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Egy füzet jelent meg:

f f A borotva éle és a borotválkozás
Aki ezen sikernek titkát megtanulta az megtanulta minden

sikernek a titkát.

f f

Járj éles ésszel, járj éles késsel 
Könnyen kitalálod 
Gordiuszi csomót 
Mikor kell elvágnod.

Irta: LÉBER KÁLMÁN 
borotva és késárúgyáros.

SZEMELVÉNYEK A FÜZETBŐL:
Ha e könyvet elolvasta,
Siker titkát megtanulta,
Adja oda másnak.
Éles ésszel, éles késsel,
Tanítással jól szolgálhat 
A magyar hazának.

A vereségből is lehet győzelmet csinálni, ha az ember tudja mit kell cselekedni és
a cselekedetet nem mulasztja el 

A sikert nem a nagy dolgok döntik el.
Gondolkozzál!
Szeresd a borotvát!
Képezd az eszedet,
Tanulj meg látva nézni,
Mert észt és szemmértéket 
Nem lehet kölcsön kérni

Ezen füzetet kedves fodrászvevőinknek a legcsekélyebb vásárlás vagy köszörültetés
esetében díjmentesen bocsájtjuk rendelkezésére.

Teljes tisztelettel
ALAPÍTTATOTT: 1889-1919. lg
BUDAPEST, RÁKÓCZI-ÚT 6,. L  „  E S T E T



Közismerten bevált, a 
fodrásziparosságosz- 
tatlan megelégedésére 
m ű k ö d ő  s z a k ü z e m

Budapesti GBzmosoda és
Fodrászipari Fehérnemű-

a legkiválóbb minőségű fodrászfeliérnemüt 
versenyképes áron kölcsönöz és autókkal 
menetrendszerű pontossággal házhoz szállít

Bpest, VI., Lőportár-u. 14a.
P á r t o l j u k  a szép fehérneműt! 

T e l e f o n :  2 9 2  — 4 7  3.

FONTÁN̂;

jlF Ontan!

A  F O D R Á S Z  ló szerszám jai I
Legkeményebb borotva-acél (Böhler-acélból) előál
lítva.— Öreg bevált müköszörüseink hosszú évtizedes 
tapasztalatai és a szigorú ellenőrzés, kezeskedik az 
elsőrendű minőségért minden darabra, mely a garancia 
márkánkat: F O N T A N A  viseli.
Speciális gyár 1837. óta ' Előállítók: Marx'& Co. Solingen 
Oyőződjék meg fentiek valóságáról. -  Cikkeink minden jó speciális

acélárú szaküzletben kaphatók.

I N E C T O
a hajfestékek királynője, 18 színben ipari 
és egyes csomagolásban kapható. Dauero

lásra a l k a l m a s .

L U M I N E X
hajszínező új életet ad hajának, száraz fény
telen haj visszanyeri élénkségét és a hajat 

l á g g y á  t e s z i .

N O T O X
dauervíz minden minőségű hajhoz alkalmas, 
fűtéssel szabályozható próbaüveg 40 fillér.

V e z é r k é p v i s e l e t :

Kanitz Iván és Társa
BUDAPEST, VII., 

Nagyatádi Szabó István-u. 43.
TE LE FO N : 34 51-80.

Újdonság! Szenzáció!

M A T A D O R -K O M B I N A L T
néven az eddigi MATADOR 
néven ismert dauergépeken 
kívül olyan szabadalmazott uj 
tipusu gépet hozott forga
lomba

< REGI

Á N G Y Á N  K .F .T .
Budapest
Vili., Rákóczi-út 4 0 .1. em.

Telefon: 13-04-81.

amely egyaránt használható 
előfűtés vagy áramos gépként

S a j á t  é r d e k e , hogy a 
szakma újdonságait meg
ismerje. Tekintse meg ezt 
a szenzációs újdonságot 
egyebekkel is dúsan felsze
relt raktárunkon minden 

kötelezettség nélkül.
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A  nemzetközi fodrászverseny nagy sikere
Holló Gyula az 1939. évi „tökéletes fodrász44 — Nagy küzdelem

az első helyekért
Már szombat délután megérkezett a berlini és 

bécsi kartársak csoportja Ottó Klasen és Hans 
Pracht vezetésével. A  környező országokból és vi
dékről is sok fodrász jött fel Budapestre már szom
baton. Vasárnap reggel azután már csoportosan 
jött a külföldi és vidéki fodrászok érdeklődőinek 
nagy tömege. Különösen feltűnt a belgrádi csapat, 
amely elnökei vezetésével vonult fel.

Január 22-én, vasárnap, má,r kora délután be
népesedett a Szent Béliért szálló, a versenyek és a 
bál színhelyén. Az érdeklődők elsősorban a kiállí
tást tekintették meg, mely tényleges nivóemelkcdést 
mutatott és bizonyítéka annak, hogy a magyar fod
rászipari cikkeket, készítményeket, gépeket, mun
kaeszközöket előállító ipar fejlődése a legjobb úton 
halad. 4 órakor kezdődött a tanoncok versenye, már 
meglehetősen nagy érdeklődés mellett. Közbe egyre 
jöttek az érdeklődők színes csoportjai, komoly szak
emberek, tanulni vágyó ifjak, akik buzgón figyel
ték a versenyzők művészi munkáját, de közbe 
lopva táncpartnerükre pillantottak, mert hiába, a 
versenyek után a hagyományos fodrászbál követ
kezett, amelynek hangulata, vidámsága a régi, de 
új színt, életet visz bele minden évben az első há
lózó fodrászifjúság.

Mire a nemzetközi nagyversenyek megkezdőd
tek, már talpalatnyi hely nem volt szabad a pódium

közelében, örömmel, de a leghatározottabban kell 
megállapítanunk, hogy a deliért szálló termei szűk
nek bizonyultak a nemzetközi fodrászversenyek le
bonyolítására és a jövőben az ipartestület vezető
ségének olyan helyiségről kell gondoskodnia, ahol 
az érdeklődők ezrei megfelelő elhelyezését, a ver
senyzők nyugodt munkáját biztosítani lehet. Nem 
szabad megengedni, hogy ez a hatalmas szakmai 
érdeklődés, ez a tanulnivágyás el lankadjon, mert 
iparunk fejlődésének, felemelkedésének, a magyar 
fodrászművészet nemzetközi tekintélyének ez a leg
biztosabb alapja. A haladnivágyás, a fejlődni aka
rás nem kis mértékben a. szakiskolai oktatás nivója 
emelésének és a tanítás széles rétegekre való kiter
jesztésének következménye. Az ipartestület a ked
vező feltételű tanfolyamok tartásával lehetővé teszi 
minden fodrásznak, hogy szaktudását tökéletesítse 
és ezzel saját kenyerét növelje. A növendékek szá
zai hirdetőivé válnak a szaktudás fejlesztése fon
tosságának, lelkes látogatói lesznek a szakmai ver
senyeknek, ahol a fodrászipar csúcsteljesítményeit 
láthatják és tanulhatnak belőle, és a kiváló tehetsé
gnek és szorgahnúak maguk is lassan odajutnak, 
hogy kiállhatnak a pódiumra és az érdeklődők ezrei 
előtt nemes versenyben tehetnek tanúbizonyságot, 
hogy értékes katonái, művészei a fodrászkultűrá- 
nak. így kapcsolódik egybe az ipartestületi szakis-



F O D R A S Z2

kóla és a nemzetközi verseny iparfejlesztő munkás
sága. Reméljük, hogy a jövőben útjuk párhuzamo
san fog haladni és együttműködésük még kiliang- 
súlyozottabb lesz.

A versenyek eredményei
Fodrásztanulók férfi hajvágó és férfi hajsütő versenye.

I. dí.j: 'Érdi Mihály. II. díj: Kasehe László, III. díj: 
Ott Mihály. IV. díj: Proksa András. V. díj: Berta Jó
zsef. VI. díj: Várkonyi Béla. VII. díj: Leszlaucr József.

Fodrásztanulók női vasondolálő versenye,
I. díj: Fodor Magdolna. II. díj: Forró Ilona. III. 

díj: Hugói Klára. IV. díj: Gláser László. V. díj: Föld
műim Regina. VI. díj: Bállá Erzsébet. VII. díj: Malliu- 
ger János.

Nemzetközi férfi hajrágó és hajhvllániosító verseny.
L díj: Didió Mátyás. IL díj: Holló Gyula. III. díj: 

if.i. Sehadek Ferenc. IV . díj: Simon Lajos. V. díj: Biezó 
István.

Nemzetközi vizhullám verseny.
I. díj: ifj. Sehadek Ferenc. II. díj: Holló Gyula. III. 

díj: Baiuleries Jován. IV. díj: Didió Mátyás. V. díj: 
Meznerios Sándor. VI. díj: Branka Kintzel.

Országos vizhullám verseny.
I. díj: Horváth János. II. díj: Mink Ferenc. III. díj: 

Janovszki Ella. TV. díj: Juhász László. V. díj: Labada 
Erzsébet.

Nemzetközi vasondolálő verseny.
I. díj: ifj. Sehadek Ferenc. IT. díj: Kallup Anion. 

III. díj: Holló Gyula. IV. díj: Jalinke Kurt. V. díj: 
Didió Mátyás. VI. díj: Bognár Sándor. VII. díj: Wé- 
ber András.

Országos vasondolálő verseny.
I. díj: Horváth János. II. díj: I lóé Tibor. I II. díj: 

Juhász László. IV . díj: Kadiiesok József. V. díj: Simon 
Lajos.

Nemzetközi paróka fésülő verseny.
I. díj: ifj. Sehadek Ferenc. II. díj: Kallup Anion. 

H L díj: Holló Gyula. IV . díj: Sípos Jelka. V. díj: 
dalinké Kurt. VI. díj: Didió Mátyás. VII. *iíj: Branka 
Kintzel.

Országos divat vasondolálő verseny.
I. díj: Horváth János. TL díj: Holló Gyula. III. díj: 

Horváth Jenő. IV. díj: ifj. Sehadek Ferenc. V. díj. 
Prenkor Miklós. VI. díj: Bognár Sándor. VII. díj: Ná
dori János.

Nemzetközi történelmi fésülő verseny.
T. díj: ifj. Sehadek Ferenc. II. díj: Holló Gyula. III. 

díj: dalinké Kiirt. TV. díj: Wittmann Leó. V. díj: Kal
lup Autón. VI. díj: Didio Mátyás. VTT. díj: Bog’uár
Sándor.

Csapatverseny.
Magyar csapat: 777 pont.
Jugoszláv csapat: .‘Ki7 pont.
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összetett versimy.

I. díj: Holló Gyula. TI. díj Schadek Ferenc.

Az első helyekért mindenütt nagy küzdelem 
folyt, de különösen a tökéletes fodrász címért vívott 
nagy harcot a két kiváló versenyző, Holló Gyula, 
és Schadek Ferenc, a tavalyi védő. Végül egész 
minimális pontkülönbséggel dőlt el az elsőség 1 folló 
javára.

A  Nemzetközi verseny történelmi fésülés I. dija.

A magyar élgárda kiváló teljesítményt muta
tott, ami bizalommal tölt el a március végén Ber
linben megtartandó Berlin-Bécs-Budapest közötti 
versenyre és remélhetjük, hogy a magyar csapat 
komoly versenytársa lesz Európa legjobbjainak. 
Mindenesetre a hátralevő időt a leggondosabb elő
készítő munkával kell eltölteni. Különösen szól ez 
azoknak, akik érthetetlenül távoltartották magukat 
a versenyektől. Sajnálattal kell megállapítanunk, 
hogy a mesteri kar alig volt képviselve a verseny
zők között és komoly szerepet egyáltalában nem 
játszott. Az ipartestület feladata gondoskodni ar
ról, hogy ilyesmi a jövőben meg ne ismétlődjék. Az 
évenként egyetlen nemzetközi versenyen már részt- 
venni is dicsőség, eredményt elérni pedig sokkal 
nagyobb dolog, mint az iparpolitika útvesztőiben 
ténferegni. Példát kell venni a német Anton Kál
in p-tól, aki 44 éves fejjel versenyez, még hozzá kivá
lóan, amit az eredménylistán gyönyörű helyezései 
bizonyítanak. Tanulhatnak a mi 30 éveseink, akik 
blazirtan jelentik ki, hogy ők már öregek, már ne
kik tű Ínagy munka a versenyzés.

A versenyzés ünnep; a munka, a tehetség, a 
szorgalom, az iparosművészet ünnepe, bizonyságté

tel a kartársak előtt, alázatos szolgálat a. magyar 
fodrászkultúrának. Nem szégyen a tanulás! Ezt ta
nulják meg a 44 éves német mestertől 30 év körüli 
,,öreg“ ka rtársa i nk.

Filmfodrászok bemutatója

Iparunk színház és film ágazatával foglalkozó 
kartársaink ez alkalommal először jelentek meg a 
nyilvánosság előtt egy bemutató keretében.

A bemutatónak az volt a célja, hogy szemlél
tetően bizonyítsa iparunk fejlődését és igazolja azt, 
hogy nincsen olyan ága a fodrásziparnak, amely
ben sikerrel fel ne vehetnénk a versenyt a világ 
bármely nemzetével,

Büszke örömmel töltött el bennünket a külföldi 
kartársaink őszinte bírálata és elismerése, ez egy
ben cáfolata annak a téves beállításnak, moly sze
rint a filmfodrászat terén még külföldiekre va
gyunk utalva. Szabó József, Pásztory Tibor, Gon
dos Sándor, Rétfalvi Lőrinc és Manik Gusztáv 
voltak a kiváló munkák alkotói.

A  Nemzetközi verseny férfi hajvágás I. dija.

Nagy sikerrel mutatta, be a Magyarországi 
Fodrászmunkások Egyesülete Bihari S.: Cigány a 
bíró előtt című mulatságos párbeszédét. A kitűnő 
rendezés Vértessy József érdeme, a maszkirozás 
Kemény Antalt dicséri, díszletfestő Nemes Gyula, 
volt. Szereplők: Ábellá Mihály, Széli Jánosné, Joós 
Dezső, Stadler Ferenc, Steinwurtz Károly, Lőwin- 
ger Dezső, Magó István.
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A verseny második napja

Első ízben rendezte 2 napon a versenyt az 
ipartestület, mert a versenyeknek egy napra zsúfo
lása a munkateljesítmény rovására ment. A hétfői 
napon az érdeklődés természetesen lényegesen kisebb 
volt, mint vasárnap, azonban ez érthető iŝ  Megál
lapíthatjuk, hogy a kétnapos verseny bevált, líét-

A  Nemzetközi verseny vízhullámozás I. díja.

Főn hirdette ki az eredményt Eckert Bálint ipartes
tületi elnök, méltatta a versenyzők kiváló teljesít
ményét, üdvözölte a versenyen még tökéletesebben 
elmélyült magyar-német és a kialakuló magyar- 
jugoszláv fodrászkapcsolatokat. Herezog József a 
Női Fodrászok Mesteregyesülése, Török Ferenc az 
Országos Mesterszövetség, Vértessy József a Ma
gyarországi Nőifodrászsegédek Egyesülete, Marsi 
Pál a Nőifodrászsegédek nevében szólaltak fel. 
Majd Ottó Klasen a német kartársak, Vukosavlje- 
vics Ylajko és Jugovics Milutin pedig a jugoszláv 
Fodrászok nevében beszéltek.

Újítás a verseny számokban

A régi versenyzési renddel ellentétben a ver
senyzők nem készülhettek fel a divat-vasondolálás
nál, mert a közvetlenül a verseny előtt a, pódiumon 
20 percig bemutatott model után kellett a verseny- 
frizurát megcsinálni. Győztes, aki legjobban meg
közelíti a bemutatott frizurát.

öröm volt látni a magyar fodrászok lelemé
nyességét és alkalmazkodó képességét, amit bemu
tattak. Általában csodálatraméltó volt az a felké
szültség, amivel versenyzőink megjelentek. Ez a 
magyarázata annak, hogy a versenyek az aránylag 
csekély induló dacára igen magas színvonalon mo
zogtak.

A siker munkásai

A kétnapos rendezés következtében meg i Vere
kedett adminisztrációs munka óriási terhet rótt a 
bálbizottság, rendezői gárda és a zsűri minden 
egyes tagjára. Igen nagy volt a feladat, amivel meg 
kellett birkózniok, de hála annak az önzetlen ipar- 
szerető munkásságnak, ami őket áthatotta, â  Fel
adatot az adott körülmények között a legtökélete
sebben oldották meg. Teljes mértékben nekik kö
szönhető, hogy a. kétnapos verseny, amelyre most 
már mindenki által elismerten a. reális lebonyolítás 
érdekében feltétlenül szükség van, olyan kitünően 
sikerült. Fáradhatatlan munkájukért a legteljesebb 
köszönet illeti meg őket.

Vendégek összejövetele

Hétfőn a tanácsteremben látta vendégül az 
ipartestület a nemzetközi versennyel kapcsolatban 
Budapesten tartózkodó külföldieket és vidékieket. 
A vacsorán több felszólalás hangzott el, amelyből 
kiderült, hogy a vidék és Budapest szoros együtt
működésére feltétlenül szükség van és hogy a vi
dék fodrászat! színvonalának emeléséhez szükséges, 
hogy minél intenzívebben kapcsolódjanak be a bu
dapestiekkel való együttes munkába. Eckert Bálint

Az Országos verseny vízhullám ozás I. díja.

elnök beszédében rámutatott arra az értékes mun
kára, amit a vidéki kiküldöttek közreműködése az 
ipar érdekében jelentett. A résztvevők egyébként a 
következők voltak:

Zivko D. Su;jic 
Debreceni Jánosáé

Beográd, Staub F erenoné Szolnok, 
Mezőtúr, Beck Andrásáé Felségül la,
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Horváth Pál Pápa, Kein Lőrinc Beogi’ád, Taboreski 
Slavko Beográd, Pesie Drogutin Beográd, Tussár János 
Ungvár, Pénzes Bóláné I ngvar, Pálmai Pál Sándor 
Pásztó, Plaller Autón Wien, Hans Prracht Berlin, Hal
mai Gyula Gyula, Anion Ludwig Wien, Lóskay Béla 
Pápa, Eiehliorn Géza Pécs, Kaszli Sándor Pécs, Kiss 
József Kiskunféleg'yháza, if.j. Maczek József Zalaeger
szeg, Haumann Eduard Wien, Gönczy Gizella Debre
cen, Gömy Lászlóné Debrecen, Görbe Bálint Békéscsaba, 
Dr. Bieber Gusztáv Wien, Lóskay Béláné Pápa, Mink 
Ferenc Debrecen, Polgár Lajos Debrecen, Jósét 
Schwentner Wien, Josef Mayer Karlsbad, Didió Mátyás 
Wien, Christ Gruber Wien. Eckert Bálint.

Kiállítás a budapesti Nemzetközi 
fodrász versenyen

Irta: Jónntz József
A  fodrászversenyeken a kiállítást és az árubemuta

tót 15 évvel ezelőtt kezdtük bevezetni, kezdetben ugyan 
nagyon idegenkedtek úgy a kereskedők, mint a feltalá
lók és a gyárosok, először azért, mert ez bizonyos anya
gi rnegterheltetést jelentett, másodszor meg azért, mert 
igen sok munkát jelent a kiállítóknak. Ezen idegenke
dés lassan megszűnt és ma már szinte harcolnak a he
lyekért, mert rájöttek arra, hogy lassan az egész ország 
fodrászai tudomásul vették a kiállítást és örömmel jön
nek el a versenyekre már csak azért is, hogy a kiállí
tást is megtekintsék. Folyó év január hóban lefolyt 
versenyen szám szerint az eddig rendezett versenyeken 
most voltak a legtöbben. Hogy mennyire szükséges a 
kiállítás, azt ma már minden fodrásznak, de minden 
kereskedőnek is cl kell ismerni. Annak ellenére, hogy 
sokan azt állítják a kiállítók közül, hogy a kiállítás 
alkamával nem csinálnak üzletet, azonban azt egyik 
sem tagadja le, hogy ismeretségeket szereznek és az 
egész országban közismertté válnak áruik, de közis
mertté válnak maguk a cégek is, úgyhogy minden fod
rász megtanulja azt, hogy melyik cég az, ahol vásárol
hat és így természetesen, ha valamire szüksége van, 
hozzájuk fordulnak. Vannak ugyan még olyan cégek, 
akik teljesen távol tartják magukat, szinte elzárkóz- 
nak a fodrásztársadalom elől, úgyannyira, hogy az 
áruikat sem adják közvetlen a fodrásznak, csakis har
mad vagy negyedkéz után juttatják el. Ezen művelet
ben nagyrészük van az illatszertárosoknak, akik szoros 
összetartásuk következtében tiltakoznak az ellen, hogy 
a fodrászok részére különleges árukat, különösen fran
cia illatszereket adjanak el. Konkurrenciát látnak ab
ban, ha a fodrászok is árusítják ezen cikkeket, holott 
külföldön maguk az előállító gyárak nagyobbrészt 
csakis fodrásznak adnak el és fodrászversenyeken szen
zációs nagy árubemutatóval minden alkalommal részt- 
vesznek. A  fodrászipar új átalakuláson ment keresztül 
az utóbbi évben és ezen átalakulás úgy szakmailag, 
mint kereskedelmileg tovább fog haladni, ami azt 
fogja majd maga után vonni, ha ezen elzárkózottság 
a képviseletek és gyárosok által tovább is fenn fog 
állni, akkor szövetkezet megalakítására kényszeríti a 
fodrászokat, ahol természetesen meg fogják találni az • 
utat és a módot a fodrásziparosok áruval való ellátá
sára. Mindazon kereskedőket, gyárosokat és képvisele
teket, akik támogatásukkal résztvesznek az ipari verse
nyeken, kötelessége minden fodrásziparosnak viszont 
őket pártfogolni. Ez évben rendezett versenyen minden

Legm odernebb szabadalm azott
elöfütéses és v illa n y

D a u e r g é p e k
Kaphatók a készítőnél 
1 é v i j ó t á l l á s s a l .

Olcsó árak!
a a

A „TOFE" márkás 
d a u e r g é p e k  már

P. 118-tól
Kedvező fizetési feltételek. 
Saját érdekében tekintse 

meg
Szakszerű javítás és alkat

részek.

M  Ferenc
gép- és szerszámkészítő

V I I I . ,  C o n t i -n .2 9 .
Telefonliivó: 132—958.

D

kiállító újdonsággal lepte meg kartársainkat és min
denki igyekezett a kiállítási helyét direkt iparművé
szekkel elkészíttetni, úgyhogy őzen kiállítás egy látvá
nyosságot is jelentett. Meg kell, hogy emlékezzünk min
denkiről, aki résztvett, a kiállítás sorrendjében, úgy
hogy ezúton is megismertessük őket. az egész ország 
fodrászaival.

A  Gellért szálló ugyan nem eléggé alkalmas a ki
állítás rendezésére helyszűke miatt, azonban mégis si
került a kiállítókat úgy elhelyezni, hogy mindenki 
láthatta őket és alkalmuk volt áruik bemutatására. A 
kiállításon résztvettek: Török Patika rt., aki megis
mertette kartársainkkal a L‘Oreal Hóimé általánosan 
közismert hajfestéken kívül a legújabb folyékony haj
festékeit, különleges olajpakoló szereit, platinaszokítőit 
és az Immédiának különleges színhaj festéseit. Az Án
gyán kft. egy új tartóshullámú gépet, kombinálva áram-

Kérjen m i n d e n  s z a k ü z l e t b e n

borotva fenőszijat és fenöfát 
El sőr endű minőségű áru!

Ára:
60 f i l l é r

B I B E R krémé nélkülözhetetlen a fenőszijak és 
szijazott fenöfák preparálására, szijazásnál a bo
rotvának kitűnő élt ad, feltétlen kísérelje meg! 
Előállítók: LAMBRECHT és MATTHIAS, Hamburg.
Kapható : m i m l e n acéláru s z a k ü z 1 e t b e n.

W i b & g ?
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nélkülire, azonkívül különleges bútorokat. Szász Dezső cég 
a legújabb Duralin hajfestéket ismertette és a Kemény- 
féle tartóshullámgépek újabb szereit mutatta be. Török 
Ferenc cég újabb kombinált tartóshullámgépeit, Seregi Al
fréd a legújabban szerkesztett motorokkal ellátott bajszá
rítóburáit, Lusztig A. Imre cég Flórái Thermofyl sze
reit, felszereléseit és új Primeur hajszárító buráit mu
latta be. Lányi N. cég a Tónál mai kor különleges fes
tékeit ismertette. Altschnller E. hajkereskedő bemu
tatta mindazt a különleges preparálással elkészített ha
jakat, amelyekre minden fodrásznak szüksége van a 
natúr és különleges színárnyalatokban. Monáth Manó cég 
egyszerű és gyorsan szárító motoros buráival keltett 
érdeklődést. Comtesse cég különleges hajfestéket, haj- 
színezőt és különféle Comtesse név alatt hajszárító bu
rákat ismertetett. Nádas Sándor cég ma már mindenki 
által jól ismert buráival új alakításban keltett feltű
nést. Komol cég, akinek ugyan nincsen szüksége rek
lámra, azonban ismételten bemutatta mindazon cikkeit, 
amelyeket egyetlen fodrász sem nélkülözhet és az újab
ban tökéletesített Capill hajápoló szert ismertette, ame
lyet kétféle kivitelben hoz forgalomba, száraz és zsíros 
fejbőr részére. A  Capill hajszer, ami tökéletesen is be
vált, egy igen jó kereseti forrást jelent a fodrászipar
ban, mert gyógy hatásánál fogva minden vendég ked
veli. Kanitz cég az Inecto, a hajfestékek királynője 18 
színárnyalatát ismertette, egyben felhívta a figyelmét 
a fodrászoknak a Luminex hajszínezőre és Notex dauer 
vízre. Vajda József babakészítő cég, elismert kirakat
baba készítő, eddig még nem látott szép babákat mu
tatott be, amelyekkel általános feltűnést keltett. Ge- 
scheit M. cég a Tornádó gépek típusait ismertette és 
a fodrászati cikkek különlegességeit mutatta be. Mono- 
polia cég „Ultra X “ fütőlapjait, a Henné Lorientol 
Kivavit hajfestékeket és a mester kézbe való gyors
színező Orichroinot, mint újdonságot mutatta be. 
Szántó N. képviselet minden fodrásznak nélkülözhe
tetlen cikkeit ismertette és hívta fel kartársaink figyel
mét különlegességeire. Ott láttuk még a Reálistic és 
a Kleinol eégek különlegességeit. Váradi Dezső 
cég a legújabb és eddig még nem létező gáz és vil
lannyal kombinált Skot elnevezésű hajszárító buráit 
mutatta be. A  hajszárító burát Váradi kartársunk saját 
maga építette, illetve találta fel s mint az árjegyzékei 
js  hirdetik, egy olyan szerszámot adott a fodrászok ke
zébe, amellyel a hajszárítás problémáit megoldotta. K i
tűnő motorral van ellátva és igazi skót munkát lehet 
vele elérni. Budapesten kipróbálható és kapható 
Apponyi-tér 1. Megjelent még' a kiállításon Máté 
volt fodrász, jelenleg állásnélküli színész, pécsi kartár
sunk, aki saját alkotáséi dolgaival, olló és borotva rni- 
miatür emlékekkel kedveskedett a közönségnek. Stár 
cég egy újabb vegyi eljárást mutatott be a tartós on- 
dolálás terén és keltett vele általános feltűnést. Kőszegi 
a budapesti fodrászoknál közismert és jól bevezetett 
művészi kirakatrendező, a kiállításon is feltűnést kel
tett díszleteivel, amely minden kirakatnak előnyére 
válik, ha hasonló díszletekkel készíttetik el vele kira
katjaikat. Geszler János cég új központi hajszárító rend
szert mutatott be, amely minden üzletnek díszére válik, 
az új motor rendszer bevezetése következtében lényege
sen leszállott a villanyfogyasztás, úgyhogy minden te
kintetben pótolja és gyorsítja e szárító a fodrászüzemek 
hiányát. A kiállító cégek közül hiányzott egypár, akik 
a fodrászokkal állnak összeköttetésben, de reméljük, 
hogy a jövőben ők sem mulasztják el, hogy résztveg.ve- 
nek a kiállításon és támogassák a fodrászipart.

Dunántúli fodrászverseny 
és kiállítás

A pécsi fodrász szakosztály 1939. január hó 8-án 
Dunántúli fodrászverseuyt és árukiállítást rendezett. 
Ezen dunántúli verseny, amely tulajdonképpen egypár 
embernek a szorgalmán épült fel, általános meglepetést 
keltett a nagy számban megjelent fővárosi és vidéki 
kartársaink között Pécsi kartársaink, akik először ren
deztek ilyen versenyt, mondhatni teljes hiba nélkül 
folyt le és minden résztvevő azzal az érzéssel távozott, 
hogy a pécsi kartársaink nagy szolgálatot tettek a vi
déki fodrászipar fejlesztésének. Pécsi fodrásziparosokat 
külön elismerés illeti meg még azért is, mert olyan tár
sadalmi életet folytatnak és annyi tisztelettel vannak 
irántuk úgy a vármegye, mint a városi előkelőségek, 
hogy ezt a versenyt is megtisztelték látogatásaikkal. 
Megjelent a versenyen Pécs város polgármestere, Ba
ranya vármegye főispánja, és ezeken kívül még 
képviselve volt a kamara, az iparostanonciskola, az 
Ipartestület, egyszóval mindazok a fórumok, amelyek 
szeretettel viseltetnek a kézműiparosság iránt. Pécs 
városában már kezd beteljesedni a miniszterelnök prog- 
rammja, aki úgy látja, hogy a népet össze kell forrasz- 
tani és mindenkivel szemben fel kell építeni egymás 
iránt a tiszteletet. A  versenyt Kovács Ferenc pécsi fod
rász szakosztály elnöke nyitotta meg, üdvözölte a meg
jelent vendégeket, mely után felcsendült a Himnusz és 
kezdetét vette a verseny. A  verseny főrendezője Bor
bély János kartársunk volt, aki a legnagyobb rendben 
és mondhatni csendben vezette le az összes versenyeket. 
Első verseny a tanulók vasondoláló versenye volt, igen 
szépszámú indulóval. Az 1. díjat ebben a versenyben 
8  te fék íjászló 10.— pengőt, oklevelet és a Budapesti 
Ipartestület bronzplakettjét, II. díjat Hofímann 
Mária, III. díjat Antal Jolán nyerte. A  második ver
seny a férfihajvágó verseny volt, I. díjat ifj. Geberta 
Károly Kaposvár 10.— pengő és oklevél, II. díjat Nu- 
zelberger Mátyás Kaposvár 7.— pengő és oklevél, I li . 
díjat Pártos Jenő Pécs 4.— pengő és oklevél nyerte. 
Harmadik verseny vasondoláló verseny volt, amelyben 
az I. díjat Juhász László Székesfehérvár 15.— pengő és 
oklevél, II. díjat Lőesey Gábor Kaposvár 12.— pengő 
és oklevél, III. díjat Iliid Lajos Pécs 8.— pengő és ok- 
'evél nyerte. A  negyedik verseny menyasszonyi frizura- 
verseny volt. I. díj: Hold Lajos Pécs 20.— pengő és ok
levél, II. díj: Lőesey Gábor Kaposvár 15.— pengő és ok
levél, III. díj: Szalay Mária Pécs 10.— pengő és ok- 
’evél. Az ötödik verseny vízondoláló verseny, I. díj: 
Iliid Lajos Pécs 30.— pengő és oklevél, II. díj: Juhász 
László Székesfehérvár 20—  pengő és oklevél, III. díj: 
Lőesey Gábor Kaposvár 12.— pengő és oklevél. Az ösz- 
szetett versenyt Iliid Lajos Pécs 35.— pengő, oklevél, a 
Zsolnai gyár emléktárgya és a Budapesti Fodrász Ipar- 
testület aranyplakettjét és oklevelét nyerte, a II. díjat 
Lőesey Gábor Pécs 25.— pengőt, oklevelet és a Buda
pesti Fodrászmesterek Egyesületének ezüst plakettjét 
nyerte. III. díjat Juhász László Székesfehérvár 15.— 
pengőt és oklevelet nyerte. A  legtöbb pontozást elért 
mester versenyző, Borbély János Pécs, a Budapesti Fod
rász Ipartestület oklevelét nyerte. A versenydíjak ki
osztása után Kovács Ferenc szakosztályelnök ismétel- 
len üdvözölte a nagyszámban megjelent Budapesti és 
vidéki kartársakat, a Budapesti Fodrász Ipartestület 
nevében Biller Lajos ip. test. alelnök, a Budapesti Mes-
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M a n i k ű r ö s  h ö l g y e k n e k  tudniok kell hogy e
27 , 2 8 , 4 2 , 7 2 , 75 . számú m an iküro lló k ,
továbbá a TRICONUS jegyű körömollők, manikűrszerek, köröni- 
reszelők felülmúlhatatlanok !

Méltóztassanak ügyelni a gyár nevére;

R ó b e r t  H o p p é ,  S o i i n g e n .

teregyesiilés nevében Rippl József, az Egyesület díszel- 
nöke, az Országos Mesterszövetség nevében Jónutz Jó- 
zsel. Az üdvözlő beszédek elhangzása után az elnök be
rekesztette a versenyt és egy órai szünet után megkez
dődött a reggelig tartó bál, amely a legszebb és vidám 
hangulat mellett ért véget. Dunántúl majdnem minden 
városa képviselve volt a versenyen és igen sok verseny
ző is résztvett. Általános feltűnést keltett a modelek 
szépsége, mindenki meg volt azon lepődve, hogy hol 
tudtak ennyi szép módéit előkeríteni. Maguk a munkák 
is olyanok voltak, hogy igen sok fáradságába került a 
zsűrinek a díjak helyes elosztása, mert minden ver
senyző szép munkájáért díjat érdemelt volna, az azon
ban lehetetlenség, azért mi ezúton is megdicsérjük őket, 
akik ezen résztvettek, munkájukat az ipar érdekében 
végezték, szolgálatot tettek az iparnak, vegyenek részt 
a jövőben is, még akkor is, ha csak dicséretet és nem 
díjakat kapnak.

Nemzetközi tavaszi 
versenyfésülés és kiállítás 

Berlinben
A  Reichs fach ver anstaltung dér Dcutschen Friseure 

március 2(5—28-áu a berlini Zoo helyiségeiben nem
zetközi verseny fésülést rendez. A  verseny fésülés négy 
részből fog állni. Első lesz a Nemzetek közötti verseny, 
második verseny a Német nagydíjért, harmadik lesz 
Berlin-Wien-Budapest városok közötti verseny, negye
dik lesz a Berlini Mester címért a verseny. Az ünnepély 
a következő programul szerint lesz megrendezve: Már
cius 23-án ismertetik a versenyt az újságírókkal, 25-én 
a berlini kirakatverseny megtekintése, 2(i-án 12 órakor 
a verseny kiállítása, 1-1 órakor a Nemzetközi verseny 
kezdete, 18 órakor a II. verseny, 20 órakor bemutatások 
egyes cégeknek, 27-én 20 órakor Nemzetközi verseny, 
21 órakor ismét fodrászcégek különleges bemutatója, 
28-án 10 órakor különböző munkahelyek bemutatása és 
fogadtatások, 15 órakor fodrászcégek bemutatója, 20 
órakor a kiállítás ismertetése, 22 órakor a díjak kiosz- 
lása.

Versenymunkák ismertetése.

Az első Nemzetközi versenyben készíteni kell egy 
ondolált frizurát festett hajból, csavarthullámokkal, lí. 
n. wickelwelle. A  hajat a következőképpen kell előké
szíteni: először a hajat kell szőkíteni, vagy természetes 
szőkének kell lenni. Másodszor ugyanazt a hajat meg 
kell festeni aranybarnára, harmadszor a megmosott ha
jat kell bemutatni, negyedszer a megmosott és megfes
tett hajat megvizsgálja a zsűri és azután kezdődik az 
ondolálás. A hajnak egész simának kell lenni és csava
rokkal kell elkészíteni a hullámokat. A haj előkészítése

és festése 90 pere, az ondolálása 50 perc. I. díj: 200.—,
II. díj: 150.—, III. díj: 100.—, IV . díj: 75.—, V. díj: 50.—,
VI. díj: 30.—, V' II. díj: 25.— Márka. A  szép festésért: 
í. díj: 150.—, II. díj: 100.—, III. díj: 75.—, IV . díj: 50.— 
Márka.

A  második versenyen modern vízhullámot kell ké
szíteni, amelyet lehet odahaza elkészíteni, fésületlen 
állapotban kell a versenyre hozni és ott felfésülni. Idő: 
45 perc. A  fésülés lehet minden forma, fontos, hogy 
újabb kreáció legyen, de fantáziának nem szabad lenni. 
Ezt a munkát két zsűri nézi meg, az első fodrászokból 
összeállított zsűri, a másik művészekből összeállított 
zsűri. A  fodrász zsűrinél I. díj: 200.—, II. díj: 150.—, II I. 
díj: 100.—, IV . díj: 75.—, V. díj: 50.—, VI. díj: 30.—, VII. 
díj: 25.— Márka. Müvészzsüri által I. dij: 150.—, II. díj: 
75.—, 111. díj: 60.—, IV . díj: 50.—, V . díj; 30.— Márka.

Harmadik verseny történelmi, készíteni kell kép 
szerint 1850—1890-ig. Az előrószeknek saját hajból kell 
lenni, ragasztószerek nincsenek megengedve. Idő: 60 
perc. Ehhez a munkához a képeket lehet saját árban 
a rendezőbizottságtól kérelmezni. Az, aki saját képe 
után akar dolgozni, annak nyolc nappal a verseny előtt 
be kell jelenteni. Idő: 60 perc. I. díj: 200.—•, II. díj: 150.—,
III. díj: 100.—, IV . díj: 75.—, V. díj: 50.—, VI. díj: 30.—,
V II. díj: 25.— Márka.

Negyedik fésülőverseny parókaverseny. Egy darab 
parókából kell a parókát hétfőn délelőtt, azaz 27-én 10 
órakor a helyszínen vízberakni és otthagyni és a ver
senykezdetekor föl fésületlen állapotban kapja, vissza a 
versenyző. A  vízberakás 60.— perc, a fel fésülés 45 perc. 
I. díj: 200.—, II. díj: 150.—, ILI. díj: 100.—, IV . díj: 75.—, 
V. díj: 50.—, VI. díj: 30.—, V II. díj: 25.— Márka.

A  városok közötti versenyhez minden városból há
rom résztvevőnek kell lenni, a versenyhez számítanak 
az első és a negyedik verseny pontozásai. A Berlini 
Mester cím elnyeréséhez a második verseny is kell. A  
nagy német díjért az összes versenyben részt vett leg
több pontszámot nyerő nyeri el. A  versenyen résztvevők 
részére a rendező egyesület gondoskodik elszállásolás
ról előzetes bejelentés esetén, külföldiek a német vas
utakon 60°/o-os engedményt kapnak oda-vissza, belépti- 
díj az összes versenyekre 3.— Márka, egy napra 1.75 
Márka. A  versenyen résztvevők benevezési díja: minden 
versenyző 5.— Márka. Bővebb felvilágosítások végett a 
versenyen rósztvenni akaró kartársaink forduljanak a 
következő címhez: Frisur Schönheit Mode, Berlin W . 
62, Budapestéi* sír. 8. Telefon: 25-63-16.

O k o s  d o l g o t  t e s z ,
Ha  R Á D I Ó  t a p a s z t  v e s z !

Mert t y ú k s z e me  többet nem lesz!

1 csomag (3 adag) P —‘60
1 tucat P 4 80
KapVató: C Z É Z N E R  M. fodrásznál
VII. Peterdy-u. 39. és a kereskedőknél
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O R S Z Á G  S Á N D O R
m ű k ö s z ö r ü s  
b o r o t v a  
h o m o r ú  m ű-  
köszörüldéje

A c é l á r u  r a k t á r a :
Budapest, VII., Klauzál-utca 22.
Vidéki rendeléseket a legrövidebb idő alatt elkészítek.

Iparosnyugdíj
Irta: Müller Károly

Az ipartestületek megalakulásának főcélja az volt, 
hogy az iparosokból olyan önálló testületek alkottassa
nak, amelyek az ipar érdekeinek szem előtt tartása 
mellett, együttesen óvják meg és fejlesszék tovább úgy 
az ipari, mint az iparostársi szellemi együttérzést. Mi, 
közben megöregedett kézműveskisiparosok tanúskodha
tunk amellett, hogy ezek az ipartestületek a közjó érde
kében, de szakmai és hazafias lelkesedéssel is, kivétel 
nélkül vállaltuk a nehéz feladatot. Életünk és működé
sünk nem abban merült ki, hogy az ipartestületek fenn
tartása végett kivetett tagdíjakat kímélet nélkül behaj
tottuk, hanem áldozatos készséggel ügyeltünk arra, 
hogy a magyar kézműveskisiparosok munkateljesítmé
nye a világon majdnem kivétel nélkül — az első helyen 
áll. Ezt a tényt lekicsinyelni nem lehet és nem szabad, 
mert ezzel áll vagy bukik a kisiparosság.

És ez a jobb sorsra érdemes kézművesiparos társa
dalom, amely számszerűségénél, szakmai kiválóságánál 
fogva hazájának elismerten egyik legmegbízhatóbb 
alappillérét képezi, évtizedek óta nem tudja elérni azt, 
hogy öregsége és munkaképtelensége esetére önmagát 
és hozzátartozóit biztosítva tudja a, legrosszabb eshető
ség ellen, — akkor, amikor alkalmazottainak jóléti in
tézményei az ő kötelező anyagi hozzájárulása segítsé
géivel milliós fölöslegekkel kápráztatják el az országot.

Most adva van az alkalom és hajlandóság mind e 
mulasztásokat jóvátenni. A kézmiivesiparosság nyug
díjellátásának problémája, mint utolsó e nemben, most 
előtérbe szorult és a jelek szerint sohasem volt oly kö
zel a beéréshez, mint most. Rajtunk áll megtalálni és 
kijelölni a helyes utat, amely célkitűzésünknek legjob
ban megfelel és azt a részünkre biztosítja. A január 
1 én e lapban megjelent cikkemben egy kész terveze
ten alapuló azon meggyőződésemnek adtam kifejezést, 
hogy a kisiparosság nyugdíjellátásának problémáját 
legjobban csakis a, már meglévő és jól bevált szerveze
teinkben, az ipartestületek keretén belül, annak minden
kori vezetőségével és vezetésével lehet és kell megol
dani, főleg azért, mert egy központosított intézménynél 
a hozadéknak legalább 50 százalékát felemésztik az ügy

kezelési költségek, holott a lefektetett tervezet szerint 
az ipartestületek kebelében működő ilyirányú intézmé
nyeknek hozama, teljes egészében a célt szolgálhatja, 
oly elenyészően kicsi a kiadása.

Emlékezzünk vissza a néhai Vass József népjóléti 
miniszternek ismeretes törvénytervezetére, amit az ön
álló iparosság öregségi biztosításának érdekében alku 
tott. Ez a tervezet azért esett kútba, mert a miniszter 
havi 12 pengő hozzájárulást kért, az iparosság* pedig 
maximálisan 5 pengőt ajánlott fel és így a miniszter 
akkori szavai szerint „várni kell, amíg a. kisiparosság 
anyagilag megerősödik“.

Hogy az akkori feltételes reménységek mennyire 
változtak meg azóta a kisiparosság előnyére, arról ilt 
most ne essék szó. De aligha tévedek abban, hogy a. 
kisiparosság nagy többsége ma még annyival sem 
tudna hozzájárulni a maga és családjának biztosítá
sához.

Már pedig ezt az égető problémát most meg kell és 
meg is lehet valósítani, saját szakmai ipartestületeink 
keretein belül és fennhatóságaink legszigorúbb ellenőr
zése mellett. Az ott létesítendő nyugdíjellátási intéz
ménynek meg lenne az az óriási előnye, hogy minden 
egyes ipartestület a szakma és tagjainak teherbír ósá
gához mérten állapíthatná meg a havi tje fizetési járu
lékot, ami természetesen maga után vonná a nagyobb 
összegű nyugdíjellátást úgy, hogy minden egyes ipa
rosszervezet külön-külön állapíthatná meg aggkori el
látásának összegét és így a maga ipartestiilete keretén 
belül találná meg lelki nyugalmit, mert öregségére biz
tosítva lenne a legrosszabb eshetőségre.

Még egy nagyon is megbecsülendő erkölcsi tőkével 
gazdagítana bennünket az ott létesítendő nyugdíjellá
tási intézmény. Az ipartestületi intézményt, mint an
nak szerves része, felszabadítaná a rigód, kényszertö
mörülés i jellegétől és szívesen felkeresett központjává 
tenné a szakma társadalmának, ahol a szükségszerű 
érdekvédelmen kívül anyagiakban is nyújtanának 
valamit.

Ennek messze kiható előnyeit nem lehet eléggé han
goztatni, úgy szakmai, mint társadalmi vonatkozásban. 
A. vidéki iparosközpontok már régi idők óta az iparos- 
társadalom összejöveteleinek szívesen felkeresett he
lyei, amit azonban mi fővárosiak ezidőszerint sajnos, 
abban a mérvben meg nélkülözni vagyunk kénytelenek. 
Néni tagadható, hogy csak az ilyen összetartozandó- 
sági kapcsokkal körülvett iparosegyedek képesek pro
duktív ténykedést kifejteni, úgy ipari művelődés, mint 
a szakmai továbbképzés terén. És ha itt a jól végzett 
kötelességteljesítés után az egyén jogosan tarthat 
igényt az elismerésre és megbecsülésre, akkor ismerje 
el és becsülje meg önmagát is, ami abból áll, ho<«*y a 
kölcsönösség jegyében ne feledkezzék meg bajba fut ott 
iparostársáról, mert a szegénység folyamatos ügy és 
balsorsunkkal karöltve, önkény télen várományossá 
1 esz mindannyiunkat.

B L E H A  F E R E N C
késműves

és m ű k ö s z ö r ü s m e s t e r

B U B A P E ST

VI., Vilmos császár-út 
és VII., Erzsébet-körút

2 7 .
2 9 .
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Életveszélyes receptek
Haladottabb tudású kartársak szívesen foglalkoz

nak iparunkhoz szükséges készítmények házi előállítá
sával és kémiai ismeretek nélkül is gyakran kiváló 
eredményeket értek már el. Ez a jogos és iparunk fej
lődését elősegítő tevékenység az utóbbi hónapokban 
sajnos veszélyes területre tévedt.

Lelkiismeretlen ügynökök szenzációsnak mondott, 
titkos recepteket adnak el 5—50 pengő közötti áron, ame
lyek alapján állítólag házilag készíthető el a vegyi fű
tési eljárások fűtőanyaga. Lehet, hogy többeknek sike
rült is vegyifűtést otthon készíteni. Hogy ez drágább, 
mint a készen kapható és jól bevált készítmények és 
alkalmatlan arra, hogy komoly munkát lehessen vele 
végezni, azt már saját kárukon elegen tapasztalták.

Most azonban másról van szó! Mindnyájan tudjuk, 
hogy vannak anyagok, melyeket elővigyázatosan kell 
használnunk, pld. a hydrogenhyperoxyd, marónátron 
stb. és óvatosan is bánunk velük. A  fentemlített recep
tek azonban így kezdődnek: „Oldjunk fel hifjanyl salét
romsavban“ és ez már nagy hiba. Itt már nem egész
ségünkről, hanem — túlzás nélkül — egyenesen az éle
tünkről van szó! Ezért szükségesnek látjuk kartársa
ink érdekében az alábbiakat közölni.

Higannyal nem lehet büntetlenül pancsolni. A  hi
gany felszívódik a bőrünkbe és szervezetünkben felhal- 
mozódva halálos mérgezést okoz, de ha nem is érintjük 
meg kezünkkel, közönséges hőmérsékleten is állandóan 
párolgó gőzeit beszíva, az eredmény ugyanaz. Ez a 
mérgezés a higanyt feldolgozó iparban igen gyakori 
és a mérgezett ritkán kerüli el a halálos kimenetelt. A  
higanymérgezés tünetei: a nyálmirigyek megdagadnak, 
nyál folyás, bűzös lehelet, lesoványodás, fogak kihul
lanak. A  higanykészítményeket előállító gyárakban az 
ilyen mérgezések ellen modern és igen költséges beren
dezésekkel védekeznek. Nekünk fodrászoknak azonban 
erre semmi komoly lehetőségünk nincsen. Ha pl. pár 
csepp higany — legtöbbször észrevétlenül — kiömlik a 
padlóra, azt sem teljesen kisöpörni, sem felmosni nem 
lehet, és veszedelmes gőzei hetekig mérgezik a helyiség 
levegőjét. (Ez ellen, ha észrevettük, némi védelmet 
nyújt a padlónak kénvirággal való azonnali felhintése.)

Most pedig lássuk a kísérletezés másik oldalát. Ha 
higanyt salétromsavban oldunk és véletlenül pl. alko
hol jut hozzá, akkor egy igen heves hatású robbanó
anyag, a higanyfulminát keletkezik, amelynek csak 
egy kis dörzsölés kell ahhoz, hogy katasztrófa követ
kezzék be. Alkohol pedig nálunk mindig kéznél van. 
Üzletünkben állandóan használunk szalmiákszeszt is. 
Szalmiákszesz és salétromsav keverékéből képződik a 
legveszedelmesebb robbanószerek főanyaga, az ammo- 
niumnitrat. Ez csak néhány kiragadott példa, bővebben 
minden nagyobb vegytankönyv tárgyalja.

A receptet árusító ügynökök mindezeket egyetlen 
egy esetben sem közölték kartársainkkal. Talán, mert 
nem is tudják, vagy talán „üzleti okokból“ kell elhall
gatni. Szakmánk érdekei ellen vétenénk, ha bárkit is lebe
szélnénk általában, tudása továbbfejlesztéséről, de nyo
matékosan felkérjük kartársainkat, hogy minden egyes 
esetben alaposan győződjenek meg előbb a felhaszná
landó anyagok minden tulajdonságáról, mert mint lát
juk, a kémiának hihetetlenül veszélyes területeire té
vedhetnek és ezzel életüket (környezetükét is) kockáz
tatják, de legszerencsésebb esetben is kellemetlen ható
sági beavatkozást provokálhatnak, ami pedig szak
mánkra komoly károsodást jelentene. ö. z.

Nagyobb
kozmetikai gyár amely már 
jól bevezetett kozmetikai dol
gokat gyárt

M a g y a r o r s z á g részére

képviselőt keres
A cikkek magas kereseti le
hetőséget nyújtanak.

Komoly tőkével rendelkező §  
cégek akik ezen képviselettel 
foglalkozni kívánnak bővebb 
felvilágosítás végett fordulja
nak :

C. K. 304 an Bav, 
B e r l i n  Sw 68, 

AnderJerusalemKirche2

A 4 polgárit végzett alkalmazottaknál 
a változást felír. 15-ig kell bejelenteni

Ha a már eszközölt bejelentés óta a bejelentésre 
köteles alkalmazottak tekintetében változás állott be, 
vagy értelmiségi munkakörből fizikai munkát végző 
munkakörbe került át az alkalmazott, avagy megfor
dítva, vagy ha új alkalmazottat vettek fel, aki szintén 
bejelentésre köteles, a változást szintén be kell jelen
teni, még pedig a X IV . számú űrlapon.

Ezt a bejelentést elsőízben 1939. január 31-iki nap
jának megfelelő adatokat feltüntető tartalommal 1939. 
évi február hó 15-ig kell bejelenteni.

Ajánlatos, ha a munkaadó a munkavállaló adatait 
nem bemondás alapján, hanem a szükséges igazoló ok
iratok betekintéséből eszközli, tehát a munkaadót köte
lezni lehet és kell az igazoló okiratok felmutatására. 
Az alkalmazás minőségére és az alkalmazott járandó
ságára vonatkozó adatoknak az idevágó szolgálati szer
ződésekkel és egyéb okiratok tartalmával egyezniük 
kell.

Ajánljuk a munkaadóknak, hogy fenti időpontokat 
a naptárukban jegyezzék elő, nehogy a rendelet be nem 
tartása miatt ellenük kihágási eljárás indítható legyen. 
Figyelmeztetjük végül a munkaadókat, hogy jelen ren
delet be nem tartói ellen kihágási eljárást indítanak, 
melynek eredményeként két hónapig terjedhető elzárás, 
valamint 8000 pengőig terjedhető pénzbüntetés jár.

Kartárs! Ne halogasd a beiratkozást! —
Áldani fogják a napot, mikor a BÉKE tagja lettél!
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60 pengd pénzbírság árrombolásért
A kereskedelmi és iparkamara zsűrije árrom

bolási tárgyalást tartott január 27-én. Az egyik pa- 
naszlottat 60 P, a másik kettőt 20—20 P, a negye
diket 10 P pénzbírságra ítélte. Kötelezte ezenkívül 
valamennyit, hogy fejenként 10 P költséget fizes
senek meg. Az ítéletek ellen lő napon belül felleb
bezésnek van helye.

Az árrombolók nevét kivételesen nem írjuk ki, 
mert reméljük, hogy a jövőben feltétlenül szem 
előtt fogják tartani az ipari tisztesség követelmé
nyeit.

leventék vasárnapi foglalkoztatása
Budapest Székesfőváros polgármestere 265.215/1938.- 

X IV . sz. alatt átiratot intézett az Ipartestületek Orszá
gos Központjához, melyet miheztartás végett az aláb
biakban közlünk:

— Az utóbbi időkben a leventék — részint szemé
lyesen, részint munkaadóik útján — igen gyakran kérik 
a vasárnapi leventefoglalkozás alól való felmentésüket.

— Tekintettel arra, hogy rendszerint a vasárnapi 
foglalkozáson történik a leventék szabadban való gya
korlati kiképzése, amely az eredményes munka és a 
fegyelem szempontjából rendkívül fontos, felkérem a 
t. Elnökséget, szíveskedjenek a munkaadókat az ipar
testületek útján felhívni, hogy ne kérjék a leventéknek 
a. vasárnapi foglalkozás alól való felmentését, mert ez 
csak a legináokoltabb esetben engedélyezhető.

Illatszerek, fodrászati cikkek, 
fodrászüzleti b e r e n d e z é s e k  
és felszerelések nagyon szép  
kivitelben, nagy választékban 
olcsón kaphatók

Túrán laboratórium
illatszer é s  fod rá sza ti sza k  ü zlet

Bp., VIII., biépszinház-u. 22. 1. em.
TELEFON: 3 3 5 —649.

Eapuiik m ellékletéhez
Lapunk e számának mellékletén bemutatjuk az 

1939. január hó 22. és 23-án tartott Nemzetközi verseny 
keretében az Országos versenyen bemutatott vasondo- 
lálás modeljeit. Az országos vasondoláló verseny egyike 
volt azoknak, amelyen előre egyetlen induló sem tudta, 
hogy mit is fog készíteni, mert a verseny rendezőbizott
ság ágy intézkedett, hogy a vasondoláló versenyt olyan 
feltételhez kötötte, hogy ott azt a frizurát kell elkészí
teni, amilyet a versenyzőknek képeken bemutatnak. 
Lapunk mellékletén bemutatjuk mindenkinek e szám
ban a frizura jobb és hátsó részét. Lapunk legközelebbi 
számában be fogjuk mutatni a frizura baloldalát és
első részét. Ezen frizurát általánosan elismerték, mint 
az 1939. év tavaszi divat frizuráját. A  frizura formája 
szenzációs a maga nemében és mint az ábrán látható, 
elől soppszerűen vannak a loknik elhelyezve, hason
lóan oldalt is, a fej középső részén egy választék van 
és a. választéktól a baj fekvésének irányában van a 
baj lesimítva. A frizura feltétlen megköveteli a fél
hosszú hajat, sőt nagyon fontos, hogy hátul a nyakban 
is kellően ki legyen nőve a haj, mert csak így fekszik 
szépen a lökni. Készíthető ezen frizura parókából is, 
azonban a parókát úgy kell elhelyezni, hogy az első 
részen a homlok és az oldal hajak előre legyenek fé
sülve és ha a paróka fel van tűzve, rá legyen fektetve 
ezen hajrész magára a parókára. Igazi versenyszám 
volt az Országos vasondoláló verseny, itt minden fod
rásznak vassal is he kellett mutatni azt a munkát, ame
lyet ma sok hölgy meg is kíván, azért nem szabad elha
nyagolni a vasmunkat, mert rövid idő múlva a nemzet
közi versenyeken is lesznek ilyen meglepetések, mint 
amilyen meglepetés volt ezen frizura bemutatása. K i
vételes szép képekben hozzuk ezen divatfejeket, célja 
Testületünknek ezzel az, hogy mindenkinek az üzleté
ben díszt, képezzen ezen frizura és egyben serkentsen 
mindenkit a. szakma fejlesztésére és az ipari verse
nyekre.

Családod biztosítása legszebb feladatod I 

Öreg napjaidnak nyugalmát 

a „ B É K E "  t a g s á g a  biztosítjal
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M E S T E ^ S Z O V É T S É G
_______ Szerkesztőbizottság: TÖfrÖK FEf*EflC, V^UKlH úAftOS és KISS SÁNDOR

Értesítés!
A  kiszolgálási árak legalacsonyabb határának az 

egész ország területére szóló törvényes megállapítása 
ügyében .január 23-án Török Ferenc, Kiss Sándor Bu
dapest, Hal ina y Gyula Békésgyula, Polgár Lajos Deb
recen, Mészáros Pál Komárom és Varga Lajos Győr, 
kartársakból álló küldöttség kereste fel a kereskedelmi 
minisztérium illetékes ügyosztályát, ahol azt a felvi
lágosítást kapták, hogy az ügy most áll elkészítés 
alatt, és rövid időn belül meg' fog jelenni a szabályozó 
törvényes rendelkezés.

A z Országos Szövetség rendes évi közgyűlése f. év 
május 8-án, hétfőn lesz Budapesten.

Felhívás! Felkérjük az Országos Szövetség azon 
tagjait, akik tagsági díjjal hátralékban vannak, hogy 
1939. május 1-ig az elmaradt tagsági díjat egyenlítsék 
ki külön felszólítás nélkül, mert ellenkező esetben a 
tagok sorából törölni fogjuk.

Folyó évi január lió 12-iki központi választmányi 
illés által felvett új tagok névsora: Silló István, Szabó 
József, Gondos Sándor, Rétfalvi Lőrinc, Réb Jakab, 
Manyik Gusztáv, Patai Dezső, Horváth Sándor, Mos- 
kovits Dezső és Szekeres Kálmán bpesti kartársakat 
kartársi szeretettel üdvözöljük őket és kérjük, mun
kánkban vegyenek részt, — továbbá pártoló tagokként 
felvétettek: Bencsik Ferenc fogműves, Győri Kovács 
János kefekötő m., Tóth Jenő cipész in., Kovács István 
ip. test. jző, Perlaky József vendéglős, Bocskay József 
vendéglős. Keszthelyről szeretettel üdvözöljük iparos- 
társainkat.

Az I. kerületi alosztály 1939. január 3-án tartotta 
választó és érdemleges havi ülését. Ezen ülésen Kékért 
Bálint elnök is jelen volt és tájékoztató előadást tartott, 
melyet szűnni nem akaró tetszéssel honorált a nagy 
számban megjelent kerületi szaktársak összessége.

Ott voltak még úgy a Tl-ik kerület, mint a Béke 
temetkezési egylet részéről: Groseh Miklós és Jager 
Ferenc. Megalakult úgy a kerületi, mint a takarék
asztaltársaság új vezetősége, és pedig a következő
képpen :

Az alosztály új vezetősége: elnök: Csorna István, 
atelnök: Vidra Mihály, pénztáros: a mindenkori elnök, 
jegyző: Bolvánszky József, gazda: Volszky Nándor.

A  takarék-asztaltársaság vezetősége: elnök: Deffért 
Gáspár, pénztáros: Vidra Mihály, ellenőrök: Molnár 
János, Kochán László, Csorna László, Oberling János.

Cserna elnök kéri az I. kerületi szaktársakat, hogy 
minden hónap első keddjén saját érdekükben is jelen
jenek meg az érdemleges üléseken, ahol az iparunkban 
előforduló ügyekről mindig tájékoztatva lesznek.

XI. kerület (Lúgymúnyos-Kclcnfüld) alosztálya 1939.
jan. 5-én választott tisztikara: elnök: Mohi* Kálmán, al
elnöki Ditelján György, jegyző: Lesták László és pénz
táros: Hochmann János lettek megválasztva.

A  kerület minden hónap első szerdáján tart gyűlést, 
este 8 órakor Kassák András vendéglőjében, Bp. X I., 
Horthy Miklós-út (56. sz. alatt. Ugyanitt minden héten 
szerdán este 8 órakor takarékegyleti befizetés.

M E G H ÍV Ó
A Magyar

Szövetsége 1939.
F ocl rászmesterek Országos 

február 23-án, csütörtök este
tS órakor, határozatképtelenség esetén fél 9 
órakor YIL, Csengery-u. 15. sz. alatti helyi
ségében

tisztújító közgyűlést tart.
NAPIREND:

I. Elnöki megnyitó.
II. Jelentések.

III. Az új vezetőség megválasztása.
IV. Indítványok.

Rötzer Sándor
intézőbiz. elnöke.

Budapesti alosztályaink összejöveteleinek helye:
I. kerületi (krisztinavárosi) alosztály. Elnök: Cser- 

na István. Minden kedden este takarékbetétbefizetési és 
minden hó első keddjén érdemleges ülést tart a Pauler- 
utca 19. sz. alatt levő „Béla bácsi“ vendéglőben.

II. kerületi alosztály. Elnök: Kachlesz Ferenc. II., 
Csalogány-u. 27. sz., a Bagyik-féle vendéglő különter
mében minden hétfő este pedig szakmai gyűlést tart.

III. kerületi alosztály. Elnök. Petz Antal. Minden 
kedden takarékfizetési és minden hó első keddjén szak
mai összejövetelt tart. III., Templom-utca 17. (Hausz- 
mann-vendéglő.)

IV . kerületi alosztály. Elnök: lloth Károly. IV ., V e
res Pálné-utca 3. sz. vendéglőben tartja összejöveteleit.

V. kerületi alosztály. Elnök fíeif Károly. Minden 
csütörtök este 8—10 óráig hivatalos órát tart V., Lipót- 
körút 13. sz. a., a Fiseher (volt Schiick) étterem külön
termében.

V —VI. kerületi külső alosztály. Elnök: Kovák
József. Minden hó ötödik napját követő hétfőn este 8 
órakor tartja összejövetelét VI., Hungária-felsőkörút 
72. Hajdú-vendéglő. Winkler-mozgóval szemben.

VI. bélkerületi alosztály. Elnök: Rötzer Sándor. 
Minden hónap első keddjén tartja gyűlését az ipartes
tület székházában.

V II. kerületi alosztály. Elnök: Kiss Sándor. Min
den hónap első keddjén tartja gyűlését az ipartestületi 
székházban.

V i l i  kerületi alosztály. Elnök. Sleinberger Alfréd. 
Minden hétfőn esle 8 órakor tartja összejövetelét V III.,
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Magdolna és Koszorú-u. sarkán lévő volt Panácz-ven- 
déglőben.

IX . kerületi alosztály. Elnök: Mayer György. Min
den hétfőn 8—9-ig takarékbefizetést és minden hó első 
hétfőjén pedig fél 9 órakor érdemleges gyűlést tart a 
Ráday-utca 50. sz. alatt lévő Pék-vendéglőben.

X . kerületi alosztály. Elnök: W eisz Béla. Minden 
hónap 1-je és 15-ike utáni hétfő este fél 9 órakor tartja 
összejövetelét a Kápolna-utca 12. sz. alatt lévő ven
déglőben.

X I. kerületi alosztály. Elnök: Mohr Kálmán. Min
den hét szerdáján este 8-tól 9-ig takarékbefizetést és 
minden hó első szerdáján érdemleges ülést tart a 
Horthy Miklós-út 60. sz. alatt lévő Kossát András-féle 
vendéglőben.

X III. kerületi alosztály elnöke Torna Ernő, össze- 
jöveteli helye Beke u. 6, Dorogi vendéglő.

X IV . kerületi alosztály. Elnök: Kovács Ferenc.
Minden hónap 15-ike utáni hétfőn tartja gyűlését a 
Thököly-út 147. sz. alatt levő Galyay-féle vendéglőben.

Ha még nem vagy tag, lépj be a m esteregyesülés-be!

Pénztáros:

Székhely: Budapest, V III., Rákóczi-rt 
17. Balaton-kávéház. Telefon: 142—121 es 
134—177).

Elnök: Herezőy József. (Tel.: 338—664). 
Alelnökök: Geszler János. (Tel.: 338— 

672) és Misik Pál (telefon 188—530).
Titkár: Ccylécli Nagy Pál. (Telefon: 

113—846).
Jegyző: Schu/my Lajos.

Berger József, Tel.: 353-948.
Egyesületi ügyész: dr. Csallóközy Jenő, V., Zoltán- 

utca 9. Telefon: 327-432.
összejövetel: szerdai napon V III., Rákóczi-út 17., 

csütörtökön IX ., Ráday-utca 5.
Tagsági díj évi tizenkét pengő, amely bármelyik 

összejöveteli napon közvetlenül, vagy a 22.250 sz. csekk
lapon fizethető.

A  könyvtár csütörtöki napokon áll t. tagjaink ren
delkezésére.

Minden „Komol“ és „Sun Bright“ szelvény (sárga 
és zöld színekben) egy-egy téglát jelent a „Fodrász- 
Otthon" felépítéséhez. Gyüjtsd tehát és szolgáltasd be 
őket!

Január havi munkarendünk az előírt sorrendben 
folyt le melynek keretében a takarék asztaltársaság is 
megalakult, Teleki Vilmos elnökletével. Főpénztáros: 
Krászni Kálmán, jegyző: Fűnk István, pénztáros: Er
dész Mátyás. Befizetés minden csütörtökön.

Hajvegyészeti és mikroskopiai előadássorozatunk 
programúi ja. Előadó: Ramaszetter Károly.

Chemiai alapismeret. A  testek változásai. Az anyag 
megmaradása. Egyszerű és összetett testek. Vegyöletek 
és keverék. A  chemia fejlődésének vázlata. Atom. Mo
lekula. Gyökök. Egyenértéksúly. Hőtermelés és hőfo
gyasztás. Elemek és vegyületek rendszerbe foglalása.

Hydrogen. Oxygen. Gyorségés, lassúégés. Hydrogen 
és oxygen.

Chlor. Chlor és hydrogen. Oxydok és savak.
Kén. Kén és hydrogen.

Szén és vegyiiletei. Nátrium és vegyületei. Kálium  
és vegyületei. Ammónia és vegyületei. Calcium és ve
gyületei. Ólom és vegyületei. Kéz és vegyületei. Higany 
és vegyületei. Ezüst, és vegyületei.

Szerves chemia: Petroleum. Aether. Alkoholok. V a- 
selinek. Paraffin olajok. Phenolok. Aromás alkoholok. 
Illó olajok. Gyanták és balzsamok. Természetes festő
anyagok.

Víz, lúgok, savak, sók, bázisok magyarázása.
Hydrogen gyártás. Sósav gyártás. Kénsav gyártás. 

Salétromsav gyártás. Szappan gyártás.
Minket érdeklő gyógynövények és festőanyagok.

a nemzoLKozi verseny eioKeszitesenen 
és a verseny lebonyolításában hathatósan közreműkö
dött. A verseny részletes leírását lásd lapunk más he
lyén. A  versenyen résztvevő tagjainknak ezúton is kü
lön köszönetét mondunk.

I  elkérjük t. tagjainkat, hogy a hirdetett összejöve
teli és előadási napokon feltétlenül, saját érdekükben 
jelenjenek meg, mert azokon tudásukat fejleszthetik és. 
ezáltal üzletkörük jövedelmezőségét fokozhatják.

Február 1. Szerda. Chemia.
„ 2. Ünnep.
„ 8. Szerda. Chemia.
„ 9. Csütörtök. Paróka, mértékvétel. (Házi ver

seny.)
„ 15. Szerda. Chemia.
„ 16. Csütörtök. Mihály Ottó bemutatása.
„ 22. Szerda. Chemia.
„ 23. Csütörtök. Vitaest.

Március 1. Szerda. Chemia.
*» 2. Csütörtök. Komol.
„ 8. Szerda. Chemia.
» 9. Csütörtök. Hajfestés. (Háziverseny.)
„ 15. Nemzeti ünnep. Nincs előadás.
„ 16. Csütörtök. Kész paróka szerelések bemuta

tása. Nagy díszérmesek berakásával 
háziverseny utolsó fordulója.

„ 23. Taggyűlés, a közgyűlés előkészítése.
„ 30. X V II . évi közgyűlés.
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Á prilis
í»

(j. Nagy csütörtök.
13. Előkészítés az országos tartós oixlulálé

versenyre.
„ ‘20. Mihály Ottó előadása.
„ ‘27. Vitaest.

Május 4. Tartós onduláláshoz utolsó megbeszélés.
„ 7. tartjuk az országos tartós ondulálóverseuyt,

amelyre az ország fodrászait már
most előre felkérjük, hogy előjegyzé
seket eszközölni szíveskedjenek.

„ 18. Ünnep.
‘25. Díjnyertesek fésülése.

Június

M

1. Záró ünnep díjkiosztással, 
vacsorája.

Takarék egylet

4. Évzáró díjkiosztás a háziverseny 1938/89-ben 
lefolyt munkáiért, úgymint: a Nagy 
díszcsillag, Kis díszérem és Szorgal
mi érem ünnepélyes keretek közt 
való átadása, egyben a takarékegylet 
első félévi társasvoesorája.

Június, július, augusztus, szeptember hó első feléig 
nyári szünetet tartunk.

Befizetések azonban tovább folynak a szerdai na
pokon este 8—10 óráig a Balaton kávéházban, Rákóczi
ét 17. sz. alatt.

Hivat aló s órák: szerda este 8 10 óráin.
Bp. VII., Csengery-utca 15. sz. alatti helyiségben.

A „Sólyom 44 Turista Egyesület 1030. óv 
február havi programja

Február 5-én: Ügyeletes a Mária Makki Otthonban: 
Schmidt Antal.
1. túra: Barangolás a budai hegyekben, hó esetén 
sível. Találkozás a Széli Kálmán-téren reggel fél 0 
órakor. Vezető: ifj. Horváth Dezső.
2. fiira: Zugliget, Anna kápolna, Mária Makki Ott
hon. Találkozás a zugligeti villamos végállomásnál 
reggel 9 órakor. Vezető: Schmidt Árpád.

Február 12-én: Ügyeletes a Mária Makki Otthonban: 
Wollák Ignác.
1. túra: Barangolás a budai hegyekben, hó esetén

Minden géphez csak gyógydauervizet hasz
náljon Figaro dauergép a biztos siker titka.

Amerikai rendszerű F i g a r o  
forgószékkel és F i g a r o  
csöbutorokkai üzlete nívóját 
emeli és jövedelmét sokszorozza. 
Dovo hajvágó olló borotva
acélból, kék acél homorú 
borotva kapható a közismert 
u j d o n s á g o  k szaküzletében.

Á n g y á n  G y u l a
f o d r á s z a t i  é s  kozmetikai cikkek szaküzlete  
Budapest, VII., Rákóczi-út 64. az udvarban 
TELEFON: 1 3 8 - 9 0 6 .  — A címre kérem ügyelni.

sível. Találkozás a Széli Kálmán-téren reggel fél 9 
órakor. Vezető: Alács Sándor.
2. túra: Kirándulás Lakihegyre. Találkozás a Ivöz- 
vágóhídnál reggel S órakor. Vezető: Blumm Jakab.
3. túra: Farkasrét, Csillebérc, Mária Makki Otthon. 
Találkozás a farkasréti villamos végállomásnál 
reggel 9 órákor. Vezető: Wollák Ignác.

Február 19-én: Ügyeletes a Mária Makki Otthonban: 
Czézner Márton.
1. túra: Barangolás a budai hegyekben, hó esetén 
sível. Találkozás a Széli Kálmán-téren reggel fél 9 
órakor. Vezető: Kapás István.
2. túra: Zugliget, Mária Makki Otthon, Farkasrét. 
Találkozás a zugligeti villamos végállomásnál reg
gel 9 órakor. Vezető: Czézner Márton.

Február 20-án: Ügyeletes a Mária Makki Otthonban: 
Váry Gyuláné.
1. túra: Barangolás a budai hegyekben, hó esetén 
sível. Találkozás a Széli Kálmán-téren reggel lel 9 
órakor. Vezető: Végh József.
2. Iára: Rómaifürdő, Üröm, Óbuda. Találkozás a 
rómaifürdői H ÉV állomásnál reggel 9 órakor. Ve
zető: Róth Károly.
3. túra: Zugliget, Mária Makki Otthon. Találkozás 
a zugligeti villamos végállomásánál reggel 9 óra
kor. Vezető: Váry Gyuláné.

Március 5-én: Ügyeletes a Mária Makki Otthonban: 
Tauguer Ádám.
1. túra: Kerekhegy, Nagyszénás, Solymár, Hűvös
völgy. Találkozás a hűvösvölgyi villamos végállo
másánál reggel fél 9 órakor. Vezető: Nyágai János.
2. túra: Zugliget, Mária Makki Otthon, Farkasrét. 
Találkozás a zugligeti villamos végállomásánál reg
gel 9 órakor. Vezető: Taugner Ádám.

Túrabizott sóig.

Kem ény-féle készítm ények
Curling vizitül lánierösítő kb. 0 1. készítéshez P 2 .—  
Erpo vízhullámerősítő kb. 2. 1. készítéshez P 0.50

Darling tartóshullám víz 1. 1......................... P 5. —
Extraform tartósballám víz 1. 1. . . . P 2 .—

és tartósliu llám ositó  gépek m egtekinthetők  és k a p h a tó k : Szász Dezső m agyarországi 
vezérképviselőnél B udapest, V I I I . ,  B érkocsis-u . 18. fsz. 2. — T e le fo n : 137-083.
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tagjait, hogy id. Bram.lt János érdemes tagtársunk ja
nuár 26-án 66 éves korában elhunyt. Temetése január 
27-én d. u. fél 4 órakor egyesületi zászlónk és nagyszámú 
tisztelőinek kíséretében a Kerepesi temetőben ment 
végbe.

Meghívó.
A Budapest és környéke fodrász mesterei nők 
„BÉK E“ betegségélyzfí és temetkezési segély- 
egyletének választmánya, ellenőrző és szám- 
vizsgáló bizottsága, f. é. február hó 21-én, 
kedden este 8 órakor a testületi helyiségben

együttes ülést
tart, melyre, utalással a tárgysorozat fontos
ságára, biztos megjelenést kérünk.
Mihó Gésa Jáger Ferenc Mutter Károly 

titkár. ellenőr. elnök.

N APIR E N D :
I. Elnöki megnyitó és jelentése.

II. A  múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése
III. Az 1938. évről szóló évi jelentés felolvasása.
IV . Az 1938. évi pénztári kimutatás előterjesz

tése.
V . Az 1938. évi zárszámadások és az évi pénz

tári forgalom ismertetése.
VI. A számvizsgáló bizottság jelentése.

V II. Az 1939. évre szóló költségelőirányzat meg
állapítása.

V III. A 62-ik évi rendes közgyűlés határnapjá
nak meghatározása.

IX . Folyó ügyek.
X. Indítványok.

H Í R E K
Házasság. Id. Breitfeld Alajos, a „Sólyom** t. e. el

nöke f. é. január 7-én házasságot kötött Lambreeht 
Irma úrhölggyel, az Újpesti rk. templomban.

Fodrászipari; alkalmazottak legkisebb munkabére. A
m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium 
vezetésével megbízott miniszterelnök úr egy konkrét 
eset kapcsán kimondotta, hogy az illetékes munkabér
megállapító bizottságnak a budapesti fodrászipari leg
kisebb munkabérek megállapítása tárgyában hozott és 
12.307/1936. I—K. K. JVC. szám alatt megerősített határo
zatában megállapított legkisebb munkabérekben a fod
rászipari alkalmazottak borravaló keresete nem foglal
tatik benne. Ebhez képest a fodrászipari alkalmazóit a k-

nak borravaló keresetükön /elül van igényük a hatá
rozatban megállapított legkisebb  ̂ munkabérek teljes 
összegére. — (27.637 1938. I. a. K. K. M.)

Kihágás! Ítéletek. Nyíri László jogosulatlan ipar
űzésért 30 P (5 nap), Palkovics Gyula, mert ezt ipariga
zolványával fedezte 15 P (3 nap), Kassai Rudolf jogo
sulatlan iparűzés 20 I* (5 nap), Sohnell József jogosu
latlan iparűzés 40 P (10 nap), Bátori Józsefnó jogosu
latlan iparűzés 20 P (5 nap), Hárskúti Józsefet, mert 
iparengedélyével fedezte 50 P (5 nap), Ived Adum jogo
sulatlan iparűzésért 20 P (2 nap), 11. telin, bélét, \ hág  
Ernőt, mert iparengedélyével fedezte 20 P (2 nap) II. 
fokú ítélet, Keil Ádám, mert a minimális munkabért.

Mesteri és szülői értekezlet. A  IX . kér. Szvetenai-u. 
24—26. sz. alatti fodrász szakirányú fiú iparostanonc- 
iskola tantestülete 1939. február 12-én d. e. 10 órakor 
mesteri és szülői értekezletet tart. Kérjük a kartársa
kat, hogy minél számosabban vegyenek reszt az orle-
l:nr/1pí.An

Helyreigazítás. A  Budapesti Nemzetközi Fodrász- 
versenyre kiadott Meghívó és Műsorban 1939. januar 
hó 22. és 23-án sajtóhiba következtében Seregi Alfréd, a 
„Korona** tartósondoláló gépek és a „Korona 39“ szen
zációs, teljesen zajtalan rövidre zárt motor hajszárító 
burák feltalálója és készítője címét Budapest V., Váczi- 
út 9. szám alá nyomták, holott a címe Budapest, V., 
Váczi-út 28. Ezúton helyesbítjük és ismételjük, hogy 
Seregi Alfréd fodrászati gépek szaküzlete Budapest V., 
Váczi-út 28. és nem Váczi-út 9. szám alatt van. Midőn 
ezen helyreigazítást tudomására hozzuk kartársaink
nak, egyúttal felhívjuk figyelmüket készítményeire és 
ugyancsak különösen felhívjuk a „Korona 39“ hajszá
rító motoros buráira, amelynek kipróbálását minden 
kartársunk tartsa kötelességének.

Vaddisznó asztaltársaság. Budapesten évek óta szé
kel egy asztaltársaság, melynek neve „Vaddisznó** asz
taltársaság, székhelye IV., Eskü-út, Mátyás pince ven
déglő. Az asztaltársaságnak kimondott tagjai nincse
nek csak törzslátogatói vannak, akik minden héten 
vasárnap délelőtt találkoznak a fent megnevezett ven
déglőben és ezen találkozásaikat jótékonycélra használ
ják fel, mert aki ott megjelenik, köteles az asztaltár
saság perselyébe jótékonycélra áldozni. Az így össze
folyt pénzt minden évben az arra rászorult fodrászok, 
vagy hozzátartozói között osztják szét. 1938. évben közel 
100.— pengő gyűlt össze, amelyből a Budapesti Fodrász 
Ipartestület karácsonyi segélyakciójára 15—  pengőt, a 
Budapesti Mentők javára 15.— pengőt, özv. Hajdú Jó- 
zsefnének 15.— P, Szabadié N.-nének 30.— P, Cziroki 
N.-nének 10— P, Hermáim Jánosnak 10.— P, özv. Koll- 
mann Miklósnónak 10—  P-t és ugyancsak 10.— pengőt 
juttattak a szegény fodrász gyermekek javára. A „Vad
disznó" asztaltársaság minden egyes látogatójának, 
akik segítettek ezen fillérekkel egypár kartársunk 
vagy azok özvegyeinek i 11. gyermekeinek a karácsony 
estére egy mosolyt szerezni, adományukért ezúton 
mond köszönetét az asztaltársaság törzslátogatóinak 
nevében Bernhardt József főtag. A jövőben ismételten

E m b e r !
nincs szebb a család iránti szeretetnél! 
Bizonyítsd be a ,,BÉKE“ tagságfával I
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elvárjuk
vasárnap

törzslátogatóinkat minél számosabban minden 
délelőtt 10—12-ig a Mátyás Pincében.

A-borotva éle és borotválkozás. Léber Kálmán bo
rotva és késárugyáros egy füzetet bocsájtott ki, amely
nek a címe ez, amivel cikkünket kezdjük. Nem mulaszt
hatjuk el, hogy ne foglalkozzunk ezzel a könyvvel, elő
ször azért is, mert nem úgy kezdi a füzetet, mintha az 
egy árjegyzék akarna lenni, hanem poctikus alapon 
indul vele és megszólaltatja a lantot is benne. Igazi 
kedvvel indítja meg pontos utasításait, verssel hívja 
fel a fodrászok figyelmét a tanulásra. Meg kell hajolni 
minden fodrásznak, aki éles szerszámmal dolgozik, 
hogy szüksége van ilyen könyvre, mert nem elég, ha 
eladnak egy szerszámot, legyen az bármilyen jó szer
szám, ha annak a kezelője nem ért hozzá, mint mindent, 
amivel dolgozunk, kezelni kell tudni, ugyanígy kell 
tudni, az éles szerszám kezelését is. Hogy mennyire 
fontos a borotvának, hogy jó éle legyen, azt bizonyítja 
az is, hogy azon üzletekben, ahol jó szerszámmal dol
goznak, mosolygó és megelégedett arccal távozik a 
vendég az üzletből és nem gondol arra, hogy zsilettel 
kaparja az arcát, csak azon üzletekből távozik el a 
vendég és tér át inkább a zsilet rendszerre, hogy hát 
így nyúzni magamat odahaza is tudom, ahol 
rossz szerszámmal dolgoznak. Léber Kálmán kés
árugyáros ezen könyv kibocsájtásával csak szolgá
latot tesz a fodrásziparnak és nekünk csak örülnünk 
kell, hogy van valaki, aki gondol ránk és éppen ezért 
megérdemli a fodrászok támogatását, de különösen 
megérdemli azt, hogy minden kartársunk kérjen tőle 
egy ilyen könyvecskét és álljon mindig kéznél az üz

letben, hogy már a tanulók is foglalkozzanak azzal, 
hogy a borotvát kezelni kell tudni, az olló és minden 
vágó szerszám olyan, mint egy élőlény, amelyet elha
nyagolni nem szabad.

Az ipiirostiioiiciskolai tanítás esti 6 árán túli enge
délyezése. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter
111.918/1938. IX . ii. o. számú rendeletó. Az 1935. évi VI. 
te. és ennek végrehajtására 3.500/1936. eln. sz. alatt ki
adott „Utasításiban foglaltaknak megfelelően a 60.000/ 
1924. sz. a. kelt „Iparostanonciskolai Szervezet" 59. 
$-ának szövegét a m. kir. iparügyi és a m. kir. kereske
delem- és közlekedésügyi miniszter úrral egyetértőén 
a következőkép módosítom:

„Tanítani csak köznapokon lehet, és pedig akként, 
hogy a tanítás esti 6 óra után nem terjedhet. Rendkí
vüli körülmények fennforgása esetében azonban a ta
nonciskolái felügyelő bizottságnak előterjesztése alap
ján szakirányú iparostanonciskolák számára az illeté
kes tankerületi kir. főigazgató, általános irányú iparos
tanonciskolák számára pedig az illetékes kir. tanfel
ügyelő engedélyt adhat arra, hogy a tanítás esti 7 óráig 
terjedjen. Az iskola látogatására szükséges időt a gyer
mek- és a fiatalkorú tanoncok napi munkaidejébe be 
kell számítani. (1922. évi X II . te. 117. §.)“

Átképző tanfolyamokat hirdetnek egyes törvény- 
tiszteletről megfeledkezett fodrászok. Az ipartestület a 
törvényes eljárást ezek ellen haladéktalanul megindí
totta.

Új biztos k e r e s e t i  lehetőség az urifodrúszatban.
Ezúttal fel kell hívnunk az úri fodrászok figyelmét arra 
az örvendetes tényre, hogy a közismert C A P ILL haj-

Figyelem 1 Fontos! Figyelem !
Újdonságok!

ROLIN hajcsavaró forgó nyéllel. A csavaróval az egész 
hajat fel lehet csavarni, hozzávaló csipeszekkel P 8 .5 0
Raktáron tartom az összes „fekete fejű" gyártmányokat u.m.: 
Alkalacid, Dauer-por, Schauma-Blond szőkítö-paszta, Bona- 
welt és Neo-shampoon

O. A. G. O lajszoró elismerten legjobb és legtartósabb 
gar nciával ára P lO

DÓRÉ Speciál Dauer-víz német alapanyagokból a létező 
legjobb minőség4 féle minőségben 1 liter P 6 .—
DÓRÉ haj-hormon bármely élettelen vagy túl dauerolt és 
szőkített hajat újjá éleszt és megifjít 1 liter 8. —

és az összes szakmában vágó felszerelés. Dauer- és szárítógépek, burák modern kivitelben.

Horváth Albert fodrász kellékek szaküzlete, Bp. Vili., József-krt. 9. (udvarban) T.: 1 3 -40 -53 ,

Egyben értesítem a mélyen tisztelt fodrász urakat, hogy január 15-töl átvettem a „Kux hajfixir" egyedárúsítását és ezentúl
csak nálam kapható.
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ápolót legutóbb sikerült annyira tökéletesíteni, hogy 
annak rövid használata után a legkétségbee jtöbb álla
potban lévő fejkorpa is teljesen elmúlik. Miután eddig 
ez nem volt lehetséges és miután ezen segíteni rövid 
idő alatt mint új kereseti lehetőség, hatalmas fegyver 
lesz az úri fodrászok kezében. Miután egyetlen próba 
mindenkit meg fog győzni a valóságról, senki el ne 
mulassza kipróbálni.

Értesítés.A párisi L ‘Oréal hajfesték gyár, melynek 
magyarországi képviselete a Török patika kozmetikai 
osztálya, ezen képviseletet átszervezi, raktárát az ösz- 
szes modern hajfestő és hajszínező szereivel és segéd
eszközeivel kiegészíti és összes gyártmányainak pro
pagálására olyan szakképzett egyént fog alkalmazni, 
aki a haj festő szakmával állandó kontaktust fog fenn
tartani. A  párisi L'Oréal cég ezen elhatározását a ma
gunk részéről örömmel üdvözöljük és a propaganda 
szakember működése elé nagy érdeklődéssel tekintünk.

Ha egyéni cég társassá [alakul át új iparigazolvány 
kell. A  m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi minisz
ter úr 39.595/1938. K . K . M. számú leiratában a követ
kezőket állapítja meg:

„Az 1922:X11. t.-e. 43. $-ának alkalmazása során hi
vatali elődeim által kialakított s magam részéről is 
állandóan követett joggyakorlat értelmében az egyéni 
cégből alakult közkereseti társaság, vagyis a társtag 
belépésével keletkezett új társas alakulat az iparűzést 
az egyén nevére szóló iparigazolvány vagy iparenge
dély alapján nem folytathatja, mert a szóbanlévő eset
ben nem csupán az ipar álladókéban történt változás
ról van szó, hanem egészen új alakulatról, amelynek 
az iparűzéshez új iparjogosítványt kell szereznie. Eh
hez képest minden olyan esetben, ha az egyéni iparos 
(kereskedő) vállalata vagy üzeme (üzlete) új tag belé
pésével közkerestei társasággá alakul át, a közkereseti 
társaságnak az ipar (kereskedés) további gyakorlásá
hoz új iparigazolvány, illetőleg új iparengedély ki
adása iránt kell folyamodnia. Az iparigazolvány vagy 
az iparengedély kiadására irányuló kérelmek tekinte
tében természetszerűleg alkalmazni kell az 5850/1938. M. 
10. számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny
1938. évi augusztus hó 23-i számában) rendelkezéseit.

\agy iparengedély szükséges (1922:X II. t.-e. 15. §-ának 
utolsó bekezdése, stb.). Utóbbi esetben tehát az iparos 
(kereskedő) üzletkörét csak akkor terjesztheti ki, ha az 
illetékes miniszternek az említett rendelet 2. §-a szerint 
kiadott engedélye alapján iparigazolványt, illetőleg 
i ] >are 11 ge d ély t kapott.

Végül megjegyzem, hogy abban az esetben, ha az 
üzletkörét kiterjeszteni kívánó iparos az 1922:XII. t.-e. 
24. §-a alapján képesítésének kérdésében terjeszt elő ké
relmet, ezt a kérelmet magától értetődően az említett 
rendelet rendelkezésére tekintet nélkül el kell intézni, 
de az iparhatóság, ha a kérelemre az 1922:XII. t.-e. 24. 
§-ának a) pontja alapján a szakképzettség igazolását 
el is engedi, magát az iparigazolványt (iparengedélyt) 
csak az illetékes miniszter engedélyével adhatja ki.

HIVATALOS RÉSZ
A z elnökség fogad szombat és kedd kivételével min

dennap este 8—9 óra között és pedig:
Kokért Bálint ipartestületi elnök: hétfőn és csütör

tökön.
Hirsch Ferenc ipartestületi alclnök; pénteken.
Bittér Lajos ipartestületi alelnök: szerdán.

A  jegyzői iroda hivat (dós órái:
Mindennap d. e. 9—12-ig és este 0—9-ig, kedd és szom

bat este kivételével.
Tanoncszerződés-kötés és munkakönyvek be- és ki

jelentése mindennap a hivatalos órák alatt.
Segélyek  kifizetése csak hétfőn és csütörtökön este 

(»—9 óra között történik.
Felhívjuk a segélyt élvezőket, hogy segélyeiket 

minden hónapban vegyék fel, mert az elmaradt segé
lyeket utólagosan nem fizetjük ki.

A  Fodrász főm unkatársak: Biczó István, Herczog 
József, Hufnágel .József, Ceglédi Nagy Pál, Novak .Jó
zsef, Nádori János, Renczés Jenő, Török Ferenc.

A  fentebb előadottakat a betéti társaságra is meg
felelően alkalmazni kell.“

Az Ipariguzolványok és az iparengedélyek kiadású
nak ideiglenes felfüggesztéséről szóló .5850—1938. M. E, 
számú rendelet magyarázata. A m. kir. iparügyi mi
niszter fenti tárgyban 32.395/1938. szám alatt az alábbi 
leiratot intézte valamennyi másodfokú iparhatósághoz.

Az egyik elsőfokú iparhatóság kérdést intézett hoz
zám, hogy az iparigazolványok és az iparengedélyek 
kiadásának ideiglenes felfüggesztése tárgyában kiadott 
5.850/1938. M. E. számú rendelet rendelkezéseire figye
lemmel, az üzletkörnek más iparra való kiterjesztésére 
irányuló kérelmeket miként kell elintézni.

Tájékoztatásul és az elsőfólai iparhatóságok meg
felelő utasítása végett i'igyis mint m. kir. kereskede
lem- és közlekedésügyi miniszter a következőket köz
löm:

Abban az esetben, ha az üzletkör kiterjesztéséhez új 
ipar igazolványra nincsen szükség (1922:Xlí. t.--j. 15. 
§-ánnk második bekezdése), az üzletkör kiterjesztésének 
az említett rendelet szempontjából nincsen akadálya. 
Alkalmazni kell azonban az említett rendelet rendelke
zéseit, ha az üzletkör kiterjesztéséhez új iparigazolvány

Tdnoncszabadítás: február 13., 14-én és 27., 28-án. 
Azok a tanoncok, akiknek szerződése február 15-ig be
zárólag jár le, 13-án és 14-én vizsgáznak, első napon 
férfifodrászatból, másodikon a nőiből. Február Ki. és 
28. között lejáró szerződés esetén 27-én és 28-án vizs
gáznak a tanoncok, ugyancsak első napon úriból, máso
dikon nőiből.

Női fodrász munkavállalók elhelyezése
Ezúton értesítjük a Fodrászipart esiüld tagjait, 

hogy a nőifodrász munkavállalók, fodrász, fodrásznők, 
manikűrnek elhelyezése Rákóczi-út 17. szám alól Csen- 
geri-utca 15. szám alá lett át helyezve. Elhelyezési, órák 
úgy mint azelőtt, mindennap fél nyolctól 10 óráig. 
Telefon: 142—470.

Fodrászsegédek és manikürözőnők elhe
lyezése a M. Kir. Állami Munkaközvetítő 

Hivatalban, József-körút 36. sz alatt. 
Telefon: 1 3 7 -6 7 7 .



F O D R A S Z 17

APRÓHIRDETÉSEK
A legkisebb apróhirdetés ára 10 szóig 
1 pengő, az első szó kétszeresen számit.

Ha a hirdetés szövege töbh, mint 10 szó, akkor minden 
további sző 10 fillér; kivételt képeznek az állást vagy alkal
mazottat keresők hirdetései, akik a további szavakért csak 
ö fillért fizetnek. A hirdetés dija vidékről csak 10 filléres 
postabélyegben küldendő be. Aki postautalványon küldi be a 
pénzt, az 10 fillérrel többet küldjön, mert 10 fillért a kézbe
sítésért kell fizetnünk.

Aki a pénzt, vagy bélyeget nem küldi be előre, annak 
hirdetését nem közölhetjük,' úgyszintén azok hirdetéseit sem 
közöljük, akik kevesebb Összeget küldenek be.

Jeligés leveleket a kiadóhivatal nem fogad el.

ALKALMAZOTTAT KERES

E y y  jó vas- és vízondolfiló segéd felvétetik, fizetésmeg- 
jelöléssol. Cím: Brandtmiller János fodrász Barcs, 
Horthy Miklós-utca 1*27.

Üfjyes haladó fiúi úrira betanítom. Mária Terézia lak
tanya, fodrász. 20—5

Fői fodrászat minden ágában perfekt, esetleg pedikür- 
manikíirözni is tudó fodrászt azonnali belépésre fid
veszek. Ajánlatokat fizetési igények megjelölésével. 
Maycr, Nagyvázsony. 15)—12

Tanulólány felvétetik. Konrád, Bp. Zoltán-u. 11. 17—30
Kimondottan jó női fodrásznőt, úri, női, férfifodrászt, 

tanulót felveszek, érdeklődni lehet Kurucz, \rí 1., 
József-körut 51. TI. 10. 23—(>

Most szabadult fiatal fodrászlányt, ondoláló kisasszonyt 
keresek. Ajánlatokat fizetéi igénnyel kérek. Cím: 
Tóth Mihály fodrász, Tiszaszentimre, Fő-út 213. 
Szolnok megye. 23—10

Keresek  azonnali belépésre hölgy fodrásznőt, ki vas, víz 
és manieurben tökéletesen jó munkás. Major Pál, 
Vásáros na meny. 23—11

Keresek  csak elsőrendű fodrászt vagy fodrásznőt, aki 
vas és vízondolálásban perfekt. Oly munkaerők je
lentkezését kérem, akik éves állásra reflektálnak. 
Fizetés megegyezés szerint. Klotild speeiál női- 
fodrász, Pces.

InlelHyens jómegjelenésű, jómunkás mnnikiirnő (lehet 
zsidó is), állandó alkalmaztatásra felvétetik. Gesz- 
ler János fodrász, Zsigmond-utca 38.

ÁLLÁST KERES

Ar ak:

Elsőrendű jómegjelenésű manikűrös belvárosba állást 
keres. V. A. Rottenbiller-utca 29/1), ITT. 3.

Vidéket kedvelő, mestervizsgázott perfekt úri fodrász, 
jó vasondoláló, vízondolálásban kevés gyakorlattal ál
lást keres, ahol a vízondolálást is gyakorolhatja 
Bódy Lajos, Szikszó. lí)—11

Kimondottan elsőrendű, jómegjelenésű, mestervizsgát 
tett úri fodrász, a női fodrászatban eléggé jártas, 
állást keres. Cim: Török János Kiskunhalas, Bimbó
utca 9.

Elsőrendű úri és hölgyfodrász, 35 éves, febr. 15-ikére 
állást keres erős forgalmú üzletben. Szives ajánla
tok Szaday Zsigmond Esztergom, Széehenyi-tér 
(fodrász).

Fiatal, jómegjelenésű manikűrös elhelyezkedne. Árva.v 
Mária, Légrádi Károly-u. 9. 23—30

Ügyes női fodrász állandó szombati kisegítést vállal.
Karmai Lajos, Eötvös-utca 42. f. 5. 23—29

Fiatal urifodrász női fodrászatban gyakorolna. Cim: 
Hegedűs Sándor-utca 31. fszt. 3. 21—23

SILA hajgép . .
BRAMUR hajgép

K e v é s  a p é n ze  ?
I
▼
Akkor vegye az ATTILLA, 

attila a r ic o ARICO, HENNA legkiválóbb 
fodrászgépek testvéreit, az 
olcsó, de szintén kitűnő SILA 

BENNA és BRAMUR hajnyirógépeket
7>o 1-3 mm

9 50 P
3-5-7
7.50 
5 —

7.50
5.—
'L

BRAMUR sakállgép 
BRAMUR bubigép * 1

7 . -  „
'1,0 mm 

4 50 P

Perfekt úri fodrász 4 éves gyakorlattal l o r g a l m a s a b b  
üzletbe elhelyezkedne. Poroszlai József, Kiraly-u. 8(>.

21—22
Manikűrös, elsőrendű munkaerő, keresztény, kimondot

tan jó üzletbe elhelyezkedne. Cim: K. 1. Alinássy- 
utea (i. 1. 8. 23—1

Urifodrász hosszú belvárosi gyakorlattal elhelyezkedne.
Ma jer László, Paulay Ede-u. 13. 111.

Jó munkás, fiatal fodrásznő üzletet változtatna. Cim: 
X IV ., TTungária-körut 136. TI. Tarjányi Ilona. 21—29 

Elsőrendű komoly munkás, 2(> éves, jómegjelenésű, 8 
éves gyakorlatú úri fodrászsegéd, állandó alkalma
zást keres. Tajti István Bp. II., Ostrom-utca 14. fszt.
1. Jó helyre vidékre is. 21—3(1

éves urifodrász, nőiben is segít, dauerok csavar, ál-23
lást változtatna. Cim: Bp. Kelenvölgy, Nádor-u. 52 
Nádor Károly.

Jómén jelené síi fiatal úri fodrászsegéd, jó 
roméves gyakorlattal elhelyezkedne.
Bpest, XTV., Gizella-út 57. fszt. 9.

21—31 
munkás, há- 
jébb József

99__ 9

Kom oly  perfekt úri, női, vas, víz állást keres vidéken 
is Corgyán, József-körut 25. III. <>. 22—7

E yy jó munkás, fiatal urifodrász állást keres. Cim: 
Korom Gábor, Üllői-út 08. Shuszler János fodrász
üzlete. 22—8

Több nyelven beszélő komoly urifodrász szaküzletbeu 
elhelyezkedést keres. Cim: Horvát Jenő Kispest, II., 
Kálmán király-utca 9. 22—9

Két elsőrendű urifodrász segéd, jelenleg jó üzletben 
vannak, személyükön kívüli okokból állást változ
tatnának. Csak jó üzletből vagy szállodából szives 
megkeresést kérnek. Zárt levélben. Bpest, Keleti p. u. 
érk. old., fodrász űzi. Ágoston—Kovács. 22—13

Jó munkás urifodrász, csavarni tud, elhelyezkedne. K i
segítést vállal. Nagy István VI., Horn Ede-u. 18. III. 
22. 22—Ki

Kom oly  perfekt fodrásznő, ki vas, vízondolálást, m a
nikűr, hajfestés, dauer, kozmetika, dauer gépem 
van. Pestkörnyékre is elmegyek. M. Ilonka, Tan- 
csics-utca 4. I. cm. 13. 22—17

Fiatal csinos manikűr elmenne jobb üzletbe. Bogdán 
Éva Péterify S.-u. 24. TIT. 22. 22—28

E yy  jó úri és jó víz és haladó vasondoláló, aki tartós- 
ondolál, szeretne oly üzletben elhelyezkedni, hol 
vasondolálást gyakorolhatná. Sándor Ferenc, Szö- 
vetség-u. 25. trafik.

Arany, ezüst, érmekkel kitüntetett, jómegjelenésű uri
fodrász állást változtatna. Nagy Ferenc, Rákos
szentmihály, Thököly-út 59. 23—2
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A tények beszélnek!
Csak az ,,U LTRA-X“  fütőlapok 
fejlesztenek lúgos gőzöket. No 
veszélyeztesse üzlete hirnevét 
olcsó, de nem  v e s z é l y t e 
len pótanyagok használatával.
O l v a s s a  el díj alan prospektusunkat.

M O  N O P O L I  A
HENNÉ L’ORIENTOL, KIVAVIT 
ÉS ULTRA E G Y E D Á R U SÁ G A .

B U D A P E S T ,
V., MÉRLEG U. lO S Z . A .
T e l e f o n s z á m :  1 8 1 - 0 7  3.

Fiola! uri-női fodrászsegéd, vas, víz és dauerol, elhe
lyezkedne azonnal. Galambos József todraszsegéd, 
Igái, Somogy megye. 22—24

Fiola! úri fodrász üzletet változtatna. Futó-utca 18. T.
eml. 21. 21—7

Per fék! urifodrász jobb forgalmas üzletbe belépne.
Gáli Ferenc X IV ., Korong-u. 40. 20—3

Jó munkás 22 éves ambiciózus úri fodrászsegéd, kinek a 
női fodrászatban gyakorlatra van szüksége, elhelyez
kedne bárhova és minden ajánlatot elfogad. Cim: 
Pestújhely, Nádor-u. 1. Erdős Béla. 20—2

Fiola! fölszabadult fodrászsegéd elhelyezkedést keres, 
ahol magáit tovább képezhetné. Sáirközy Károly, Er- 
zsébet-körut 10. 19 —27

Perfekt manikűrös, nőiben segít, állandó kisegítést ke
res. Darázsné, Lónyay-utca 50. I. 12. 19—18

Fiatal úri fodrászsegéd, elsőrendű munkás, azonnali el
helyezkedést keres. Kosztieza Sebestyén, Sas fod
rásznál, Csurgó.

Úri föd rósz (kezdő női) elhelyezkedne. Cim: Szlávik Fe
renc, X ., Halom-u. 20. 19—17

J éme ff jelenésű 30 éves úri és női fodrász, elsőrendű 
munkaerő, jobb üzletbe elhelyezkedne. Kiss Mihály 
Újpest, Virág-utca 50. 19—13

Többéves segéd gyakorlattal rendelkező víz és vasondo- 
lálni tudó fodrásznő elhelyezkedne azonnal. Cim: 
Bp. VITT., Vajdahunyad-u. 39. II. 3. Loósz Gyulámé.

18—3
I fni-női fodrász 3 éves gyakorlattal állást keres. Sár

vári Lajos TIT., Lajos-u. 91. 11. 27. 10—27
Perfekt nóifodráiszsegéd 7 éves gyakorlattal jobb üz

letben elhelyezkedést keres. Cim: V., Thurzó-u. 22. 
ifj. Kovács János. 17—2

Vas és vizondoláló, másfél éves gyakorlattal, perfekt 
unifodrász elhelyezkedne. Szabó Antal IV., Kain- 
mermayer-u. 1. Janette fodr. 10—25

Jó munkás úri és női fodrász állást keres, szives meg
keresést kér TV., Váei-u. 03. fdsz. 1. 10—20

Fiatal uri-női fodrász Pesten forgalmas üzletbe állást 
változtatna. Budapest, Visegrádi u. 21. I. 10. 10—11

Perfekt vas, vizondoláló, daueroló és urifodrász (2 évi 
gyak.) állást változtatna. Ciin: Miiller Ferenc, VITT., 
Szentkirályi-utca 4. f. 7/a. 15—13

Perfekt nőifodrász és egy príma vasondoláló manikű
rös jobb üzletbe elhelyezkednének. Hajtó, Bp. VI h, 
Alpár-u. 1. 13—15

Jé> munkás urifodrász elhelyezkedne, ahol a mestervizs
gához szükséges tudnivalókat elsajátíthatnál. Mán* 
Henrik V II., Csengery-u. 0. IV . 9.

Jómc<jjelenésű fiatal urifodrász Budapesten elhelyez
kedne. Németh Andor V., Koháry-utea 21. I. 10.

12 éve borbélysegéd, jó munkás, több nyelven beszél, 
jó állást keres. Száraz Mihály VIT., Nyár-u. 34.

Mesiervizsf/ázott urifodrász, jó munkás, azonnali belé
pésre, vidékre is, állást keres. Cim: Drappán Kái- 
roly X III., Országinró-u. 0—8.

Kezdő fodrásznő elhelyezkedne, ki vas, vízondolálni, 
tartósondolálni és manikűrözni tud. Rákosszentmi
hály, Viola-u. 7.

K Ü L Ö N F É L  E
Szép olcsó és jóruliitkat kölcsönöz a „Szivárvány“ (Budai) 

Fehérnemű kölcsönző.
Csak egy levelező lapjába vagy telefon hívásába kerül és 

bemutatjuk elsőrendű minta fehérneműinket „Szivárvány"  
lludai) fehérnemű kölcsönző."

Üzleti nívóját emeli ha a „Szivárvány" (budai) fehérnemű 
kölcsönzőtől szerzi be ruháit. Budapest, XI. Ballagi Mór-utca 
14. Telefon: 25-89-10.

Ha elővesz papírt és iront, számolni kezd rájön, hogy 
sokkal olcsóbb és jobb ha „Szivárvány" (Budai) fehérnemű 
kölcsönzőből szerzi be ruháit.

Száz szónak is egy a vége tegye félre saját ruháit és kér
jen tőlünk árajánlatot „Szivárvány" (Budai) XI. Ballagi 
Mór-u. 14. Telefon 25-89-10.

E L A D A  S —  V  E  T  E I.  * 10

lí áromszemél.jes úri berendezés teljes felszereléssel, for
gószék, fejmosótál, eladó. Karpfenstein-u. 15. I. 4.

21—25
Fiadó Király-u. női fodrászat, betegség miatt. Jól be

vezetett, modern felszerelések. Érdeklődés István-út 
53. Gyümölesösné. 22—(i

lé fűtőlestű használt Dauer-gép alátéttel együtt 40 P- 
ért sürgősen eladó. Bankó Pista-u. 38. I. 11.

Modern berendezésű uri-női fodrászüzlet eladó bevonu
lás miatt. .1000 pengő átlagos forgalommal. Bőveb
bet szívességből: Győri Dezső fodrász VII., Nefe- 
le.jts-utca 34. 22—3

liudán uri-női fodrászat comfortos lakással, frekvens 
úri központban betegség miatt eladó. Erős nyári 
üzlet, elsőrangú női fodrásznak fényes megélhetés. 
Cim: Kontró, Ipartestület. 22—15

Hadán egyik legnagyobb hölgy fodrász szalon, 8 fülkés,
10 éves, 2 tartóshullám géppel, 5 hajszárítóval, nagy 
üvegportállal, 4 állandó munkaerővel dolgozó, havi 
700 pengő jövedelemmel, más vállalkozás miatt 1000 
pengővel átvehető. L, Márvány-utca 38. II. 12.

Fór ff almos fodrászat kedvező feltételekkel olcsón átadó. 
Megtudható: József-körut 9. Horváth úrnál. 22—25

100x84 löl ff ff farónná s tükör eladó. Nagyőszi fodrász, Bp.,
Üllői-út f)f>. 22 20

3.7 éves kisebb fodrászüzlet családi okok miatt sürgősen 
eladó. Major Kálmán, Orezy-u. 38. T. 14. 22—27

4.> én óla fennálló fodrászüzlet eladó. Érdeklődni lehel 
Kurucz, V I I I , József-körut 51. II. 10. 23—7
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3 éve fennálló úri és női fodrás'/ü'dcl, biztos mügéi hot őst 
nyújtó, modernül felszerelve bizonyos okok miatt 
1.5300 pengőért eladó. Bővebb felvilágosítást ad: 
Szikszói Gyula Abádszalók, I. K. Sz. M. 240. 253—2

Kínánk tükrök, asztalok, forgószékek, üvegszekrények.
Kerepesi-út 110. fodrásznál. 253—9

Háromfülkés női, kettő futón úri, jól menő üzlet gépek
kel fölszerelve főútvonalon eladó. Levelet továbbít: 
Zsárta Gyula Kispest, Irányi Dániel n. -IS. 253—S

K él személyes úri berendezés olcsón eladó. Mária Teré
zia laktanya, fodrász. 20—(3

Fodrászok! Főútvonalon lévő, magas árakkal dolgozó 
uri-női fodrászat, komoly egzisztencia, eladó). Ér
deklődni lehet: „Túrán laboratórium44 V ili .,  Nép-
szinház-u. 22. 1!) ,')W

Modernül berendezett úri és női fodrásziizlel 5—000 P 
havi forgalommal 1500 P-ért eladó. Érdeklődni ieliet 
I3p. V., Pannónai-u. 40. fodrászüzletben szívességből,

19—253
Vennék dauergépet vagy előfűfesíit jó állapotban, 110 

W . II., Kis Rókus-utea. 41. fodrászüzlet. 19—22
' drl). 30-as előfütéses G. T. II. Dauer gép és kirakat- 

babák parókával olcsón eladó. Gaál fodrász VII., 
Rákóezi-út 4. félemelet. 19—19

HajszáriIóyéyck és burák, fülkefalak olcsón eladók. 
Szabados hölgy fodrász, Tíizoltó-u. 253. IS—530

Három léypárnás szék, új, eladó VI., Szondy-u. 70. 1. 11.
18—2(3

Fifjyelem! Aki üzletet venni vagy eladni óhajt, fordul
jon bizalommal Bamber hat. eng. irodájához. Karp- 
fenstein-utea 14. földszint 53. 18—25

Föd rá szűzlet házzal együtt eladó Zuglóban, villamos 
végállomásnál. Beke, Romanelli-u. 253. 153—1

Háromszemélyes úri berendezés olcsón eladó. Tükrök 
külön is kaphatók. Podmaniczky-u. 5353. üzlet.

501—28
Teljesen modern uri-női fodrászüzlet belvárosban ki

vándorlás miatt eladó). Felvilágosítást szívességből 
Nádas, Erzsébet-körut 58. 10—12

Foryídmas uri-női fodrászüzletemhez társat vagy vevőt 
keresek. Jázsó József, Murányi-utca 57. 15—15

Haltdonszárszón két helyiségből álló) fodrászatomat be
vonulás miatt 15300 P-ért eladom, érdeklődni Bala
tonszárszón, Vida Józsefnél. 153—14

Daueryép haláleset miatt olcsón eladó. Jakab Ferenc 
V III., Szeszgyár-utca 2. b. I. 253. 8— 1(3

Fi nyelem! Vegyi fíítéses tartósondoláláshoz fűtőtestek, 
anyagok stb. nálam legolcsóbban beszerezhetők. 
Bambera, Karpfenstein-utea 14. fdsz. 53. 18—24

Farkasréten, villamos megállónál kertváros, úri villa- 
rayonban gyakorlott nőifodrsisznak alkalmas helyi
ség, vízvezetékkel, melegvízzel, ipari és világítási 
villannyal, olcsón kiadó. A környéken szükség van 
női fodrászra. Érdeklődni 142-6553 telefonon. 19—53 

F eyyren  éve fennálló fodrászüzlethelyiség olcsón ki
adó). I X , Tűzoltó-utca 5353. a.

Recept ide dauervíz és vegyidauer fűtővíz készítéséhez 
eladók. Horváth József fodrászmester, Hegyalja-út 
64. 19—2

rr l IMII ...................... ............ ■ II.......■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■■
Laptulajdonos: Budapesti Fodrászok 1 partestülete.

Felelős kiadó: Dr. Horváth Lajos.

A megtartott fodrászverseny újdonságai:

A D á m a s a z  hajszárító bura, k im uta to tt órán- 
kinti fogyasztás 3 és fél fillér.

A Vönusw  wlw'ü ve g  hajszárító bura, m e ly  kü lfö ldet 
is m eghódította.

A Dáma
közism ert villany hajszárító bura.

A Dáma ,
elő fütesü dauergep luxus kiv ite lben

A Venusv  v-m i ^ ^ tö k é le te s  vegyifütésü dauer p repará 
tum  1 üveg vegyi o ldat 30 drb. fütő- 
lappal, pakolással P. 1.10

N i z z a n o l  -szalmiákos
Dauervíz 1 lt. P 2.50.

N iz z a  - szálmiákmentes
Dauervíz 1 lt. P 2.50.

N i z z a -  pakkold olaj
1 lt. P 3.50. Fél lt. P 1.80.

F r e g o I i - fixatőr
H ajrögzítőpor 1 csom ag 6—8 liternek 
P 1.— . Használati utasítást m in d e n 
hez m elléke lek.
G é p e i m r e  k é r je n  d í j t a l a n  b e m u ta t ó t .

N Á D A S  S Á N D O R
Fodrászat) gépek, kozmetikai cikkek vállalata 
Budapest, VII., Erzsébet-krt. 58. Tel. 134— 855.

Használja Ön is a nagyszerűen bevált „BÍBOR" 
gyármányokat „BÍBOR" univerzális extra dauerviz, 

„BÍBOR" v i z  b e r a k ó  fixateur, 
„BÍBOR" hajpakoló olaj „BÍBOR" 

|| hajlakk stb.

Ha jó gépet akar, hajsználja mé
lyen leszállított árban levő „STAR" 
l(j fütőtestes dauergépet, amely a 
legmodernebb felszereléssel ellátott.

Most kibocsátott nagy k é p e s  
árjegyzékemben megtalálhatók az 
összes gyártmányú fodrászati cik- 

^  kék. Amennyiben Önnek még nem 
lenne birtokában ezen árjegyzék 

úgy saját érdekében sürgősen kérje és díjmentesen 
azonnal megküldöm.

H alász Ödön a legolcsóbb és 
legmegbízhatóbb 

fodrászati cikkek beszerzési forrása
Budapest, Csengery-u. 26. Telefon: 35-51-13. I
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Figyelem! Figyelem!
Kartársak

elkészült az uj tipusu olcsó

Nagy Bohémia
Kérjen uj árajánlatot!

Európában (öbb mint 4100 fodrász- 
mester dicséri a Bohémia világ
márkás tarlósondolálógépet. Jobbat 
és tökéletesebbet nem talál sehol. 
Tehát ne kísérletezzen mással. Be
szerezhető igen kedvező fizetési 
feltételekkel a vezérképviseleténél : 
SERESS JÓZSEF Felsősed és 
annak budapesti vezérképviseleténél: 
ECKERT BÁLINT,Muzeum-körút 10. 
Telefon: 1-345-29. — Ahol állandó 
bemutatás, betanítás van a világ
hírű ,,C“ és a kombinált oldattal, 
ott minden színű festett hajnál leg
kiválóbb eredményt érhetünk el és 
minden fajta géphez használható!

Utánvéttel portómentesen szállít
SERESS JÓZSEF, Felsőgöd

193'J-cs új típusú model.

A női fodrászok vágya y é g r e  t e l j e s ü l t ! ,
mert itt az AME
RIKAI rendszerű 
RŐT-ÁR MOTO
ROS HAJSZÁRÍ
TÓ BURA, mely 
nélkülözhetetlen 
minden iodrász- 
üzletben.

: g y o r s a n  s z á r ít ,  
fogyaszt, nem éget és

SZA B Á LY O ZH A TÓ : hideg, 
m e leg  és la n g y o s  levegőre.
Y é te lk é n y s z e r

nélkül bemutató,!).
K e d v e z ő  fizetési Jeltételek.

Kapható:

R O TTM A N  ÁRMIN cégnél
Budapest, VI., Teréz-körút 29.

(az udvarban)

TELEFON: 11-55-60.

1 kályha 
is eladó.

F I G Y E L E M !
Dauergép, forgószékek, sima vagy 
csiszolt tükrök, egybefutó asztalok 
vagy lavoros berendezések, női íü 1 -

_______  kék, minden úri és nőifodrászathoz
szükséges fe lsze re lé s i tárgyak 

uj és h a s z n á l t  á l l a p o t b a n  
i g e n  o l c s ó n  k a p h a t ó k :

S ch á ffe r G yörgynél
Budapest, VI., Jókai-utca 2. szám

C O S M O P H A R M A
Fodrászati cikkek nagykeresk. Kozmetikai vegyészeti laborató
rium. Budapest, IV., Városház-u. 3. Tel.: 386-628. Speciális labo
ratórium arc-, hajápolás es az összes fodrászati és kozmetikai 
készítmények részére. Acélárúk, ecsetek, fésű- és kefeárúk haj
festékek, hajlekötök és egyéb fodrászati kellékek nagykereske
dése. Legjobb minőség. Versenyképes árak. Kérjen árjegyzéket 1

1___ J • m
U K R O T c s a k  elsökézböl
vásároljunk. Használt belga tükrök FÉLÁRBAN. 
K edvező fizetési feltételekkel. Mindennemű 
használt táblaüvegek, tükrök vétele. Tükör és 
üvegház Népszinház-utca 33. Telefon: 338-613.

l^ a u e r g é p e t  első kézből vegyen a készítőnél!
A z „E x tra “ v i l á g v i s z o n y l a t b a n  vezet!
Minden gépem használható elöfűtései vagy áramos gépként-

Má r  80. —  p e n g ő t ő l  k a p h a t ó
Magyarország egyedüli dauergép és gépnél
küli specialistája. Saját találmányu „Extra" 

műszerész „Princ", „Paris" és „Jcs“ dauergép és-
Bpest, VII. Sip-u. 12. hajszárító készítője.
Telefon: 344—760.

Síeryl Fehérnemű- 
Kölcsönző Vállalat
V I I ., B a rá t-u tc a  11. és Szövetség-u tca  8. 
T e l e f o n s z á m :  1 -4 9 8 -2 9 .

Extra minőségű kölcsönfehérnemüje, 
legolcsóbb árai, pontos szállításai
— — P— — — BB— M T>— W>nr— nw— ^ —  t M K M B M — W I W

szakmai  körökben el ismert
y- -



FO DKÁSZATI O ÉPEK 
ÉS C IK K E K  

KERESKEDÉSE

BUDA PEST, 
V I I . ,  ER ZSÉBET- 
KÖ R Ú T 27. SZÁM. 

1. ein. 5.

rELEFON:
13-97-97.

kölcsönző vállalat
V., Koháry-utca 16. szám
(Bejárat a Rothermere-utcai oldalon)

Speciálisan gyártott
luxus kivitelű kölcsön 

fehérneműek.

Gazdaságos,
s z é p ,

o 1 c s ő !

Erre várt O n ! . . .
Tudja Ön, hogy a forga lom ban levő hajszárító burákba 
beépített 2 drb. 500 wattos elektrom os fűtőtest 1 órai 
áramfogyasztása, m otor fogyasztás nélkül, 30 fillérjébe 
kerül, 30 filléres ipari egységár m ellett?
Ezen — a fodrásznak nyom asztó kiadást jelentő — 
költségen segit az uj, szabadalm azott „Skót" kom binált 
villany és gáz száritó bura, m elynek gázfogyasztása 20 
filléres ipari gáz egységár mellett 8— 10 órai használat
nál 20 fillérbe kerül.
Számítson és m eggyőződik, hogy ezen megtakarításból 
rövidesen nem  csak a bura vételára térül vissza, de 
részletfizetés esetén havonta még feleslege is marad.

Külön előnyei :
1. G aranciával adott nagyte ljesítm ényű m otor,
2. beépített idő je lző óra,
3. burára  szerelt o lvasó lám pa,
4. gyönyörű , ko m o ly  kivitel,
5. m e leg  levegő szabályozás,
6. c irku lác iós levegő elosztás.

A „S  le ó t" bura a mai kor burája!
Felvilágosítással, p rospektussa l szolgál

„Skót^hajszárítóbura vállalat, VÁRADY DEZSŐ Miskolc, Széchényi-u. 18
A ,,Skót" gáz és v illannya l m ű kö dő  hajszárító bu rák  Budapesten  á llandóan 

kaphatók és m inden  időben k ip róbá lha tók
JÓNUTZ JÓZSEF fodrászcikk kereskedőnél, Apponyi-tér 1. T.: 18-35-80
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■ U H U I  A  LEG T Ö K ÉLET ESEB B EN  FEST. 18 S Z ÍN B E N .

nagykereskedőktől és lerakatosainknál.

Ipari csomagolás;
3 adag festék l színben l üveg
be pastilla nélkül . . . P 4 . —

Sálon csomagolás:
6 adag lesték, 6-féIe színben, 
6 üvegben, l dobozban pastil- 
lával ........................ P 13.20

Detail csomagolás:
l adag festék, l üvegben, l do
bozban pastillával . . P 2 .8 0

Mouslyl olaj-shampoo
habzó haj mosó olaj 
1 l ite r .....................P 8. —

Komoricin olajpakolás
tönkrement s z á r a z  hajak
rendbehozásához
1 l i t e r .....................P 6 . —

K O M O L
a világ legjobb és leg

olcsóbb hajfestéke

Egy adag KOMOL P 1.30-ba 
kerül Önnek, ha ipari csoma

golást használ.

C A P I L L - H A  J Á P O L Ó
Több mint egy évtizede a hajkorpa és ezzel kapcsolatos hajhullás töké

letes ellenszere.
Ezen elismert készítményt újabban azzal is tökéletesítettük, hogy külön 
„száraz fejbőrre11 és külön „zsíros fejbőrre11 kétféle össze

tételben hozzuk forgalomba.
A „CAPILL- HAJÁPOLÓ** alkalmazásával minden fodrász garanciával 
vállalhatja a hajkorpa megszüntetését. Egyetlen próba mindenkit meg

győz arról, hogy ez így is van. —  Próbaüveg P 1 .—
1 liter P 11.80, V, liter P 6 , — , V4 liter P 3 .—
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