz- és 
tiszteletbeli tagok adományai, e) jótékony adományok
ból és az egyesülés javára történt hagyatékozásokból 
befolyt összegek, f) mulatságok, versenyfésülések és 
bemutató előadások tiszta jövedelmei, g! a bevétele'; 
kamatai, h) a törzsvagyon és annak jövedelmei.

(Folytatjuk.)

Újdonság1 Ú jdonság
A legtökéletesebb tarlós ondo'álást bármilyen minőségű hajon

SUN BRIGHT
tartósondoláló krém bizlositja.

Egy próbarendelés mindenkit meggyőz kiválóságáról.
Vezérképviselet HOFFMÁNN ISTVÁN 

BU D A PEST Tónvai-iilca 18/a .
A »Sun Bright» tartósondoláló créme-vel a szőkí

tett, a hidegenfestett, valamint a természetes színű és 
gyengébb minőségű haj is a szükséghez mérten a leg
erősebben is göndöríthető.

Negyed k ilogram  2.70 I*.
Vidéki lerakat: Dudásnál, Szeged.

A
K i v a v i t. m o d e m  ártalm atlan  hajfesték , kiválóan  

dauerolható. 1 d o b o z  P  2 .5 0 .
[ f e n n é  L ’ P r in to l ,  a leg ism ertebb  világm árka.

1 d o boz P  4 ,20 .
H e n n é  N atú r  V2 kg. P  2 .80 .
V itai Oil 1 ü veg  P  2 4 0 , ll2 liter P  4 ,~  (hajápoló  

olaj, dau erh oz é s  k o rp á so d á s ellen .) 
C rís 'a l  ece tö b iité s  h e lye t/es ilésé re , szagtalan . 1 csom ag  

2 4  fillér. (M eg fe le l 1 liter ece tn ek .)  
F o ly é k o n y  p rím a  s a m p o n  1 liter P .  4 .—

( tíz sze re s  h ígításra.)
U ltra X k o m p le tt 30 drb. csavarásh oz P  1.20. 
U ltra  k ész le t le szá llíto tt áron, a legprím ább  k iv ite lben .

M O NO PO LIA
U L T R A - X  és  1. M A S , P A R I S  
k ész ítm é n y e in e k  E G Y E D  Á R U .  

S Á G  A . B u d a p es t. V ., M érteg*u. 
10, szám . T e le fo n :  181—073 .

V
Villany nélkül dauer újdonságok

A C
IVegyi ííítéshez£"va!ó comp'eff 
i alátét 1.50 P
A. a lá té t  | —.90 P
B. " í a c s a v a r ő  (orsó) —.24 P
C. s /o r i t ó  c s ip e s z  —.50 P
K ulcs fémből, tüfogóval

csavaráshoz 1,— P
S t a n io lp a p ir  1 iv 40x49 

cm»es — 20 P
S ta n io lp a p ir  felvágva 1 

csőm. 100 drb —.80 P
U ltra X vegyi fülőlap 1 

fejhez való 30 fütőlap 
30 slaniol és 1 üveg 
fülőviz 1.20 P

T erm ofy l  vegyi fütőlap 1 fejhez való 30 fütölap, 
30 sfaniol és 1 üv, fiitöviz 1.20 P
A fülőviz Uvegbetétért 10 fillért szám ítunk  fel. 

S ia r  m o to ro s -b u ra  á b r a  szerint,  m é'yen leszállított 
4rban 98 .— P  N agyválasztéku  r a k tá ra m b a n  m e g ta lá l 

ha tó k  az összes fodrászat!  cikkek.
HALÁSZ Ö DÖ N Budapest, VII., Csengéyr»u 26,
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I M M z i  M i m i i é i ]  volt Belgrádfian
m

Felejthetetlen szép napja volt a jugoszláv fod
rász társadalomnak az 1939. március hó 5-ike, a- 
mikor is a »Belgrádi Hölgyfodrászsegédek Klubja» 15 
éves fennállása alkalmából a nemzetközi versenyét ren
dezte a belgrádi »Palace» szálloda dísztermében.

A verseny érdekessége növelte az a szenzáció, 
hogy több mint 20 évi távolmaradás után ezúttal először 
jelent meg a magyar versenyző gárda egy része a ju
goszláv versenyen. A jugoszláv versenyzők, kik he
tekkel verseny előtt értesültek a magyarok érkezéséről, 
nagy erővel készültek a versenyre és ez a készülődés 
egyenlő ellenfelekké tette őket a magyar versenyzőkkel.

örökre emlékezetes marad az a két nap a magya
roknak is, melyet Belgrádban töltötek. Az a figyel
mes és szeretetteljes fogadtatás, melyben részük volt, 
bizonyára emlékezetes marad nagyon sokáig, őszinte 
vendégszeretetüket, mely már valósággal rajongásba 
ment át mind két napon, nem lehet elfelejteni.

Március hó 5-én reggel a fél 8 órás gyorssal ér
kezett meg a magyarok csoportja Belgrádba, melynek 
tagjai a mesteri kar részéről .Biller Lajos ipt. alelnök, 
mint vezető, Molnár József, Zombori Aladár, Wéber 
András a segédi kar részéről Marsy Pál elnök, mint 
vezető, Varga Ferenc, Horváth János, mint versenyzők 
voltak.

A rendező egyesület részéről Kovács Ferenc tit
kárral az élen háromtagú bizottság várta és vezette a 
Pallácc szállóba a magyarokat, ahol a segédek elnöke, 
Luthics Stévó a teljes vezetőség élén üdvözölte az 
érkezőket, a mesteri kar részéről pedig Suics, Ta- 
backi és Rein üdvözöltek mindenkit, mint ismerőseket.

Tíz órakor kezdődött a díszközgyűlés, melyen 
15 éves munkájukról tartottak beszámolót az alapí
tók és a jelenlegi vezetők. Majd az üdvözlések követ
keztek, melynek során a magyarok részéről Biller La
jos és Marsy Pál elnökök üdvözölték a jubiláló egye
sületet és Marsy Pál elnök átadta a H. S. O. E. se
lyem zászlaját az egyesület részére és 5 darab dísz
jelvényt két alapító és három vezetőségi tagnak. Utá
na közös ebéden vettek részt a vezetők és verseny
zők, ahol igen melegen ünnepelték a Magyar-Jugoszláv 
barátságot.

Délután 5 órakor kezdődött a verseny, mely este 
10 óráig tartott. A három versenyszámból álló küzde

lem ránk magyarokra a következő eredménnyel z 'ro 
pott:

Varga Ferenc 2 első (egyik holtversenyben) és 
1 negyedik díj, Molnár József 1 harmadik és 1 ne
gyedik díj, Weber és Horváth egy-egy díj. összesen 
hét díj. Azonkívül egy serleget, melyet Varga Ferenc 
hódított el. Éjjel 12 órakor hirdette ki a zsűri a dön
tést Urbánovits elnök, mely alkalommal újra felszó
lalt a hét magyar kiküldött. Majd a dijak kiosztása kö
vetkezett és utána a jugoszláv elnök kérte a magya
rokat, támogassák a jövőben is versenyüket és a ver
senyt befejezettnek nyilvánította.

Gulyás József fodrászmester urnák, Nagyatád. A 
szerkesztőségbe küldött kéziratai köszönettel 'ettük. 
Sajnos, egyrészt helyszűke, másrészt pedig amiatt nem 
áll módunkban leközölni, miután a soraiban felhozott 
kérdésekkel lapunkban már több ízben foglalkoztunk 
és nem szeretnénk ismétlésekbe bocsájtkozni. Egyéb
ként is a központi vezetőségnek megvalósítandó pro- 
grammjába fel vannak véve a fodrászipar sérelmei, 
bajai s minden törvényes eszközt igénybe vesznek an
nak megvalósulása érdekében. Igaz, hogy minden si
ker csak úgy kecsegtethet eredménnyel, ha egységes 
erőt képviselő tömeg áll a vezetőség háta mögött, 
éppen ezért nem győzzük eléggé hangsúlyozni, azt, 
hogy tartson össze a fodrász társadalom, lépjen be 
mindenki az egyesülésbe, képezze önmagát, tanuljon, 
hogy taníthasson. S végül örvendünk, hogy kedves kar
társ úr is felismerte, hogy miben van a hiba, vagyis 
szivén viseli elárvult, elhagyott iparunk sorsát. (Szerk.)

Mas ti Sándor fodrászmester urnák, Szeghalom. 
Sajnos, »Mi az igazság» cím alatt beküldött cikkét nem 
közölhetjük, le, miután evvel a kérdéssel, illetve an
nak helyes irányú megoldásával illetékes helyen már 
foglalkoznak, minden rendelkezésre álló érvek figye
lembe vételével, s így annak elébe vágni nem akarunk. 
Abban teljesen igazat adunk, hogy akármiképpen old
ják is meg a kérdést, ha nem alkalmazzák a törvény 
szigorát, úgy, mint mindenben, itt is fognak kijátszá
sok történni, de csak akkor, ha nem lesznek ébren a 
fodrászok, hanem behunyt szemmel elnézik kartársuk 
helytelen cselekedeteit.

CORVIN-NYOMDA SZEGED, VÁR-UTCA ÉS RUDOLP-TÉR SAROK 
T árstu la jdonosok  : G aál és S zűcs.
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E helyen kocka hirdetések :
1 cm. szé'es, 4 cm. hosszú kockáé P —.50
2 cm. széles, 4 cm. hosszú kockáé P —.80
3 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.

Újpesten 10 éve bevezetett évi 
9000 pengőt forgalmazó úri és 
női fodrász üzlet négy ezer mun» 
kást foglalkoztató nagy gyár köz- 
vellen közelében más elfoglaltság 
miatt kedvező fizetési feltételek* 
kel eladó. A  nőiben márkás mo* 
toros burák, 24*es nagy „Bohé- 
mia“ dauer gép, három komp'elt 
kabin stb. Az úriban 3 munka 
hely, egybe futó asztalba épített 
mosdókkal stb. Olcsó házbér I 
Felvilágosítást ad válasz bélyeg* 
gél ellátott levelekre Bazső föd* 
rász. újpest. Árpád ut 127.

Universál fali karos gép jó 
állapotban 63 pengőért eladó Tu* 
dakozni lehet Lukács József föd* 
rász mesternél Sátoraljaújhely Ka* 
zinczy ucca 11 ■_____________

Szeged főbb terén lévő mo* 
dernül felszerelt úri és női föd* 
ráz üzlet 450 —500 Pengős havi 
jöv. kedvező fizetések mellett el* 
adó. Cim a szerk._________

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

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

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

úri fodrász segéd hél éves 
gyakorlattal állást keres. Elmenne 
vidéki nagyobb városba is. Cim 
Mulh Péter Soldvadkert. Vásár* 
tér 13. szám.

Jól bevezetett fodrász üzlet 
Kiszomboron családi okok miatt 
sürgősen eladó. Központi fekvésű. 
Úri és női házaspárnak biztos 
megélhetést nyújt. Kiss Ferenc 
fodrász mester. Kiszombor, Nagy 
Szent Miklós ut 1. szám.

25 éves, közép iskolát végzett 
elsőrendű viz, vas, tarlós ondo* 
Iáié és hajfestő segéd fürdohe* 
lyen, vagy nagyobb vidéki város* 
bán állást keres azonnali belé* 
pésre. Megkereséseket kérem 
Nagy Sándor fodrász segéd Bé» 
késcsaba V. kér Ludvigh»ucca 
5 szám alá küldeni.

Sanax gépel keres kéz ala1* 
megvétélre Vidovifs János pedi' 
kürös Budapest, II. kér. Trom* 
bitás utca 5 szám. Tel: 153*578-

Odelkó*félc „Bantostál" vib* 
rácíós gép eladó. Rippl József 
Budapest. Ili kér. Zsigmond* 
utca 4 szám.

Vidéket kedvelű önállóságra 
vágyó jó munkás, modernül be* 
rendezett üzletbe pcrccnlro fel* 
vételik, vagy kedvező fizetési fel
tételekkel átvehető. Szorgalmas 
jó munkásnak biztos jövő. Lr» 
deklődni lehet Harsányi fodrász* 
nál. Sajószenlpélcr.

Hölgy fodrász kisasszonyt, k1 
férfiben is lúg dolgozni, alkal* 
máz Rucskay Andor fodrász 
mester Füzfőgyártelep.

Viz, vas és tartós ondolálás 
bán perfekt női vagy férfi segéd 
azonnalra felvétetik. Cim : Nagy 
Károly fodrász mester. Püspök* 
ladány. Rákoci*u. 9.

Egy jó munkás vidékre a férf1 
fodrászatba azonnal felvétetik 
Fizetés: koszt és havi 12 pengő- 
Nyilas Ilona Kaba Rákóczy»u I.

Mestervizsgázott úri fodrász* 
segéd üzletveze'őnek vagy se* 
gédnek ajánlkozik. Tollas István 
Budapest Vili kér. Lujza-ulca 
26. szám

Perfekt fodrász segéd felvé* 
lelik Brandmüllert János fodrász 
mesternél. Barcs II.

Fiatal jó munkás fodrász se* 
géd elsejére állást keres. Vladár 
László Szirák Nógrád megye.

Több hajszárító búra és A 
E G  száritó gép 20—25 pen
gőért kapható. Megtekinthető a 
szerkesztőségünkben.

Ma már minden reklám nélkül köz
tudomású, hogy a G E - M I  gépek hasz
nálata által növekedik az üzleti forgalorn. 
Ön is pióbálja ki az alant felsorolt gépek 
teijesitőképességéíés megfog győződni róla

TORNADÓ hajszári lógép, „1939 típusban/ szárítás 
idő circa 20 perc.

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

GE-M I kézi hajszáritógép „1939 íipus," rekkord le. 
vegőnyomással.

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

mulhatallan.
AMERIKAI rendszerű lábhal forgatható és fektethető
If*»u.isTrtr»n0dráSZ Szék az ÜZ,ef dísze<RGHINOOR villanyhajvágógép, kényelmes, gyors 

praktikus.
Továbbá kaphatók csőbutorok és az összes fodrászat 

cikkek legolcsóbb napi árban.

Cíescheit Mihály
fodrászati gépek és cikkek kereskedése. 
B U D A PE ST , Erzsébet krt. 27. I. 5 .

Telefon: 1 3 - 9 7 - 9 7  Telefon: 1 3 -9 7 -9 7

VíDÉKi úfcl ÉS Hö LGYFÓDRASZOK SZAKLAPJA

■ m m .  F o n t o s  _ _ _ _ _

hogy amire üzletében szüksége van azt 
gyorsan és megbízható minőség

ben tudja beszerezni. A 
régi

Á N G Y Á N
k f t szaküzlet

1 I I J P A P E S T
VII. Rákóczi ut 40. sz. I. etn.

(szemben a Corvin áruházzal)

forduló postával és 
pontosan teljesít minden 

megrendelést.
Acélárúk. Illatszerek. 
Berendezések, Matador 

dauergép különlegességek.

Szakmai
újdonságok.

Fa és chrotnozoll csőbutorok és 
székek. — Ha még nem kapta 
meg legújabb árjegyzékünket, ok
vetlenül kérje.



Ha jó tartós ondoláló gépet akar,

K e m é n y •féle
gépet vegyen, mely gummi alátétekkel és hűtő csövekkel van ellátva, ami 
biztosítja önnek a legversenyképesebb munkát.

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

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

Ha nagy fogyasztó, vagy viszonteladó, akkor kérjen árajánlatot bizalommal

Kemény József cégtől, BAJA,
ahol a legjobban és a legelőnyösebben szolgálják ki önt.

Lerakatok a D U R A L IN  hajfestékek lerakatosainál!

A legújabb és leggazdaságosabb
hajfesték a

D U R  A L I M 99

20 különleges ragyogó színei biztosítják a jó munkát. 
Egy dobozban öüvegfesték és egy üveg festéklehuzószer van 

A ra  fodrászoknak  3.50 pengő.
Duralin 50  grammos ipari csomagolás 3  P.

Miniatüi doboz 4 színben, ára 50 fillé r 
1 drb. színkártya használati utasítási könyvecskével együtt 1.50 P.
Lerakatok  Budapesten:

Szász Dezső, Bérkocsisa. 18.H a l :
Lerakatok: Ángyán kft. Rákócziéit 40.

Ángyán Gyula, Rákóczi-úf 64,
Halász Ödön, Csengerbu, 27.
Roflmann Ármin, Teréz*körút 29.
Lorissa Pajor, Nagyatádi Szabó I,»u. 23, 
Horvát Albert, József-körút 9.

Vidéki lerckatok :
H a l : Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos»körút 19. 

Lerakatok ! Dezső Péter, Hódmezővásárhely.
Kiss József. Kiskunfélegyháza.

Vass Mihály, Makó.
Eichorn Géza, Pécs.
Sarkadi Dezső, Debrecen.
Lancsarics Vendel, Szombathely.
Moldván Béla, Debrecen, Szent Anna»u. 1. 
Csima Mihály, Kaposvár.
Barbély Béla, Székesfehérvár.
Borbély János, Pécs,
Demeter István, Dombóvár, Szt. László*fér 29, 
Puskás János. Makó, Vásárhelyi ut 46. 
Schwimmer hölgyfodrász, Szolnok.
Gevürer Márkus, Sopron, várkerület.
Csatári István, Szombathely.
Várkonyi Ferenc, Győr Deák u.
Mészáros Pál, Ó Komárom.
Veszelics Jenő, Kassa Fő u. 61.
Komáromi László, Miskolcz Szécheny u. 28,



Weisz Henry

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

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

A  vendégnek ó riási kényelem , biztonság' és tökéletes dauer, 
ön n ek  időm egtakarítás, v ilágvárosi ni vő, nagyobb vendégkör, 

m agasabb árak .
Égés, reklamáció kizárva.
Az „U LTR 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 “ csipesz P  —'90 
1 csomag „U L T R A »X “ fűtőanyag komplett P  1'20 

Minden csom ag 3 0  lapot tartalm az.
Egyedáruság Magyarország részére

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

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

V áradi Dezső
Miskolc, Széchenyi>u.l8. sz. 

Vidéki vezérképvise lő

Külön e lőnye i *

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

a „Skóí“ bura a 
mai kor burája

Felvilágosítással, prospektussal 
szolgál
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