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L E B E R  K Á L M Á N
borotva- és késárűgyára, mőkösa örüldéje és nikkelezö telepe, acélárú nagybani raktára
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Hevederrel és I. disznó
bőrrel vagy tehénbörrel 

bevont kézi fenöszíj
A hevederhez is, a bőrhöz is 

„Erzzeus1' pasztákkal beitatva, 
Borotvák használatra készen, bedolgozva és kipróbálva szavatosság

mellett, hogy*a legfinomabb élt fenhetjük rajta
A legkitűnőbb acélból kovácsolva, jól edzve, 1 drb. ára P 3.60

gondosan köszörülve és használatra készre fenve.
A nyelezés szép és erős cellulózéból készül. A pisz
kot nem veszi be, nem törik és elég merev.
Attila, Pelle, Paris, Dovo, Tanagra 1 drb. P 4.—
Léber 27—28 mérsékelten kihomorítva 

de mégsem zörög 1 drb. P 4.50
Pollart 27—28 1 drb. P 5,—
Ellevas, Hamlett, Gold-Krone 1 drb. P 6.40
Léber 36— 1 drb. P 6.40
Erzzeus—Léber 1 drb. P 4.80—P 7.60
Léber 76— 1 drb. P 7.20
Léber 76 külön széles 1 drb. P 8.—
Henckels P 5.—, 7.—, 10.—, 12.—, 16.—
Pearson P 4.50, 8.—, 10.—, 12.—

Egyetemes Léber-fenö

Egyetemes Léber-fenö 6 drb. fenölappal P 2.—
Ezen fenő a fenökövet helyet

tesíti. Előnye, hogy a lefenés után 
a borotva "él tökéletes-mérsékel
ten domború és bevált 1. számú 
él alakot kap. Nem kell hozzá 
olaj, v í z  vagy valamilyen kenő
anyag és lefenés egy-két perc alatt 
készen van Az alakja meg nem 
változik, el sem törik, tehát tartós.

Lapok külön bármely finom
ság, vagy bármely célra

6 drb. P 0 36

Előnye: mindig egyforma Íeízes, tehát a borotvaélalakja 
egyenletesen tartható fenn. Nem kell szegre akasztani. Ott 
használjuk, ahol éppen dolgozunk, nem piszkitja sem kezünket, 
sem a fehér kendőt.
, , Erzzeus" heveder paszta, szemcsével telített 
„Erzzeus" szemcsenélküli kitünően tapadó 

szíjpaszta
Börtekercs a fenöpaszta bedől zsölésére 
Amerikai gránit csiszoló lap a fenöszij lecsi- 

szolására
„A borotva és borotválkozás" könyvecske 

irta : kLéber Kálmán borotva- és késárugyáros 1 drb. gratis

l'drb. P 0.40

1 drb. P 0.40 
1 drb. P 040

1 drb. P 0.06



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

Budapesti Gozmosoda és
Fodrászipar) Fehérnemű-

a legkiválóbb minőségű fodrászfehérnemüt 
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.

M egérkeztek
a ré g ó ta  n é lk ü lö z ö t t

110 és 2 2 0  voltos
eredeti FŐN 

h a js z á r ító  g é p e k
a régi

Á n g y á n  kft.
szaküzletbe
Budapest,

Vili., Rákoczi-üt 40.
(szem b en  a Corvin-áruházzal)

Telefon: 130—481.

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 IN E X
bajszínező új életet ad bajának, 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 ti llér.

Kanitz Iván és Társa
BUDAPEST, VII., 

Nagyatádi Szabó István-u. 43.
TELEF ON:  3 4  5I-80.

legmodernebb szabadalmazott
elöfütéses és villany

D a u e r g é p e k
Kaphatók a készítőnél 
l évi j ótál lással .

Olcsó á
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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.

rgép- és szerszámkészítő 
V III ., Conti-u.29.

Telefonhivó : 132—958.
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Máté-nyoir.da, Budapest, 
Vili , József-utca 61. sz.
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BUDAPESTI FODRÁSZOK IPARTESTÜLETE
HIVATALOS LAPJA

Az ipartestület telefonszáma: 
14-24-79.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, Vll., Csengery-u. 15. 

Megjelenik minden hó 5-én

Főszerkesztő: ECKEllT BÁLI NT
Felelős szerkesztő : Dr. HORVÁTH LAJOS 

Szerkesztő : JÓNUTZ JÓZSEF

Előfizetési d ij:
Egész é v r e ................... P 6.—
Félévre . . . . . .  P 3.50

Egyes példány SO fillér

Mit kell tudni a minimális munkabérről
és a fizetéses szabadságról?

Több mint egy év múlott el már a munkaviszony 
egyes kérdései szabályozásáról szóló .19117. évi X X I . t. e.- 
uek a legkisebb munkabérre és a fizetéses szabadságra 
vonatkozó rendelkezései életbelépése óta. A 3000- 1938. 
számú iparügyi miniszteri rendelet 1938. február 1-én 
hatályosított rendelkezései azonban még ma sem men
tek át teljes egészükben a köztudatba, ezért szük
ségesnek látjuk, hogy azok főbb, a fodrásziparosságot 
érintő rendelkezéseit újból részletesen ismertessük.

A minimális munkabérre
vonatkozó szabályozás nagyjából azonos az 52.000-—1935. 
számú K. M. rendelkezéseivel, ami a fodrásziparban 
már 1936. év óta érvényben van. Igen lényeges eltérés 
van a munkabér-különbözet-követelés érvényesítésének 
tekintetében. Az új törvényes rendelkezés értelmében 
a munkabérkülönbözet-követelést attól a naptól számí
tott egy év alatt lehet érvényesíteni, amely napon a 
munkavállaló a megkárosításról tudomást szerzett. Az 
alacsonyabb munkabér átvételétől számított három év 
elteltével a különbözeire vonatkozó igény elévül. Ez 
azt .jelenti, hogy ha például egy öreg segéd 1936 április 
28-ika óta 16 P helyett 14 P fizetést kap, de tudott arról 
már 1936 április 28-án, hogy neki 16 P járna, akkor ő 
most 1939 május 4-én nem perelheti sikerrel a különbö
zeiét 1936 április 28-ától, hanem csak az 1938 május 4-iko

után elmaradt fizetéskülöubözetet ítéli meg a bíróság, 
mert a többi elévült.

Ha a segéd nem tudott arról, hogy — a fenti példa 
esetében — 16 P járt volna neki, akkor három évre 
visszamenőleg perelhet sikerrel.

Újítást jelent a rendelet a tekintetben is, hogy a 
munkaadót alkalmazottairól nyilvántartásra kötelezi. 
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a segéd nevét, 
szolgálati beosztását (úri fodrász, női fodrász, vegyes 
munkás) és a fizetett munkabéreket.

Változatlanul fennáll az a rendelkezés, hogy ha a 
munkaadó a legkisebb munkabérből valamit levon, úgy 
köteles erről a munkavállalónak írásbeli elszámolást 
adni. Azonban — és ez áj — az OTI-járulékok és köztar
tozás címén eszközölt levonások esetén nem köteles a 
munkaadó elszámolást adni, ha a minimális munkabért 
feltüntető hirdetményen ezt közzéteszi. Tehát a hirdet
ményre rá kell írni, hogy a minimális munkabérből 
OTI, kereseti adó, stb. címen mennyit von le a munka
adó. Ebben az esetben a mester köteles a segédnek kifi
zetett összegről, a levonások feltüntetésével, jegyzéket 
veztni és ezt a segéddel a fizetés átadásakor aláíratni.

Az évenkénti fizetéses szabadság
egyévi folytonos szolgálat után egyelőre 6 nap, 5 évi 
szolgálat után — kezdő időpontnak 1937. január 1. szá
mit. — 8 nap. Ezután háromévenként egy nappal emel-
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Modern nyári frizura.

kedik addig, amíg 12 nap nem lesz. Fizetéses szabadság 
annak jár, aki egy év óta megszakítás nélkül dolgozik a 
munkaadónál. A  szabadságot az év elteltétől számított 
10 hónapon belül kell kiadni. A  fizetéses szabadság je
lenleg senkinél sem több hat munkanapnál, mert a 
szolgálati idő 1937. január 1-étől számítódik, bármióta is 
dolgozik egyhelyben a segéd. Nyolcnapi szabadság te
hát majd csak 194*2 január 1-én jár azoknak, akik akkor 
legalább üt éve dolgoznak megszakítás nélkül a mester
nél.

A hatnapi fizetéses szabadságba nem lehet beszámí
tani a törvényes munkaszüneti napokat (vasárnap, Szt. 
István napja, karácsony), sem pedig azt az időt, amikor 
az. alkalmazott beteg volt. Kivétel az az eset, amikor a 
szabadság megkezdése után következett be a betegség.

Mint már írtuk, a fizetéses szabadság előfeltétele az 
egyéves folytonos szolgálat. E tekintetben nem számít 
megszakításnak, ha betegség, baleset, katonai szolgálat 
vagy más, az alkalmazott személyén kívül álló körül
mény folytán -következett be a munka három hónapot 
meg nem haladó megszakítása. Ugyanígy áll a helyzet 
a munkának 14 .napot meg nem haladó megszakítása 
esetén, amelyre az alkalmazottat egyéni vagy családi 
életében felmerült egyéb körülmény önhibáján kívül 
kényszerí tette.

Az üzlet tulajdonosánál beállott változás a folyto
nosságot nem szakítja meg.

A szabadságot rendszerint osztatlanul kell kiadni. 
Ha az üzlet helyzete a megosztást elkerülhetetlenné te
szi, úg> két részben lehet kiadni. Az alkalmazottal tör- 
tént kifejezett megegyezés esetén is legfeljebb kétnapos 
részletre lehet a szabadságidőt Ielosztani.

A szabadságot április hó 1-től október hó végéig 
terjedő időszakban kell kiadni. Az alkalmazottat a sza
badság kezdete előtt legalább lő nappal értesíteni kell.

Az alkalmazottnak nem szabad a szabadság alatt 
ellenszolgáltatásért munkát vállalni. Ha ezt mégis meg
teszi. nem jár neki a szabadságra a fizetés. Ha magánál 
a munkaadónál vállal munkát, az oly elbírálásba ke
rül, mintha nem kapott volna szabadságot.

A fizetéses szabadságot felmondás esetén is meg 
kell adni. Kivétel, ha az alkalmazott olyasmit követ el, 
amiért a munkaadó jogosan azonnali hatállyal küldi el 
a segédet. Ez esetben nincs fizetéses szabadság*.

Nem kényszerül Fizetéses szabadságot adni alkal
mazottainak a munkaadó, ha legfeljebb két alkalmazot
tat Foglalkoztat. Tanoneok és 1(> éven aluli segédek nem 
számítanak be a létszámba.

A munkaadó a szabadságolásról is köteles nyilván
tartás vezetni és olt feltüntetni az alkalmazott

1. nevét, születési helyét, évét, hónapját és napját;
2. szolgálatbalépésük évét, hónapját és napját;
3. szolgálati beosztásukat (úrifodrász, manikűr stb.) 

és szakképzettségükét;
4. fizetéses szabadságuk időtartamát, a szabadság 

kezdetének és végének naptári megjelölésével;
ő. a szabadságidőre kifizetett illetmény összegét.
E nv ilvántartást a hatósági közegeknek kívánatra 

be kell mutatni.
A tanoncnak 14 napi Fizetéses szabadság minden 

esetben jár, akkor is, ha a tanmester nem alkalmaz se
gédeket és a tanone még 1 éve sincs a tanmesternél.

A tanoncot megillető, legfeljebb két részletben meg
adható 14 napos szabadságot a tanonciskolái szünet ide
jében kell a tanoncnak megadni. Ebben az esetben a 
tanone a szabadság* idején sem az iskola, sem a levente- 
gyokarlatok látogatására nem köteles.

A  tanmester köteles a szabad súg idejét kezdete előtt 
tcyalúbb S nappal a tanonccal közölni és az ipartestü
letnek, valamint a tanonciskola igazgató járnak bejelen
teni.

Ayomtékosan Ielhívjuk a figyelmet erre a bejelen
tésre, mert ennek elmulasztása kihágás.

A tanone szabadságába a betegségbe töltött időt, 
hacsak nem a szabadság megkezdése után betegszik 
meg, betudni nem szabad.

Semmis minden olyan joglemondás vagy megálla
podás, amely a most ismertetett rendelkezéseknél hát
rányosabb a munkavállalóra. A rendelkezés megszegőit 
a polgári kártérítési kötelezettségen felül pénzbüntetés 
és elzárásbüntetés sújtja.

B L E H A  F E R E N C
késm űves

és m ű k ö s z ö r ü s m e s t e r

B U D A P E S T

VI., Vilmos császár-út 27 . 
és VII., Erzsébet-körút 29 .
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Fodrászok Országos Segély 
egyesülete

Irta: Jónutz József
levőkkel ezelőtt tett indítványomat újból megismé- 

toltem a Magyar Eodrászmesterek Országos Szövetsé
gének május hóban tartott Közgyűlésén. Az indítvá
nyom, amelyet a Közgyűlés nagy többsége elfogadott, 
egy-két közgyűlési tag nem tette száz százalékosan ma
gáévá, mert félt hogy az ország fodrászmesterei nem 
lesznek abban a helyzetben, hogy a reájuk eső szabadon 
választható tagdíjfizetéseknek eleget tudjanak tenni. 
Ezeknek a kartársaimnak és az egész ország fodrász 
iparosainak elgondolásaimat a következőképen vázo
lom. Nyugdíj-, illetve segélyegyesület megalakítását a 
Magyar Fodrász Mesterek Országos Szövetsége kere
tében kívánom megvalósítani olyképen, hogy alapsza
bály módosítással egy olyan tagsági díj állapíttassák 
meg, amely tagsági díj teljes összege segélyalapul szol
gáljon minden tagnak. Illetve ,a befizetett tagsági díj
ról, amelyet mindenki szabadon választhat meg — lehet 
havonta egytől—tízpengőig — és minden befizető tag 
azon összegről kap könyvet, amennyit befizet és évek 
hosszú során az általa befizetett összeget, ha megálla
pítva lesz az hogy munkaképtelenné vált ötven—hatvan 
éves korában, akkor az az összeg több évre felosztva fi
zetendő vissza neki kamatok és jövedelmekkel együtt. A 
segélyalap pótlására az Országos Szövetség keretében 
kell megrendezni minden szakmai, jövedelmet hozó moz
galmakat, úgymint bemutató estélyeket, versenyeket 
stb. és az ezekből származott tiszta jövedelmek minden 
év közgyűlésén a tagok javára a befizetés arányában 
Írandó. A befizetett összegekből, amely természetesen 
semmire fel nem használhatók, csupán a kamatai, 
amelyből az adminisztrációs kiadásokat kell fedezni, 
szerény keretek között, A tiszta pénzből legelőször, hogy 
annak értéke megmaradjon, Budapest székhellyel Or
szágos Fodrász Otthont kell alapítani, egy olyan ott
hont, ahol az egész ország fodrászai megtalálják helyü
ket és abban az otthonban mindenkinek és mindenre 
hely legyen és annak az otthonnak a tiszta jövedelme 
ugyancsak szaporítsa a segélyalapot. Úgyhogy, amit a 
fodrásziparosok szerény keresetükből magas tagsági 
díjat fizetni nem tudnak, a különbözeiét az ily jövedel
mek pótolnák. Ez összegeket folytatólag kell minden
kor befektetni ingatlanokba, hogy értéke ne csökken
jen.

A  vidéki városokban — értem ezalatt a nagyobb 
városokat is — hasonló otthonok alapítandók a célból, 
hogy ők is hozzájárulhassanak a segélyalap gyűjtésé
hez és az abból rendezett bemutatók, stb. jövedelméből 
részesüljenek.

Ennek megkezdéséhez egy bizottság lett kiküldvo, 
akik rövidesen összeülnek és hiszem, remélem, hogy 
végre megalakul e minden tekintetben a fodrásziparo
sok érdekét szolgáló segély egyesület és hogy a megva
lósulás mielőbb létrejöjjön, ezúton is felhívom az egész 
ország fodrász iparosait, hogy jelentkezzenek azok, akik 
alapító tagok akarnak lenni és egy tégla hozzájárulá
sával megépíthessük a Magyar Fodrászmesterek Orszá
gos Otthonát. No várjunk addig, míg fillérekből össze
gyűl az az összeg, amelyből egy otthon megvalósítható, 
hanem jelentkezzünk mindnyájan, de különösen azok, 
akik tehetik, hogy mint alapító tagok jelentsék be, hogy 
milyen összeggel akarnak az alapító tagok közé lépni,

Jómunkás
és elsőrendű f n f l  r á . S 7 H  O  kellemes
és állandó ál lást  találnak Német
országban. Ellátást, lakást is ad és az utazás' 
költséget megtéríti. Fényképes ajánlatok a következő címre 
küldendők: & Sálon Parfümerie D i e d r i c li s K 1 ö t z e 

i/d Altmark Bahnhofstrasse 1. (Németország).

azok közé, kiknek majd a nevét márványba vésett tábla 
fogja hirdetni az utókor részére, hogy azt, amit évszá
zadokon keresztül a magyar fodrászok nem tudtak meg 
alapítani, megalapították az 1939. év fodrászai a szebb 
jövő érdekében.

Elgondolásomat nem akarom többé elaludni hagy
ni és minden akaratommal azon leszek, hogy a jövő 
fodrászmestereinek öregségére nocsak koldusbot jusson 
osztályrészül, hanem egy darab kenyér is és ezt csak 
úgy tudjuk elérni, ha ragaszkodunk ahhoz a régi köz
mondáshoz: „Segíts magadon, az Isten is megsegít**.

Mindenkit hívunk, mindenkit szeretettel várunk és 
felszólítunk arra, hogy legyen tagja a Magyar Fodrász- 
mesterek Országos Szövetségének, s egyúttal tagjává 
válik saját Segélyző Egyesületének, ahol öregségére öt 
a jogosan megillető segélyösszegétől senki el nem üt
heti.

összetartást és szeretőiét kell, hogy terjesszen az ala
kítandó Segélyegyesület a fodrásziparban és utat a 
szebb jövő felé, amelyet csak szeretettel érhetünk el. 
Adja Isten, hogy úgy legyen!

Ha
a régi

ÁNG YÁN k. f . t.
s z a k i i z l  e t b e n

B U D A P E S T ,
V III ., Rákóczi-ut 40. sz. I. em. 
(szemben a Corvin-árnkázzal)

szerzi be szükségletét,
bizonyos leket, kogy vendégeit teljes 

megelégedésre szolgálja ki.

Saját készítésű i 1 l a t s z e r e i n k  kitűnőek. 
Acéláruink válogatott minőségűek. Beren
dezéseink ízlésesek és tartósak. Gépeink 
(dauer és hajszárító) megbízhatóak és nagy

teljesítménynek.

Gyors és pontos házhozszállítás. 
Telefon 130— 481.

Cégünk a j ó m i n ő s é g ű  á r ú k olcsó
szaküzlete.
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Iparosnagygyűlés
Az IPOSz. május 4-én tartotta meg nagygyűlését u 

budapesti Vigadóban.
A gyűlés közönsége megtöltötte a Vigadó nagyter

mét és dacára a napirenden szereplő súlyos és régi pa
naszoknak, végig tárgyilagos és megfontolt maradt.

A  napirenden a kisiparosságnak munkával való el
látásának lehetősége, az ál-gyárak és ál-szövetkezetek 
megszüntetése, a közüzemek konkurreneiája és a kon
tárügy gyökeres rendezése szerepelt.

A  kontárügyek előadója Török Ferenc, az Országos 
Szövetség elnöke volt. Nagy és osztatlan érdeklődést 
keltő beszédében részletesen felsorolta a. kis és kézmű- 
\ esiparosság több év óta tartó reménytelen harcát a 
kontárokkal szemben, mert a jelenlegi törvényes eljá
rás hosszadalmassága és a bizonyítás körülményes 
volta miatt nem védi meg eredményesen az iparosságot.

Az utóbbi években megjelent szociális rendelkezé
sek még súlyosbítják a helyzetet, mert a minimális 
munkabér és munkaidő következtében még az eddiginél 
is hátrányosabb helyzetbe kerül az iparosság a kontár
ral szemben, mert annál sem munkabér, sem a munka
idő nem jön számításba.

Aközterhek súlya alatt roslcadó gazdaságilag tönkre
ment kis- és kézművesiparosság nem bírja tovább ezt 
az egyenlőtlen harcot. Kéri a kormányt, hogy meg
felelő törvény kezdeményezésével legyen segítségünkre 
és szabadítsa meg munkaterületeinket a kontárok és 
jogtalanul ipart űzők pusztító tömegétől. Ezért a követ
kező határozati javaslatot terjesztette elő :

Az országos iparos nagygyűlés megállapítja, hogy 
a kisipar színvonalának emelése a kisiparosság megél
hetésének biztosítása szempontjából létkérdés a kontár
ügy megnyugtató, gyökeres rendezése. A jelenleg ér
vényben levő törvények, intézkedések csődöt mondot
tak, a kontárkérdés megakadályozására alkalmatlanok
nak bizonyultak. Néha évekig is eltartó hosszadalmas 
eljárás, nehézkes bizonyítás, jelentéktelen büntetés jel
lemzői az eljárásnak.

Ezért kéri az országos iparos nagygyűlés a m. kir. 
Kormányt, hozzon sürgősen erélyes törvényes intéz
kedéseket, amelyek nemcsak a jogosulatlan iparüzőket 
büntetik, példás, az eddiginél szigorúbb büntetéssel, ha
nem amelyek alapján a tudva kontárral dolgoztató is 
felelősségre vonandó, bűn segéd i bűnrészesként marasz
talandó lesz a jogosulatlan iparűzővel együtt, amely 
szerint a tettenért kontár munkája a helyszincn azon
nal beszüntetendő és az eljárás tartamára a munkaesz
közök és az anyagok, zár alá veendők, marasztalás ese
tén pedig elkobozandó!?, a kontárüzemek pedig bezáran
dók legyenek. A kontárkodás könnyebb ellenőrzése cél
jából az önálló iparosok fényképes igazolvánnyal legye
nek ellátandók.

Kéri továbbá az országos iparos nagygyűlés a m. 
kir. Kormányt, hogy a. kontárügyek tárgyalásánál sür
gősségére való tekintettel olyan városokban, amelyek
ben annak szüksége fennforog, külön kontárbiróságot 
állítson fel, amelyek 8 napon belül feltétlenül lefoly
tatják az eljárást és Ítéletet hoznak. Budapesten okvet
lenül felállítandó a város egész területére illetékesség
gel biró központi kontárbiróság, amelynek keretében 
szakmai csoportok szerint legyen megosztva az eljárás 
lefolytatása.

Történelmi frizura
A mestervizsgáló bizottságok nagyjelentőségű lé

pést tettek az iparfejlesztés érdekében,amikor elhatároz- 
Iák, hogy a jövőben minden mestervizsgazonak törté
nelmi fésülésből is vizsgázni kell. A megfelelő előkészü
lés érdekében lapunkban különböző történelmi kreáció
kat mutatunk be. Az első bemutatók könnyebben, saját 
hajból is elkészíthető frizurák lesznek és ezt követik a 
nehezebb munkák.

Lapunk mai számában 1830-ból egy biedermeyer- 
altwien frizurát mutatunk be elkészítve élőiről es hátul
ról. Ábrák szerint az előkészítés módját is, a hozza 
szükséges pót-haj részekkel, virágokkal es gyöngyökkel. 
Mint az 1. szánni ábra mutatja, a saját hajat két oldalt 
és hátul erősen fel kell fésülni és három helyen meg
kötni. A 2. ábra mutatja, hogy milyen a haj hátulról 
nézve az összekötés után. A 3. ábra mutatja, hogy a. ha
jat az oldalrészen miként kell vassal becsavarni: elvá
lasztjuk kisebb részekre és jól, erősen felfele csavarjuk. 
A 4. ábrán már látható az egyik oldalon becsavart haj- 
rész és mutatja, hogy miként kell csavarni a fej tete
jén összekötött hajrészeket. Ennél a résznél előre kell 
csavarni, hogy szép loknit. képezzen. A mellékábrák 
az esetleg szükséges pót-hajrészek csavarását, azoknak 
lokni-fán való felfésülését, a virág és gyöngydíszeket 
mutatják be. Ha a modellnek elég sok haja van, akkor 
pótrészek nélkül is könnyen elkészíthető ez a frizura. A 
pótrészek megkönnyítik a munkát; csak vigyázni kell 
a feltűzésre és lehetőleg a tűzést mindig a kötött haj
részekhez kell alkalmazni, mert e részek erősen tartják 
a feltűzött pótrészeket. Virágok és gyöngyök tűzését 
ugyancsak erősen kell elvégezni és mint az elkészült 
képek mutatják, díszíteni kell az oldal loknikat virág
gal, hátul a lökni mellett, ahol alkalmazni lehet, a ruha 
színéhez hasonló csokrot alkalmazunk, lehet azonban 
hajból vagy haj színhez hasonló csattokból is csinálni.

A történelmi frizurák készítése a. mai divat folytán 
igen aktuálissá vált, s így nemcsak a mestervizsgázók
nak, de mindenkinek érdeke ennek begyakorlása, mert 
mindenkinek szüksége van, különösen az egyszerű for
mák elkészítésének tudására, mert egyszerűségük mel
lett is minden hölgynek jólállnak.

Mestervizsgázók figyelmébe
A budapesti fodrászipari mestervizsgázó bizottsá

gok együttes ülésén elhatározta, hogy a. mestervizsgára 
jelentkezőkkel miheztartás végett az alábbiakat közli:

A mestervizsgára minden résztvevőnek egy haj
munkát kell elhoznia, amit saját magának kell otthon 
előzőleg clkészíteni.

A mestervizsgán a munkákat a következő sorrend
ben kell bemutatni: női vízhullámosítás, férfi hajvágás 
vízhállamosítással, női vasoudolálás (hullámmal), haj
munka. Ezután elméleti vizsga következik, amely szak
mai és közigazgatási részből áll.

Tökéletes vizhullámot nyer a
SAMPION

vizhullámrögzitő használata által 
Forgalomba hozza: és körzetképviselőt keres
MOHOS laboratórium, Tapolca





6 F O 1) R A S Z

Modern nyári frizura.

Az ipartestületi tagok 
arcképes igazolványa

Az iparügyi miniszter az ipartestületi tagok arc
képes igazolványa tárgyában készült rendelettervezetet 
hozzászólás végett megküldöttc a kereskedelmi és ipar
kamaráknak. valamint az Ipartestületek Országos Köz
pontjának.

A tervezet szerint az ipartestületi tagokat és a fel 
vidéki i pertársul átok képesítéshez kötött ipart üzö tag
jait — a jogi személyek és az önkéntes tagok kivételé
vel — arcképes igazolvánnyal kell ellátni. Az arcképes 
igazolvány az arcképen felül tartalmazza: az iparos ne
vét, születési évét és helyét, lakóhelyét; az ipar jogosít
ványt kiállító hatóság megjelölését; az iparjogosítvány 
számát és keltét; az iparnak az iparjogosítvány szöve
gével megegyező megjelölését; az igazolvány érvényes
ségi idejét.

Az arcképes igazolványt az ipartestület elöljárósága 
(felvidéki ipartársulat vezetősége) alldja ki. Az iparos 
ipara gyakorlása megkezdésének bejelentésekor, ha pe
dig ebben az időpontban iparigazolványt még nem ka
pott, az iparigazolvány kézbesítésétől számított nyolc 
nap alatt köteles két 6xfi centiméter nagyságú fényké
pét az ipartestülethez (felvidéki ipartársulathoz) be
nyújtani és egyidejűleg az ipartestület (felvidéki ipar- 
társulat) pénztárába a kiállítási költséget befizetni, 
ezen felül viselnie kell az arcképes igazolvány bélyeg
illetékét.

Az arcképes igazolvány kiállításától, meghosszabbí
tás esetében a meghosszabbítástól számított <‘g,\ c\ ig 
érvényes, de már előbb is érvényét veszti, ha tulajdo
nosa meghal, iparjogosítvány hatálya vagy a közkere
seti társaság beltagjának az iiziot vezetésére jogosult
sága megszűnik, avagy ha a tulajdonos az iparnak kis
korú javára érzésétől visszalép. Az a r c k é p e s  igazolványt 
minden évben érvényességi idejének költségmentes 
meghosszabbítása végett be kell mutatni.

Az arcképes igazolvány adataiban bekövetkezett vál
tozást — annak feltüntetése végett — az ipartestületiünk, 
az arcképes igazolványt is benyújtva, nyolc nap alatt 
kell bejelenteni.

Ha az ipartestület elöljárósága (felvidéki ipartarsu- 
lat vezetősége) az arcképes igazolvány kiállítását, a be
jelentett változás feltüntetését, az arcképes igazolvány 
érvényességi idejének meghosszabbítását m e g t a g a d j a ,  

vagy az arcképes igazolványt érvénytelenné nyilvá
nítja, a mce nem elégedő érdekelt fel tizenöt nap alatt 
a felügyelő hatósághoz fordulhat.

A  tervezet szerint az arcképes igazolvány jogosu
latlan használata kihágás, az arcképes igazolvány ki
vallásának vagy meghosszabbításának elmulasztását az 
ipartestület (a felvidéki ipartársulat) fegyelmi úton
Iliin fői i

Az IPO K  balatonfüredi iparos
gyógy telepének megnyitása
A  központ választmánya az elmúlt vasárnap meg

tekintette az elkészült balatonfüredi iparos gyógvtelo- 
pet. Ez alkalommal az IP O K  Balatonfüreden tartotta 
vál ászt mán yi ii lését.

Az elnöki megnyitó után Duvalovszlcy Mihály az 
egész iparosság nevében hálás köszönetét fejezte ki 
Papp József elnöknek és a Központ elnökségének azért 
az áldozatos munkáért, mellyel megteremtették a máso
dik iparos gyógytolcpot.

Ezután Papp József elnök beszámolt a balaton
füredi iparos gyógytelep megalkotásáról, az isidig vég
zett munkálatokról, ezek költségeiről, a még szüksé
gessé vált pótmunkák és berendezés beszerzésére felha
talmazást és hitelt kért a választmánytól. Bejelentette, 
hogy május 15-óvel Balatonfiireden 15, Hévízen 34 be
teg iparos kezdi meg gyógyulását. Majd a hévízi gyógy
telep kibővítéséről terjesztett elő javaslatot. Ennek 
végrehajtására bizottság kiküldését kérte.

Kovatsck Ferenc örömét és köszönetét fejezte ki 
Papp .József (‘Illőknek, hogy a magyar kézmü vési páros
ság részére méltó hajlékot teremtett Balatonfiireden. 
Azt az óhaját fejezte ki, hogy minél rövidéül) időn belül 
több ilyen gyógytelep állhasson az iparosság rendelke
zésére.

Orábits Frigyes a gyógytelep könnyel)!) hozzáfér
hetőségé végett kérte, hogy azt egy hétre is igénybe le
hessen vermi.

Marsehall Béla erőteljes propaganda kifejtését ja 
vasolta, hogy télen-nyáron tele legyen a gyógytelep.

\ ági István hálás elismerését fejezte ki az egész el
nökségnek a gyógytelep megalapításáért. Kérte, hogy 
*l/' 1 3 pengős potdíjak megtakarításából legköze
lebb Hajdúszoboszlón építsen a Központ gyógytelepet.

Lovász Gyula számv. biz. elnök a számvizsgáló bi
zottság neveben fejezte ki köszöue-lét a gyógytelep fel
állításáért. Hangsúlyozta, hogy az iparos szociális intéz
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ményeket szaporítani kell. Rámutatott arra, hogy a 
kézműves iparosság szociális kérdései eddig el voltak 
hanyagolva.

Ezután a választmány a napirendi pontok tárgya
lására tért át, amelynek során az iparos nyugdíjstatisz- 
ti kával, az IPOK tisztviselők nyugdíjával és más fon
tos kérdéssel foglalkozott.

Az ülés után a gyógyterem ebédlőjében társasebéd 
volt. Az ebéd alatt Bódé .József balatonfüredi ipartestü
leti. jegyző, Szöllőssy Ferenc számvizsgáló bizottsági 
tag, Zelinger Ede, Nagy Antal, Körmemly Mátyás, Har- 
sónyi Géza, Vági István, Lődör .Jenő, Kovatsek Ferenc, 
Marschall Béla, majd Papp .Józsid' elnök szólaltak fel. 
Beszédeikben a kézmnvesiparosság gazdasági helyzeté- 
vel, a legsürgősebb kézművesipari problémákkal foglal- 
kóztak részietesen.

A  gyégytelep ünnepélyes és hivatalos megnyitása 
későbbi időben lesz.

Zászlóavatás
A Liget-utcai fodrászszakirányú ipariskola május 

hó 17-én avatta fel gyönyörű új selyemzászlóját, melyet 
tanulók gyűjtéséből vettek. Az ünnepségen a kultusz
minisztérium részéről dr. Deák János pedagógiai elő
adó, a kamara részéről dr. Lipcsei Ádám titkár, a székes- 
főváros részéről Urbányi József felügyelő, igazgató, a 
fodrászipartestiilet képviseletében Hirsch Ferenc ipar
testületi alelnök, Gansterer József segédi vizsga bizott
sági elnök és Szuchentrong József az iparostanonc isko
lák képviseletében Kelemen Konstanca, tanulmányi fel
ügyelő, Bolyán László, Haán Győző, Helyei Ferenc, 
igazgatók és Spoeziár Gyula jelentek meg. A  népművelő 
dési bizottságot Fertsek Elza urhölgy szakelőadó kép
viselte.

Az ünnepség a Himnusz eléneklésével kezdődött, 
majd az iskolaigazgató Lestyánszky Pál mondott ma
ga sszárnyalásu beszédet és üdvözölte a kiküldötteket s 
a nagyszámban megjelent vendégeket. A  beszéd elhang
zása után a megjelent vendégek és a tanulóifjúság hosz- 
szasan ünnepelte a nagy népszerűségnek örvendő igaz
gatót. Majd Goda Lajos tanár mondotta el megkapó 
hazafias ünnepi beszédét, mely után Czinner Ferenc, a 
tanulók nevében áttvete a zászlót. Szavalatok és énekek 
elhangzása után a kiküldöttek szólaltak fel. Szuchentrong 
József hazafiasságtól izzó beszédben figyelmeztette a 
lanoneifjóságot a haza és a zászló iránti kötelességére 
és megköszönte az iskola igazgatójának és tanári kará
nak az összes fodrásziparosok nevében, hogy ilyen haza
fias szellemben nevelik az ifjúságot. A  székesfőváros ré
széről Urbányi József felügyelő, igazgató mondott 
nagyhatású beszédet. Dr. Lipcsei Ádám kamarai titkár 
intézett ezután hazafias szónoklatot a tanulókhoz, majd 
tolmácsolta a kamara köszönetét az igazgatónak és a 
tanári karnak az ifjúságnak hazafias irányú nevelésé
ért.

A  beszédek elhangzása után következett az ün
nepség legszebb része, amikor is a tanulóifjúság ke
mény, katonás léptekkel tisztelegve elvonult az zászló 
előtt. A tisztelgés után az összes megjelentek a tanuló- 
ifjúsággal együtt elénekelték a Hiszekegyet. Lestyán
szky Pál igazgató zárószavaival a lélekemelő ünnepség 
véget ért.

A most fidavatott zászlót a fodrászok véilszentjének 
napján, 1939. október hó lén reggel 9 órakor a liózsák-

terén lévő rém. kát. plébániatemplomban tartandó szent
mise keretében fogják felszentelni, ezen zászlószentelé
sen minden fodrásztanoncnak, aki Budapesten van 
beszerződtetve, az ipartestületi szakoktatók és az isko
lák tanárainak vezetése alatt meg kell jelennie.

Különleges nyári frizurák
Lapunk e számának mellékletén a legújabb nyári 

divatfrizurát mutatjuk be. Ez a kreáció különleges, 
amely általános feltűnést kelt. Szakít az eddigi összes 
'•oiml-formákkal, a fej maga majdnem egész síma, csu
pán a tetőn és a nyakban van frizura, illetve loknik. 
Bár a fej középső része síma, mégis nagyon fontos, 
hogy a haj jól legyen tartóshullámosítva, mert csak 
ez esetben lehet úgy elhelyezni a hajat, ahogy a 
fodrász akarja és oda fektetni a lökni kát, amint a divat 
megkívánja. A nyakon elhelyezett loknikat a legújabb 
e célra készített különleges csatok szorítják össze, ame
lyek két. célt szolgálnak: tartják a loknikat és díszítik 
a frizurát. Az elkészítés módja nagyon egyszerűnek 
látszik, azonban a helyes és Ízléses elkészítés nagy szak
mai felkészültséget és sok időt igényel, mert különben 
nem érvényesül a munka.

Lapunk más részén bemutatott három különböző 
kreáció strand-frizurának is alkalmas, különösen ak
kor, ha a nyakban lévő loknikat elhagyjuk és a hajat 
erősen felfésüljük s a felfésült haj végéből különböző 
elhelyezéssel készítjük a loknikat. Egy kis póthaj alkal
mazásával, amelyet hullámlokni alakjában kell fel
fésülni, estélyi frizurává alakítható át minden frizura, 
mert a mai divatirány, amely hátul csüngő loknikat 
igényel, nagy lehetőséget ail ezen átalakításra.

Modern nyári frizura.
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PESTEÍ^SZÖ VETSÉG
Szerkesztőbizottság: TÖf*ÖK FERENC, KbEIfí JAjMOS és KISS SÁNDOR ____

Bemutató Gyulán
A gyulai kartársak kérelmére az. Ipari Tanfolya- 

mok Országos Vezetősége egy minta műhely felszerelést 
•'•s Herczog József személyében egy fővárosi szakokta
tót küldött Gyulára, a mestervizsgára előkészítő négy
hetes tanfolyam megtartására.

Halmai Gyula kartárs kezdeményezésére a tanfo
lyam egy nagyarányú bemutatóval zárult április 30-án, 
amelyre a gyulai kartársak felkérésére az Országos Szö
vetség Török Ferenc kíséretében Biozó István, Molnár 
József és Szenté András mestertársainkat küldte Gyu
lára, akik megfelelő magyarázat kíséretében nagy érdek
lődés mellett mutattak be történelmi és modern frizurá
kat, valamint parókákat a tőlük megszokott művészettel.

Meglepően sokan jöttek a környékbeli városokból és 
községekből kartársaink a bemutatóra, ez igazolja a fej
lődésre való törekvést. Sok tanfolyamot és bemutatót 
kell tartani az ország valamennyi városában, mert ezzel 
nemcsak iparunk színvonalát emeljük, hanem a kari 
összetartás kifejlődését is elősegítjük.

A bemutató után értekezlet volt melyen Török Fe
renc az Orsz. Szövetség elnöke ismertette az Országos 
Szövetség célját, eddigi működését és a legközelebbi cél
kitűzéseit.

F ig y e le m !
Németországi utam alkalmával sikerült 
behoznom többféle praktikus fodrászati 
cikket.
Újdonságaim megtekintésére felhívom 
igen tisztelt vevőim szives figyelmét 
különösen a szénkefe nélkü li, 
újszerű levegő szabályozó

Miiholos-Super
hajszárító burára, mellyel a 
a cirkuláló levegő nyomását 
emelni és csökkenti lehet.
Ezenkívül raktáron tartom az összes 
fodrászati cikkeket és a legmodernebb 
úri- és női fodrász berendezéseket és 
csöbiitorokat is.

Szives pártfogását kérve, vagyok 
teljes tisztelettel :
„ T ú r á n 11 Laboratórium
illatszerek, fodrászati berendezések 
és fodrász kellékkek szaküzlete 

Budapest, Vili , Népszinház-utca 22. sz. I. em. 
Telefon : 3 3 5 —649.

Ilerezog Józsid és Dudás Sándor lelszolulasukban 
az összetartás megteremtése melleit szólaltuk lel.

Este 8 órakor társas vacsora volt, amelyen több 
mint 100 személy vett részt. Az itt elhangzott lelszolala- 
sokból megállapítjuk, hogy az Országos Szövetség ismét 
bebizonyította, hogy önzetlenül kívánja szolgálni az ösz- 
szesség érdekeit, ezt elismertek a békéscsabai karlarsak 
is, mert a helyszínen bejelentették csatlakozásukat a
Sívnvnfuóo'l iov.

Beszámoló a MFM Orsz. Szöv. .1939 évi május hó
8-án tartott rendes évi közgyűléséről. Török elnök üdvö
zölte a megjelenteket. Kékért Bálint ipartestületi elnö
köt, a vidék képviseletében megjelent szakosztályi es al
osztályvezetőket és a Magyar Hiszekegy imádság után 
az ülést megnyitotta. .Beszámolt az Árkay Ferenc mi
niszteri osztályfőnök úrnál eljárt küldöttségnek az 
ipari sérelmeink orvoslása tárgyában tett előterjeszté
seiről, majd Kékért Bálint ipartestületi elnöknek az 
egyetemes fodrászipar érdekében kifejtett igen értékes 
munkásságért átnyújtott a szövetségünk díszoklevelét. 
Mangol Miklós és Hoehman János kartársaknak az 1938 
évi debreceni Országos Iparos Kongresszus által ado
mányozott oklevelet nyújtotta át. Kokért Bálint köszö
netét mondott a megtisztelő kitüntetésért. Személyi am
bíciók, babérok hajszolása őt sohasem vezették szeretett 
szakmánk érdekeiért harcolt mindig és fog küzdeni lan
kadatlan erővel a jövőben is. Mangol Miklós köszönetét 
mondott 35 éves önzetlen munkássága elismeréséért, 
szolgáljon ez buzdításként a fiatalságnak. Ily értelem
ben szólalt fel Hochinan János kartárs is. Jónutz József 
indítványára elfogadták egy öregségi biztosítási alap 
létesítését. Kidolgozására hattagú bizottság választa
tott meg. Tagjai: Jónutz József, Ződi János, Bandiéi* 
Fiilöp, Hirsch Sándor, Friedrieh Ferenc és Kovács Fe
renc. Schwartzer Konrád főpénztáros ismertette a zár
számadást, amit egyhangúan vett tudomásul a közg>ülés 
és a felmenvényt megadta. Binder Károly lemondásá
val megüresedett társelnöki tisztségre a legeredménye
sebben dolgozó alosztály elnökét, Bárdos Andrást Eger
ből válsztották meg egyhangúan.

Közgyűlési határozat. F. évi május 8-án tartott 
rendes évi közgyűlésünk az új tagok beiratási díját 50 
libérben állapította meg.

A miskolci szakosztály l‘. évi május 11-ón tartott 
alakuló ülésen megválasztott körzeti elnökség és tiszti
kara: Tóth Endre elnök, Titkay István jegyző, Farkas 
Károly pénztáros, Óborai János háznagy, Jungesz La
jos és Novak Sándor ellenőrök. Szeretettel üdvözöljük 
az új vezetőséget, eredményes munkásságukhoz Isten 
áldását kérjük. Az Elnökség.

Értesítés. Az Országos Szövetség jelvényei elké
szültek, kérjük az alosztályok pénztárosait, hogy azok 
átvételére jelentkezzenek a hivatalos órák alatt a fő- 
pénztárosnál.

Felhívás! Felkérjük a kerületi alosztályok pénz
tárosait, hogy folyó hó 15-én, csütörtökön este fél 9 óra
kor a körzeti központban elszámolás céljából megjelen
ni szíveskedjenek. Körzeti Elnökség.
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TRICONUS•. . .0 7 ‘.v f  >

€J RÓBERT HOPPÉ, s o l i n g e m

M a n i k ű r ö s  h ö l g y e k n e k  tudniok keli hogy a 
2 7 ,  2 8 ,  4 2 ,  7 2 ,  7 5  , számú m a n ik ü r o lió k ,
továbbá a TRICONUS jegyű körömollók, manikűr műszerek, kö- 
römreszelők felülmúlhatatlanok !

Méltóztassanak ügyelni a gyár nevére;

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

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

—  Nfiifodrászok Mesteregyesliletének közleményei —
Székhely: Budapest, V II. kér. Rákóezi-út 17. szám 

Balaton kávehaz. Tel.: 14-21-21. és 13-41-77. összejöveteli 
hely csütörtök este 8-tól Rádai-utca 5. sz. 
Tel. 388—083.

Elnök: Herczog József VII., Thököly- 
út 22. Tel.: 338—664.

Aleinök: Geszler János III., Zsig-
mond-utca 38. Tel.: 366—672.

Misik Pál IV., Eskü-iit 6. Tel.: 188—
530.

Jegyző: Csicsátky Károly VII., Ki- 
rály-u. 73. Tel.: 145—755.

Titkár: Meiszner Aladár V., Pannónia-u. 18. Tel.: 
126—110.

Pénztáros: Láng Jenő II., Olaszfasor 23. Tel.: 156—
466.

Gazda: Fűnk István I., Országház-u. 6. Tel. hivó: 
162—286.

Évzáró ünnepély
Június 1-én tartotta az Egyesülés évzáró ünnepé

lyét a híres Pacsirta-vendéglőben '/a9 órakor. — líerezog 
József egyesülési elnök üdvözölte a megjelenteket, a hi
vatalos kiküldötteket, az egyesülés díszelnökét Hippi Jó
zsef urat és dr. Csallóközy Jenő urat, mint az Egyesülés 
ügyészét.

A kiküldöttek sorban válaszoltak az üdvözlésekre 
és a szakma továbbfejlesztésére és nemes munkára buz
dították az Egyesülést.

Herczog József egyesülési elnök beszámol az 1938— 
30 év munkájáról, és örömének ad kifejezést, hogy hatá
rozottan jobb irányt észlel a fodrásztársadalom össze tar
tozna dóságú han és muukakészségében.

A Hölgyfodrász Segédek Országos Egyesületével 
közösen levezetett háziverseny bajnokságát elismeréssel

a fenti egyesület nyerte el, amiért ezúton is gratulálunk 
Varga úrnak, mint nevezett egyesület csapatkapitánya- 
nak és köszönetét mondunk Misik Pál aleinök úrnak, 
mint a Mesteregyesülés kapitányának az Egyesülés ér
dekében kifejtett munkásságukért.

A  háziverseny, mely a Mesteregj esiilés kebelében 
lett megtartva, a nagy díszérmet Csicsútka Károly nyer
te el, akit Hufnágel József Nagy-díszérem tulajdonos, 
mint az Egyesülés avatómestere, az ezüst avató-serleg- 
gel Nagy-díszérmessé avatott. Ez alkalommal buzdította 
az Egyesülés érdekében a további önzetlen és cselekvő 
munkára, mely egyúttal jó példát vau hivatva mutatni 
az egyesülés újoncainak, hogy törekedjenek munkássá
gukkal ők is ezen legnagyobb egyesülési kitüntetés el
érésére.

Herczog József elnök kitüntette Pók Istvánt, mint 
a háziverseny legtöbb pontszámot elért kis díszérmesét, 
a Szorgalmi érmet pedig egy ambiciózus ifjú tagunk, 
Fűnk István érdemelte ki.

A  jelenlévők melegen gratuláltak a kitüntetettek
nek.

Misik Pál aleinök buzdító szavak kíséretében nyúj
totta át a kitüntetéseket.

Geszler János aleinök a kitüntetetteket még na
gyol)!) munkára ösztönözte és figyelmeztette őket, hogy 
a kitüntetések birtokában emlékezzenek mindig az Egye
sülésnek tett fogadalmukra, hogy zászlajukat tiizön- 
vizen keresztül megvédelmezik és a szakmában diadalra 
viszik.

A  kitüntettek ígéretet tettek, hogy mint a múltban, 
úgy a jövőben is a Női fodrászok Mesteregyesülése érde
kében fognak dolgozni.

Az üdvözlő és gratuláló szónoklatok végeztével 
Herczog József elnök meleg szavakkal fordult a tagok
hoz, kérte őket, hogy munkaszeretetükkel emeljék a fod
rászipart, mert úgymond végeláthatatlan fejlődési lehe
tősége van ennek a szép iparnak: rajtunk múlik tagtár-

K L E I N O L  Haj festékek hajszinezők, h a j f e h é r í t ő k ,  h a j f é n y e s i t ő  k,
szempillafestékek és lehúzó.

I
R E  A L I  S T IC  tartósondulálógépek, gépalkatrészek, Maycó tartósonduláló vizek.

Magyarországi központi lerakata ill. képviselője Jónutz József 
Budapest, IV., Apponyi-tér 1.

Telefon ; 18-35-80 Telefon: 18-35-80
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saim, — mondotta — hogy ebből a szép iparból ;jó ipar is 
legyen, hogy polgári módon biztosíthassuk családunk 
és alkalmazottaink megélhetését. Ismét üdvözölte a 
megjelenteket és ezzel a hivatalos záróünnepély befe
jeződött.

Az ünnepeltek és az ünneplők kora hajnalig voltak 
együtt a lelkes közönséggel együtt.

#
Könyvtár igénylés és tagsági díjfizetés: 8—‘/-'10-ig.

*

F e l h í v á s !  Értesítjük a takarékegylet tagjait, 
hogy a nyári szünet alatt, amely június 1-től szeptember
20-ig tart, inspekeiós szolgálatot tartunk az elnökség 
tagjai részéről felváltva, így tehát a befizetések, felvi
lágosítás adások és belépések zavartalanul történnek.

#
Minden ROMOL és SUN BRIGHT szelvény egy 

tégla a Fodrász-Otthon felépítéséhez; gyújtsd és szolgál
tasd be!

*

Tartósondoláló verseny
A  Női fodrászok Mesteregyesülése Herczog József 

elnök vezetésével a Budapesti Fodrász Ipartestület, a 
Magyar Borbély és Fodrászok Országos Szövetsége, a 
11 ölgyfodrászsegédck Egyesülete és a Fodrászmuukások 
Egyesületének erkölcsi támogatásával llklí). május hó 
7-én d. u. 2 órai kezdettel, árú- és szakirányú gépek be 
mutatásával és kiállításával tartotta V il i . Országos 
Tartósonduláló Versenyét, a Budapest II. kér. Marczi- 
bányi-tér budai lövöldéjében.

Herczog József elnök kiállítassál nyitót,!,a. meg a 
versenyt, üdvözölte a hatosag kiküldötteit,a rendezésben 
résztvevő egyesületeket, a sajtot, a nagyszámú közönsé
gét, a vidéki kartársakat és végül a nagy áldozatokat 
hozó gyárosokat, kereskedőket es képviseleteket.

Pont 2 órakor megkezdődött a versenyzők felvonu
lása úgy, hogy a legnagyobb rendben közel 70 verseny zö 
állt egyszerre starthoz. Dicséret illeti meg a resztvevő
ket azért a nagy önfegyelemért, amellyel a versenyt kí
sérték, mert csak így volt lehetséges este 10 órakor a 
verseny eredményének kihirdetése.

Külön ki kell emelnünk Misik Pál, a Női fodrászok 
Mesteregyesülésének alel nőké laradsagot nem ismerő 
munkásságát, ki mint a verseny főrendezője, a zsűrivel 
együtt végezte nagy feladatat, továbbá (leszler János, 
Mcissner Aladár és Fodor György lorendezoket, kik a 
rendezés nehéz munkájából egyenlőim vették ki részü
két. A zsűri tagjai voltak: Ilufnágel .József, mint elnök, 
Ilattayer János, Szabó Albert, Iiences Jenő, ilj. Schadek 
Ferenc és Geszler József.

Az eredmények kihirdetése előtt Herczog Jozsel el
nök általánosságban megemlékezett az ipar fejlődésével 
kapcsolatban a versenyek rendezésének szükségességé
ről, mely a szakma fejlődését célozza s ezáltal magas ní
vójú szaktudást, egy jobb megélhetés lehetőségét hozza 
magával.

Köszönet jár a kiállítóknak, kik közreműködésükkel 
a kiállítás sikerét és nívóját emelték, továbbá azon cé
geknek és gyáraknak, kik a meghívókban közzétett hir
detéseikkel előmozdították, hogy meghívóink terjedelme 
és nívója megfelelő legyen.

S I MP L E X
Uj lendiiletct ad üzletének, ha Simplex tartós ondoláló készülékkel dolgozik.
1939. május hó 7-én Budapesten tartott tartós ondoláló versenyen az első csoportban

S i m p I e x x e I
nyerték az I., II. és a III. dijat. A II. csoportban is első lett. Ilyen készüléket vegyen Ön is. 

A Simplex megvédi az Ön és vendégei egészségét,
A Simplex magába egyesíti a gép és gépnélküli készülékek összes előnyeit. 
A Simplex mivel 24 voltos árammal működik, 100 százalékig veszélytelen, 

ennélfogva biztonságot és fölényt nyújt.
A Simplex villanyáramfogyasztása kevesebb, mint egy 15 wattos izzóé.
A Simplexxel könnyen és gyorsan dolgozhatik.
A Simplexxel csodálatos tartósondolálást ér el.

Központi eladási helye:

G e s z le r  J á n o s
Árak: Eítv 15-ös készlet állvánnval é

Budapest, II. kér. Zsigmondi 38. Tel: 366-812
P 235Egy 15-ös készlet állvánnyal és transformátorral 

Egy 15-ös készlet luxus állvánnyal, beépített transzformátorral,
időjelző órával és volt mérővel p 295

Egy 30-as készlet állvánnyal és transformátorral . P 370
Egy 30-as^ készlet luxus állvánnyal, beépített transiormátorral,

időjelző órával és volt mérővel p  4 4 0
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Meghívó
A szegedi Fodrász-szakosztály J93D. jú

nius H ón d. u. 2 órai kezdettel
országos vidéki fodrász versenyt

rendez az újszegedi vigadó összes termeiben, 
amelyre az ország valamennyi fodrászát meg
hívja

a Rendezőséf/.
A versenyre és bemutatóra vonatkozó fel

világosítással készséggel szolgál az Országos 
Szövetség Vezetősége és Rálint Béla fodrász
mester, Szeged, Kossuth Lajos-körút 3. sz., 
ahova a benevezések is küldendők.

A verseny eredménye egyébként a következő volt:
I. csoport: 1. Holló Gyula (57 pont, 2. Biozó István 

(54 pont, 3. Nádori János (52 pont.
II. csoport: 1. Horváth Jenő íí‘2 pont, 2. Sehönborn 

Miklós 58 pont, 3. Oláh Ferencnó 58 pont, 4. Báder Antal 
5(5 pont, 5. Méri Albert 53 pont.

III. csoport (vidékiek): 1. Kikán Tibor Miskolc 58 
pont, 2. Lőcse Gábor Kaposvár 55 pont, 3. Juhász László 
Székesfehérvár 52 pont, 4. Mohos Károly Tapolca 51 
pont, 5. Szinczer József 49 pont, (5. Lencsés János 43 pont.

A  Nőifodrászolc Mesteregyesülésének vidéki tagjai 
közül a legtöbb pontszámot elért Mohos Károly (Tapol
ca) nyerte el az egyesülés aranyozott érmét.

75 versenyző vett részt a harmadik menetben, 800 
jelenlévő vendéggel.

A „Sólyom44 Turista Egyesület 1030. évi 
június havi programja

Június 4-én: Ügyeletes: tíurkó Károly a Mária Mali ki 
Otthonban. — 1. túra: Csernyák József emléktúra
Szentendrére, Sikáros, Dobogókő, Romszakadék. Ta
lálkozás: 3-án, 23 óra 30 perckor a margithídi Hév. 
állomásnál. Vezető: Nyágai János.
2. túra: Farkasrét, Csillebérc, Mária Makki Otthon,

Zugliget. Találkozás: Farkasrét reggel fél 9 óra. Vezető: 
Barkó Károly.

Június 11-én: Ügyeletes a Mária Makki Otthonban: 
Váry Gyula.
1. túra: Munkatúra, Mária Makki Otthon. Találko
zás: Zugliget reggel fél 9 óra. Vezető: Váry Gyula.
2. túra: Farkasrét. Farkasvölgy, Virág völgy, Mak- 
kosmária. Találkozás: Farkasrét: reggel fél 9 óra. 
Vezető: Mohr Kálmán.

Június 18-án: Ügyeletes a Mária Makki Otthonban
Taugner Ádám és Balogh Károly. Sólyom Turista 
Egyesület új Otthonának ünnepélyes megnyitása. 
Tarák indulnak: Farkasrétről reggel fél 9 órakor.
Vezető: Kapás István. Zugligetből reggel fél 9 óra
kor. Vezető Taugner Ádám. Hiivösvölgyből reggel 
fél 9 órakor. Vezető: Kliueczky János.

Június 25-én: Ügyeletes a Mária Makki Otthonban:
Sehneller László.
1. túra: Hűvösvölgy, Máriarernete, Kerekhegy, Soly
már. Találkozás: Hűvösvölgy reggel 8 órakor. Ve
zető: Blumin Jakab.
2. túra: Zugliget, Annakápolna, Mária Makki Ott
hon. Találkozás: Zugliget, reggel fél 9 órakor. Ve- 
Vezető: Sclmeller László.

Július 2-án: Ügyeletes a Mária Makki Otthonban: W ol- 
lák Ignác.
1. túra: Ezüsthegy, Kevélyek, Üröm. Találkozás:
Római fürdőn reggel 8 órakor. Vezető Ravasz János.
2. téira,: Hárshegy, Virágvölgy, Mária Makki Otthon. 
Találkozás: Lipótmező vili. megállónál reggel fél 9 
órakor. Vezető Wollák Ignác.
3. túlra: Fürdőkirándulás. Találkozás megbeszélés
szerint. Vezető: Alács Sándor.

*
A  Sólyom Turista Egyesület Makkosmáriai Ott

hona felépítésére a következő adományok érkeztek: Hor
váth Albert fodrászipari cikkek árusítója 5 P. Székes- 
fehérvári Ipartestület fodrász szakosztálya 5 P. I)r. 
Győző Dezső kormányfőtanácsos úr .10 P. Czézner Már
ton gyűjtése V II. kerületi alosztályban 2(5 P. Reif Ká-

M E G H Í V Ó .
A Sólyom Turista Egyesülőt 1939. június 

18-án Makkosmárián, az erdőszélen lévő
U3 TURISTA OTTHONÁNAK

ünnepélyes megnyitására tisztelettel meghívja 
tagtársait, szaktársakat, kedves családtagjaik
kal és ismerőseikkel

a Rendezőség.
Farkasréten, Zugi igeiben, Hűvösvölgy

ben d. e. fél 9 órakor vezetők állanak az ünne
pélyre jövők rendelkezésére. A ház leghama
rabb megközelíthető a budakeszi 22-es autó
busszal, onnan 20 perces erdei séta.

| f f "  kiválóan bevált fenőszij szabadal-
Q  | O  l l  1 %  mázott acélrugózattal P. 12.—

és egyéb elsőrendű minőségű áru 
Biber borotva fenőszijakban és 
fákban. Fenőszijak preparálására 
nélkülözhetetlen a Biber krémé. 

Előállítók:
Lambrecht és Mathias Hamburg.

Kapható minden acélárú szaküzletben.
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E r e d e t i

Németországból megbízható régi jó 
minőségben, egyedül csak nálam 
kaphatók 110 ós 220 v. áramhoz és

az összes fodrász 
kellékek elsőrendű 
minőségben teljes 
garanciával alanti
cégnél beszerezhetők.

H o r v á t h  A l b e r t
fodrász kellékek szaküzlete

Budapest, Vili., József-körut 9. (udvarban)

roly gyűjtése V. kerületi alosztályban 10 P. Fodor Jó
zsef a Budpesti Gőzmosóda tulajdonosa 20 P. Marxén 
Lipót 20 P. Fischer Jakab 2 P. Roth Károly gyűjtése
IV. kerületi alosztályban 17 P. A  X I . kerületből újabb 
2 P érkezett. Csernyák Tibor 20 P. Balogh Károly né 2.84 
P kártya nyereségét adományozta. Cserna István gyűj
tése II. kerületben 21 P. Budapesti Női fodrászok Mes
teregyesülése 10 pengő. Jószívből jövő nemes adomá- 
nyiakért fogadják ezúton is egyesületünk hálás köszö
netét.

Minden egyesületi tag akkor tesz eleget egyesületi 
tagságának, ha egy új tagot hoz az egyesületnek.

Látogassuk otthonunkat, hívjunk minél több ven
déget.

Halálozás. A  ,,BEKE“ temetkezési segélyegylet ér
tesíti összes tagjait, hogy tagtársunk, Strubcrt Jánosné, 
f. é. május hó 15-én, 70-ik évében elhunyt. Temetése 18- 
áu az óbudai temető halottasházából, egyleti zászlónk 
kivonulása mellett és tagtársaink sokaságától kísérve 
ment végbe. Nyugodjék békében.

A helyes magyar beszédről
írott mii Pintér Jenő bp.-i tankéi*, kir. főigazgató szer
kesztésében jelent meg az összes iparágak idegen míi- 
lielyszavainak magyar értelmezése, elnevezése.

Pintér Jenő egy. ny. r. tanár irodalmi munkálko
dása az országban nem ismeretlen. Főigazgatóvá tör
tént kinevezése után felismerte a területet, amelyen reá 
nagy hivatás várakozott.

Iparaink legnagyobb része idegen eredetű. Ennek 
természetes következménye, hogy a mesterségek szer
számainak elnevezése idegen. Ez a terület az, ahol a 
legkevesebben gondoltak a magyarosításra. Csak a mi 
fodrásziparunkat nézzük, még nemrégen el sem lehetett 
képzelni, hogy ne ajánlottunk volna eredeti „francia 
kreációi". Ma azonban már nem kell külföldre menni 
ízléses hajviseletért. A magyar fodrászipar képes ver
senyezni a külföld bármilyen hajviseletre irányuló 
megnyilvánulásával.

A  magyar fodrászipar a legigényesebb kívánságok
nak is meg tud felelni. Miért ne tudna akkor kifejezé
seiben is magyarrá válni? Ez a törekvés ott volt min
den iparosmühelyben, amikor munkájában mindinkább 
a magyar lelkiség teremtő erejét mutatta he kiállítá
sain.

Pintér Jenő ezt a magyarságot akarja erősíteni, 
fejleszteni, amikor összegyűjtötte a műhelyekben hasz 
Tiált idegen kifejezéseket és magyarral cseréli föl.

Megtaláljuk ebben a könyvben az összes iparágak 
szerszámainak, munkájának helyes magyar elnevezését. 
Aki e könyvet végig olvassa, az iparunkban nem mond
ja, hogy a „dau°r(jepek közvetlenül a nyár által szál
líttattak", az nem írja üzlete ajtajára: „bemenet" v. 
.kimenet" és nem „levélileg reklamálja a papilotalás- 

sal kreált frizura fixálásához rendelt extra adjusztálásé 
originális fixa tört", hanem annak „a gépeket közvet
lenül a gyár szállította", az üzlete ajtajára „bejárat"-ot 
v. „kijárat"-ot ír és „levélben sürgeti a hajviselet rög
zítéséhez rendelt, különleges szert".

Ha a fenti két leírást összehasonlítjuk, látjuk, hogy 
az iparban előforduló idegen szavakat magyarral is 
milyen szépen ki tudjuk fejezni.

Igen nagy érdeme a szerzőnek, hogy az összes férfi 
iparágak műhelyszavai egy könyvben vannak össze-

Kartárs ne halogasd 
a beiratkozást

Iiépj
be
a

B É K E  ta g ja i
k ö z é !
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PR IID IEU R-PA R IS i., « .
hajszárító bura

39 T Í P U SL E G Ú J A B B  TÍPUS

Zajtalan, 3 féle melegszabá- rövidre zárt motor

D o l g o z o t t  m á r

FLORÁL
fo ly é k o n y  hajfestékkel?
24 színben a lé g  t ö k é l e t e s e b b e n  fest

A világ legjobb, 
leggazdaságosabb hajfestéke!

1 dobozban 3 üveg festék ára P 2.40  

Minden n a g y k e r e s k e d ő n é l  is kapható.

Ugyanez a típus egyszerűbb 
kivitelben 16 drb. fűtőtesttel. 
P 195-től. Az árak kész
pénz fizetés mellett értendők.
Kedvező fizetési

feltételek

R o s s z u l  já r ,  ha o l c s ó  g é p e t  vesz
Kérjen bemutatót.
VEZÉRKÉPVISELET :
___ r

HENNÉ FLORAL EGYPTIEN
TELEFON: 14-57 84. 
BUDAPEST

VI. Eötvös-u. 8.

lyozás, i d ő t  j e l z ő  órával, 
«•

minimális fogyasztás, rekord 

teljesítmény, massiv kivitel

100%-os garantia
Ára: P. 225  —  

DAUEROLÁSBAN 
MESTERMUNKÁT

A technika legtökéletesebb 
gépe, zajtalan, t e l j e s e n  
ü z e m b i z t o s ,  szénkefe és kollektor 
nélkül, minimális fogyasztás, korlátlan 
élettartam, 3 féle meleg szabályozás. 

Szárítási idő 18 perc

Ára: P. 260 .—  
G É P P E L  
V É G E Z H E T

Minden eddigit felülmúl, nem égeti, nem kreppeli a hajat, rekord tel
jesítmény, [minimális fogyasztás, luxuskivitel. Teljes garantia.

30 drab fűtőtesttel 350 -
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foglalva s így a különféle mesterségek iránt érdeklő
dök megtalálják a nekik megfelelő szavakat is.

Az iparosság hálával tartozik Pintér Jenő tankor, 
kir. főigazgatónak, hogy munkájával iparunkat a belső 
tartalom mellett kifejezéseiben is magyarrá teszi.

A munka kapható Regényi Sándor giinn. tanárnál, 
Ilpest, \T1I1., Barcsay-u. sz. alatt. Ára KO fillér.

Tóth Árpáit.
asssa

HIVATALOS RÉSZ
Az elnökség fogad szombat és kedd kivételével min

dennap este 8—9 óra között és pedig:
Kékért Bálint elnök: hétfőn, csütörtökön.
Hirseh Ferenc ipartestületi alelnök: i)éntoken.
Biller Lajos ipartestületi alelnök: szerdán.

H Í R E K

Békéltető bizottság választások
Május 19-i ülésen a békéltető bizottság segedtagjai- 

ként a következőket választották meg:
Renden lapok: Vértessy József, Orbán István, László 

Bébi, Széli János, Döme Ferenc, Zatykó Andor, Balogh 
József, Unmuth István, Stem József, Stadler Ferenc, 
Szilt tér Károly, Weinbergcr Jenő, Ernosz Maria, Kiudle 
István, Marsi Pál ifj. Schadek Ferenc, Domény Sándor, 
Geszber György, Horváth Jenő, Gerebi Lajos, \ arga h e- 
renc, Schmidt Árpád, Holló Gyula, Béni József, Kovács 
Andor, Halom Géza, Schönborn Mihály, Leitgéb Józsid, 
Fakszrier István.

Pót tanok: Földes Jánosr Krausz Zoltán, Zrínyi Pi
roska, Csék . József, Ábellá Mária, Bezák Ernő, W itt- 
maun Lipót, Tóth Lajos, Csonka. József, Somogyi Sán
dor.

A  jegyzői iroda hivatalos órái:
Mindennap d. e. 9— 12-ig és este 6—9-ig, kedd és 

szombat este kivételével.

Tanoncszerződés-kötés és munkakönyvek be- és ki
jelentése mindennap a hivatalos órák alatt.

Felhívjuk a segélyt élvezőket, hogy segélyeiket 
minden hónapban vegyék fel, mert az elmaradt segé
lyeket utólagosan nem fizetjük ki.

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

Felhívás. A  külföldön is sok dicsőségei szerzett ki
váló magyar versenyzői gárda utánpótlásának megszer
vezését az ipartestület feladatául tűzte ki. Felhívjuk 
azokat a fiatal mestereket, akik tehetségei és kedvet 
éreznek a versenyzéshez, jelentkezzenek az ipartestület 
jegyzői irodájában. Kiképzésükről az ipartestület telje
sen díjtalanul gondoskodik. Az Elnökség.

Tanoncszabadítás június 29-én, csütörtökön délután 
fél 3-kor kezdődik. A  vizsga első fele férfi fodrászat, a 
másik fele nőifodrászat lesz, amely szintén ugyanaznap 
kerül lebonyolításra. Minden tanuló köteles magával 
hozni a hajmunkához csomózó tűt és hajat.

Női fodrász munkavállalók elhelyezése
Ezúton értesítjük a Fodrászipartestület tagjait, 

hogy a nőifodrász munkavállalók, fodrász, fodrásznők, 
manikűrnek elhelyezése Rákóczi-út 17. szám alól Cscn- 
gery-utca 15. szám alá lett áthelyezve. Elhelyezési órák 
úgy mint azelőtt, mindennap fél nyolctól 10 óráig. 
Telefon: 142—479.

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

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

Kitüntetett fodrász. Lapunk hasábjain elég szór
ványosan olvashatunk fodrásziparos elismeréséről. így 
tehat hatványozott örömmel emlékezünk meg Küldesz 
Mihály iparostársunkat ért kitüntetésről, aki negyven 
éve áll a K i r á l y - f ü r d ő  szolgálatában, hol nemcsak 
felettesei megbecsülését, hanem kollégái és az ott meg
forduló előkelő vendégek elismerését kiérdemelte. A 
régyévtizedes ernyedetlen szorgalom és feltétlen meg
bízhatóság, mely ritka tulajdonságoknak nemcsak min
dig ő vette hasznát, végre meghozta a maga gyümöl
csét. A  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara minden 
évben egybegyűjti a szakmájukban dicséretes buzgal
mat kifejtő iparosokat és fölterjeszti őket elismerésre, 
hegy így elnyerhessék megérdemelt jutalmukat. Má
jú* 25-én a kereskedelmi és közlekedésügyi miniszté
rium dísztermében fényes keretben, Kunder Antal mi
niszter az iparosok melegszívű jóakarója, hosszabb be
szédben üdvözölte az egybegyült kitüntetésre érdeme
sült iparos munkásokat és elismerő oklevél kíséretében 
százpengös jutalom díjat nyújtott át a kézművesek és 
iparosok büszkeségeinek. A  szívélyes ünnepélyt a 
Fiume-szállóban díszebéd követte, amelyen a miniszter 
is résztvett és ismételten gratulált a szép eredményhez. 
Jóleső érzéssel regisztráljuk ezt az eseményt és kíván
juk, hogy minél több iparostársunk emelkedjék ki az 
átlagból. Kahlesz Mihály kartársunkat pedig szívből 
üdvözöljük.

Felhívás! A Hölgyfodrász Segédek O. E. Ráday-u.
5. az 1939. július 9-én, Becsben tartandó kétnapos nem
zetközi versenyre autóbuszt indít. Mindennemű felvilá
gosítást kedd, csütörtök este 8 órától Gerébi ad.

Nemzetközi fodrásza értény Becsben. Július 8—Ki
én tartja Becsben a német fodrásziparosság az 1939. évi 
nagygyűlését. Ennek keretében kerül lebonyolításra az 
1939. évi német fodrászbajnokság, amelyen csak a kerü
leti versenyek győzői vehetnek részt. Két nemzetközi 
versenyszamot is iktatlak műsorba. Az első történelmi 
fésülés, tetszés szerinti választással, stílus- és képhűen, 
a második: modor i faiitávía-vizhullamozás. Ezenkívül 
hajmunka-verseny is lesz kizárólag németek részére. A  
versenyre — amit Magyarországon is nagy érdeklődés 
előz meg — július 1-ig lehet jelentkezni a Reichsin- 
nungsvörband dús I’ ris nirliund\\erks m l (Berlin W . (52, 
Budapestéi1 Sir. 8.)
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A fodrásziparnak csak egyik ágából nem lehet mes
ter vizsgázni. Egy födrászsegéd a kereskedelem- és köz
lekedésügyi miniszter úr elé azzal a kérelemmel járult, 
engedje meg, hogy a fodrász ipari mestervszigálatou 
csupán az úri fodrászaiból kelljen vizsgáznia s a női- 
Iodraszatban való jártassága vizsgálat tárgyává ne té
tessék. A  miniszter úr 54.729—1939. I. b. sz. határozatá
ban a kérést elutasította, mert az jogalap hiányában 
nem teljesíthető.

Vasárnapi inunkaszünet Ungváron. Az ungvári 
Borbély és Fodrászul esterek szakosztályának vezetősége 
közli, hogy április 27-én este megtartott közös értekez
letén hozott határozata értelmében bevezették a vasár
napi teljes munkaszünetet. Az első munkaszüneti nap 
május 14-én, a Szent István Jobbját hozó Aranyvonat 
Ungvárra érkezésekor volt.

Halálozás. Vég Ignác köztiszteletnek örvendő tag
társunk meghalt május 31-én, 72 éves korában. Temetése 
június 2-án, d. u. 2 órakor a Rákoskeresztúri temetőben 
nagyszámú tisztelőinek kísérete mellett ment végbe.

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik felejthe
tetlen drága jó feleségem elhunyta alkalmával együtt
érzésüknek mély fájdalmam enyhítésére siettek, ezúton 
hálás köszönetét mondok. Szuehentrong József.

Megváltoztak a balatonfüredi üdülésre a jelentke
zési határidők, de a csoportbeosztások változatlanok 
maradnak. III. csoport júl. 15.—aug. 12-ig. Jelentkezési 
határidő: június 20. IV. csoport aug. 15.—szept. 12-ig. 
Jelentkezési határidő: július 20. V. csoport szept. 15.— 
okt. 13-ig. Jelentkezési határidő: augusztus 20. VI. cso
port okt. 15.—nov. 12-ig. Jelentkezési határidő: szeptem

ber 20. Vi l i .  csoport nov. 15.—dec. 13-ig. Jelentkezési 
határidő: október 20.

VÁLTO ZA TLA N  a fodrászsegédek kereseti adója. 
Budapest székesfőváros polgármestere a férfifodrászat
ban dolgozó segédek kereseti adóalapját 1939. év végéig 
Budapest területére heti 25 pengőben állapította meg. 
A női fodrászatban dolgozókat a polgármesteri rende
let két csoportba osztja: ha a heti fixfizetés a 20 pengőt 
nem haladja meg, a kereseti adóalap 25 pengő, ha a heti 
fixfizetés a 20 pengőt meghaladja, a kereseti adóalap 
35 pengő.

Dr. Csallóközi Jenő ügyvéd. Tpartestületünk ügyé
sze irodáját V., Zoltán-utea 9. szám alól V., Váei-út 10. 
szám alá (Nyugaitnál) helyezte át. — Uj telefonszám: 
112—607.

Halálozás. Koltai (Krompák) Kálmánná szül. Palo
tai Ilona, életének 32-ik évében rövid szenvedés után 
váratlanul elhúnyt. Koltai (Krompák) Kálmán 1 \c i Kár
sunkat súlyos csapás érte szeretett feleségének elhalá
lozásává. Az elhúnyt temetése a nagyszámban megje
lent kartársaink és tisztelői jelenlétében május hó 30-án 
d. u. 3 órakor volt az Újköztemetőben. Utolsó útjára 
őszinte részvét kísérte. Részvétünket úgy neki, mint az 
elhúnyt összes hozzátartozóiak ezúton is kifejezzük.

Kitüntetés. Gerber Antal fodrász segédet Jakobi és 
ísa cég alkalmazottját az Országos Iparegyesület ezüst 
munkáséremmel tüntette ki, amelyet az egyesület köz
gyűlésén ünnepélyes keretek között adtak át Gerber 
Antalnak, aki hűségével és kitartásával érdemelte ki a 
kitüntetést, ezúton gratulálunk.

I

Használja On is a jól bevált:
?•>

n

0FRLING“ fixatőrt cca 3-6 1. készítéshez .
ERPO “ „ „ 1-2 „ „ . . .
DARLING“ tartósondoláló víz 1 1. készítéshez 
EXTROFORM “ „ „ 1 „
DURALIN “ hajfesték 20 ragyogó színben

50 gramos ipari csomagolásban . . P
„ 1 doboz 3 íiv. festék és 1 iiv. festékleluizószer P
„ miniatűr doboz (csak 4 színben . . P

„ UNIVERSALU fenyőolaj sampoon II ..................  P
Kapható az „ULTRA-X“ vegyi fűtőlap is . . .  P

P 2.— 
P —.50 
P 5,— 
P 2

3.
2.50 
-.50 
á.20 
1.20

K E M É N Y -F É L E  C IK K E K  vezér kép viselője

Budapest, VIII., Bérkocsis-u. 18. Tel.: 13-70-83.
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A  legkisebb apróhirdetés ára 10 szóig 
1 pengő, az első szó kétszeresen számit.

Ha a hirdetés szövege több, mint 10 szó, akkor min- 
men további szó 10 fillér; kivételt képeznek az állást 
vagy alkalmazottat keresők hirdetései, akik a további 
szavakért csak 5 fillért fizetnek. A  hirdetés díja vidék
ről csak 10 filléres postabélyegben küldendő be. Aki 
postautalványon küldi be a pénzt, az 10 fillérrel többet 
küldjön, mert 10 fillért a kézbesítésért kell fizetnünk.

Aki a pénzt, vagy bélyeget nem küldi be előre, an
nak hirdetését nem közölhetjük, úgyszintén azok hirde
téseit sem közöljük, akik kevesebb összeget küldenek be.

Jeligés leveleket a kiadóhivatal nem fogad el.

ALKALM AZOTTAT KERES

Nyári üzletem részére keresek teljesen perfekt nőifod- 
rász kisasszonyt, aki manikűröz. Június hó 15-ére 
jelentkezzen Gerő fodrásznál: Nagyatádi Szabó-u. 
43. Telefon: .146—249.

Fiút fodrásztanoncnak felveszek, volt tanuló előnyben. 
Kamarás Mihály, V., Pozsonyi-út 28.

Felveszünk azonnalra elsőrendű vas- és vízondolálót 
havi 100 pengőre. Sehutka és Bárdos, Balassagyar
mat.

Fiatal úri-női fodrászt felveszek, ki jó vas- és vízoiulo- 
lál. Rózsa Lajos, V II., Alsóerdősor-u. 3.

Manikűrözni tudó tanulót fizetéssel, ugyanott jó mani
kűrt állandó szombati kisegítésre felvesz: Gémesi 
fodrász, József-körút 49.

Jó es gyors munkás 30—35 éves úri fodrász segédet ke
resek belvárosi üzletembe. Csak elsőrendű munka
erő levélbeni ajánlatát kérem. Ugocsa-u. 6/a. fsz. 1.

Fodrásznö, perfekt vasondoláló és manikűröző felvéte
tik. Ajánlatokat kér Lakatos hölgy fodrász, Ungvár.
1-től—6-évig jó munkás úri és női segédet azonnali 
belépésre felveszek. Béke fi, TV., Magyar-utca 52.

Vgyes, jómegjelenésű manikürösnől felveszek, ki vas- 
ondolálást tud előnyben. Belváros, Kammermajer-u. 
2. Bolemányi.

E g y szolid fiatal, jómegjelenésű fodrásznő, aki perfekt 
manikűrös, felvétetik vidékre. Schwartzer Konrád, 
Mérleg-u. 10., fodrász.

Úri fodrász segédet keresek havi 20 P, ellátás. Selyem 
A rí d rá s, K  ú ti h egyes.

Ügyes fiút vagy lányt tanulónak felveszünk. Gyakor
lott előnyben. Harmat-szalon, Práter-utea 14.

Perfekt fodrásznő, aki manikűröz, felvétetik. Bluin, 
Váci-út 144.

Keresek egy jó úri fodrászt, aki jól vízműidül és a női
be segít. Farkas Zoltán, Keszthely.

Keresek  június 25-re Balatoni gyengébb forgalmú üzle
tembe ellátásért úri és női fodrászt vagy fodrásznőt. 
Balatoni strandon fodrászüzlet trafikjoggal eladó 
vagy kiadó. Laskay István fodrász, Keszthely.

Elsőrendű fiatal úrifodrász segédet felveszek. Nádori,
II., Olaszfasor 43.

Fontos értesítés.
A folyamatban lévő hatósági eljárássá1 

kapcsolatban közöljük, hogy az 
,,Ultra-X“ fütőlap eladása nincsen 
betiltva, mert az kizárólag szabadon 

árusítható anyagokat tartalmaz.

Ön a vendégnek nagyobb kényelmet és 
biztonságot nyújt,

a vendég Önnek 25%-kal magasabb 
árat fizet, ha

eredeti „ U L T R A - X 1* vegyifütéssel 
készíti a dauert

1 csomag 30 drb. ára P 1.20
1 drb Ultra csipesz 90 fillér.

M O N O P O L IA
Budapest, V., Mérleg-utca 10. sz.

Telefon 181 — 073.

Henne L’ Orientál, Kivavit és 
Ultra egyedárusága.

Keresek egy perfekt fodrásznőt vagy bérlőt. Üllői-út 55.
Keresek azonnali belépésre kimondott jó munkás, józan- 

életű úrifodrász segédet, aki női és férfi hajvágást 
és borotválást perfekt érti. Fizetés havi 15 pengő, 
koszt, lakás, útiköltséget 6 hónap után visszatérítem. 
Major Pál fodrász, Vásárosnamény.

Az úri és nőif odrát szolban jártas fodrászt vagy fodrász
nőt keresek. Csak németül tökéletesen beszélő első
rangú munkaerők .jelentkezzenek fényképpel, írás
ban. Munkaengedélyt megszerzőm. Alex. Pachmaiin 
Friseur am Bahnhof Reichenherg, Sudeteugau.

ÁLLÁST KERES

Jómunkás úri-női fodrász, pedikűrös szezon üzletbe ál
lást vállalna. Kállay, Budapest, Lónyay-u. 38.

Jétmegjelenésű, gyorsmunkás úri fodrász segéd, kétéves 
gyakorlattal állást keres, vidékre is. I fj. Tóth dános 
Kiskúnhalas, Szatináry S.-u. 19.

Mestervizsgázolt, jómegjelenésű, kimondottan jó és 
gyorsmunkás úrifodrász segéd. Ugyanott egy hölgy- 
fodrásznő, dolgozik vas, víz, dauer- és manieiir, ál
lást keresnek. Gólik György, Kisújszállás, Kossuth 
Lajos-utca 1.

Fiatal, jó munkás, úri fodrász segéd állást keres. Abri 
András Kisújszállás, Lehel-u. 7.

Fiatal úri női seged, úriba perfekt, elhelyezkedne vi
dékre vagy Pestre, hol nőibe is dolgozhat. Balázs 
Gyuláné, Kisvárán, Homokkert-út.
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Jó ári fodrász segéd szeretne elhelyezkedni bármely vi
déki városban ötéves gyakorlattal. Szegedi József, 
Barcs, Somogy vm.

Fiatal jó munkás úri fodrász és borbély állást keres 
azonnali belépésre. Vidékre is megy. Theisz Antal, 
Tápiószele. Halesz.

Fővárosi praxissal bíró női-, férfi-szakmában teljesen 
jártas segéd állást keres, lehetőleg vidékre, azonnal
im. Liohtenstein, Nemesnebojsza, posta Galánta.

Jómon jelené sü manikűrös állást keres, aki a fodrászat
hoz is ért. Horváth Rózsa, Szépvölgyi-út .‘12.

Jó üzletben szabadult fiatal női fodrász segéd elhelyez
kedne szezon-üzletbe is. Trattner László Budapest,
V I. , Dessewf fy-utca 25—27. II. 26.

Fiatal úrifodrász elhelyezkedne Budapesten. Fercnczi 
József, VI., Izabella-utca 85. földszint.

Elsőrendű, jómegjelenésű manikűrös állást keres bel
városba. V. A. Rottenbiller-utca 29/b. III. 3.

28 éves úri és hölgyfodrász alkalmazást keres jobb ba
latoni fürdőhelyre. Huszár László Berzence.

Fiatal jó munkás úrifodrász segéd elhelyezkedne nőibe 
is segít. Heszler János, Budapest, IX ., Erkel-utca 18. 
I. 22.

Tizenegy éves úrifodrász segéd keres kondíciót június 
15-re. 27 éves. Szíves megrekesést: Rákospalota, Jó- 
zsef-utca Íz. sz. Ambrus Gyula.

Fiatal intelligens, izraelita, perfekt úrifodrász (csavar, 
fejet mos, daueról) elhelyezkedne, esetleg vidékre is. 
Krancz Sándor VI., Csengery-utca 86.

éves, jómegjelenésű női fodrász az úriban is segít, ál
lást változtatna. Cím: Tamár VI., Bulcsu-u. 15. 1. 6.

Németül beszélő jó munkás úrifodrász segéd állást ke
res, ahol a női fodrászatot gyakorolhatja. Békefi 
Alfréd, IV., Magyar-utca 52. sz.

Fiatal, állásban lévő fodrásznő, jobb üzletben elhelyez
kedne. Víz, vas, dauer, manikűr. Cím: Zalka Mária,
V II. , Vay Ádárn-u. 3. II. 20.

Fiatal fodrászházaspár nyaralásra elhelyezkedne. Férfi 
mindenben perfekt női fodrász, nő jó manikűr és 
mellékmunkálatok. Ringwald Zoltán V II., Wesse
lényi-utca 41. f. 4.

Úri fodrász segéd ötéves gyakorlattal, belépést keres. — 
Cím: Bárány József VL, Bajnok-utca 22. I. 12.

Fiatal fodrászházaspár együtt elhelyezkedne, férfi per
fekt úri. Nő vas, víz, dauer és manikűr. Esetleg Cse
pelre is. Ajánlatokat: Bajnok-n. 32. földszint 2.

Jómegjelenésű manikürösuő több éves gyakorlattal el
helyezkedne forgalmas üzletbe. Cím: Bérkocsis-u. 31. 
Félemelet. 1.

Mestervizsgázott 25 éves jó munkás, úri fodrász állást 
keres. Bíró András Bpest, VII., Elemér-u. 34. f. 12'b.

Nyári szezonra. 4 éves, gyors, elsőrendű, úri fodrász se
géd ajánlkozik Balaton mellé. Női hajvágást értek. 
Legújabb vegyi tartósondolálókészülékemet magam
mal vinném. Megkeresések: Angeli István, Sándor- 
utca 17. III. 3. fizetési feltételek megjelölésével.

Fiatal úri-női fodrászsegéd elhelyezkedne, vidékre is, 
teljes ellátás és 30—35 P. Angyal István, Lónyai-u. 
60. földszint 6.

K e v é s  a p é n ze  ?
I

Akkor vegye az ATI ILA, 
aricoARICO, BENN A legkiválóbb 

fodrászgépek testvéreit, az 
olcsó, de szintén kitűnő SILA 

benna és BRAMUR hajnyirógépeket.

A r a k : 3-5-7 Vj'3-5 ‘/10-1-3 mm
SILA hajgép . . 7.50 7.50 9.50 P
BRAMUR hajgép 5.— 5.—

*/,
7 . -  „
'/ .0 mm

BRAMUR szakállgép . . 4.— 4.50 P
BRAMUR bubigép • • 4 — ,,

Fodrásznő vas-vízondolál, manikűröz, jobb üzletben ál
lást keres. Hernád-utca 14. I. 12. .

Fiatal perfekt úri fodrász, haladó vas, víz, jó tartóson- 
dolálok, mestervizsgám is van, oly üzletben szeret
nék elhelyezkedni, ahol nőiben perfekt megtanulhat
nék, lehet vidék is. Cím: Kurucz István V II., Szö
vetség-utca 25. trafik.

Állandóan jobb üzletben dolgozó úri fodrász állást vál
toztatna. Cím: Elemér-u. 23. fsz. 4/a.

Elsőrendű üzletben elhelyezkedne perfekt manikürösuő. 
Cím: Irányi-u. 21—23. Félemelet 5. Slurdik Maria.

Fiatal úri-női fodrászsegéd, jó vízhullmámozó, elhelyez
kedne. Nemes D. József Bpest VI., Podmaniczky-u. 
7. TI. em. 10.

Nyaralóhelyre ajánlkozik Nagy Bertalan hölgy fodrász. 
Budapest, X IV ., Bosnyák-u. 64.

Úri, vas, víz, daueroló csak állandóra elhelyezkedne. 
Ludwig, X IV ., Laky Adolf-utca 30.

Teljes szakképzettséggel női fodrász elhelyezkedne Bu
dapesten, esetleg nagyobb vidéki városba. Kizáró
lag jobb üzletek ajánlatát kérem. Budapest, Sas- 
hegyi-út 12. Szabó Gyula.

Az újdonságok közismert szaküz
letében F i g a r o  motoros haj
szárító bura garantált 20 — 25 per
ces szárítással pengő: 150.—  Oly 
csekély áramot fogyaszt, mintegy 
kézi hajszáritógép. —  F i g a r o  
d a u e r g é p  és g y ó g y -  
dauerviz a biztos siker titka. 
Amerikai rendszerű F i g a r o  
forgószékkel és F i g a r o  
csőbutorokkal üzlete nívóját 
emeli és jövedelm ét sokszorozza.

Á N G Y Á N  G Y U L A
f o d r á s z a t !  és kozmetikai cikkek szaküzlete
Budapest, VII., Rákóczi-út 64. az udvarban
TELEFON: 138—906. * -  A címre kérem ügyelni.
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Manikiirasztal, szalvéták, víztartály, ruhaprés eladó. 
Burger, Nap-utca 5. Este 8 után.

Tisznmelletti nagyközségben levő, biztos megélhetést 
nyújtó fodrászüzletemet eladnám, fővárosiért vagy 
hegyes-vidékiért elcserélem. Megbízásból: Képánszky 
László, Tiszaesege.

Ali(jhasznált ,‘500 pengős hullámosítógép 110—220 
körre eladó, vagy hasonló értékű rádióért e 
lictő. Érdeklődni: Repkényi, I. Pálya-u. 7.

áram-
lcsorél-

Jóforgalmú fodrászüzlet családi okok miatt 3000 pen- 
gőért eladó. Kipróbálható. Leveleket „Fodrász** .jeli
gére Thököly-út 40. trafik.

Figyelem ! Aki üzletet venni vagy eladni óhajt, fordul
jon bizalommal Bamberához, Karpfenstein-utca 14. 
Diszkrét, gyors, biztos eredmény. Szarítóburákat, 
fejmosótálakat veszek eladok.

Szállodai fodrászüzlet sürgősen eladó. Áldorfai 
Metropolle-szálloda.

István,

Csillaghegyen egy hölgyfodrászüzlet illatszertárral egy
bekötve sürgősen eladó. Cím: Csillaghegy, Mátyás 
király-u. 26.

Jómenetelű fodrászüzlet eladó. Huszies László Berzence.
Kecskemét főterén jó forgalma ári fodrász üzlet elköltö

zés miatt eladó. Csak komoly, válaszbélyeggel ellá
tott levelekre válaszolok. Tóth László, Szabadság
tér 11. Kecskemét.

Kétszemélyes tíri, Seregi-bura, manikürasztal, forgó
székek, asztali felszerelések eladók. Karpfenstein-u. 
15. I. em. 4.

Dauer-készülék használt, villany nélküli receptekkel ol
csón eladó. Halta tokok, csövek, amerikai receptek 
papír fűtésről, szalmiák nélküli dauer-vízről és 
egyebekről. Császi, Andrássy-út 56.

12 éve fennálló, egész modern berendezésű úri és külön 
nőifodrász üzlet családi okok miatt olcsón eladó és 
azonnal áj vehető. Dembinszlty-u. 15. Dembinszky és 
Nefelejts-ntea sarok.

Megvennék Budapesten kipróbálható ári-női fodrász
üzletet. Részletes ajánlatot ármegjelöléssel levélben.
S. B. II., Fő-utca 51. III. em. 3.

Kihitelezett fejmosdótál eladó Farkas fodrász V , Csáky- 
utca 43.

E gy forgószék, üvegpult és fertőtlenítők eladók. Pod- 
maniczky-utca 33.

E mmer-féle búrák olcsón eladók. „Berci* 
utca 31.

Nagymező-

H ajszárít éjbúra, modern, állványos, csipeszek, csavarok, 
résük eladók. VI1T., Rákóezi-át 71. földszint 12.

Két úri asztal márvánnyal, szalvéta-prés olcsón eladó. 
Ulman Lajos, XTV., Thöltöly-át 87.

Fiadé) jómenetelű árifodrász üzlet elköltözés miatt, elő
nyös havi fizetési feltételekkel. Cím: Palasits József 
Sümeg.

Olcsón előállítható fűtővíz recept eladó ugyanott 110-es 
váltóáramú motoros hajszárítóbárát megvételre ke
resek, valamint ári-női fodrászsegéd állandó va
sárnapi kisegítést keres. Kenderessy Szabó Béla, 
Ilegyalja-át 64. fodrász üzlet.

38 éves ári női fodrászüzlet eladó. Bpest Német-u. ,56. 
Alkalmi vétel ári-női 15 éves üzlet 450-ért eladó. Este 

Jókai-tér 6. T. 4.
Legújabb típusú motorosbárák részletre is „Carlton** 

fodrász, Eskü-tér 1. Telefon: 386-631.

KÜLÖNFÉLE
Szép, olcsó é3 jó ruhákat kölcsönöz a „Szivárvány** 

(Budai) Fehérnemű Kölcsönző.
Csak egy levelezőlapjába vagy telefonhívásába ke

rül és bemutatjuk elsőrendű minta fehérneműinket 
„Szivárvány** (Budai) fehérnemű kölcsönző.

Üzleti nívóját emeli, ha a „Szivárvány** (Budai) fe
hérnemű kölcsönzőtől szerzi be ruháit. Budapest, XL, 
Ballag! Mór-utca 14. Telefon: 25-89-10.

Ha elővesz papírt és irónt, 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 kérjen tőlünk árajánlatot „Szivárvány** (Budai) XI., 
Ballagi Mór-u. 14. Telefon: 25-89-10.
Fodrászműhelynek alkalmas üzlethelyiség kiadó. A kör

nyéken fodrász üzlet nincs. Bpest X I., Tétényi-át 60.
Társulnék árifodrásszal. Esetleg komplett 4 személyes 

női berendezést eladnák. Horváth Imréné, Csáki-u. 
35/b. szám.

Nőifodrász dauergéppel, egyéb felszereléssel betársulna 
ári fodrászatba. Csányi Ferenc, Baross-u. 76.

Alsóőrsi strandfürdőn borbély és fodrászüzlet üresen, 
hatvan pengő bérletért, nyári szezonra kiadó. Nagy 
telepgondnok.

Saját készítésű Dauer-vizzel dolgozom. Érdeklődőknek 
üzletemben az eredményt szívesen bemutatom. Bene 
fodrász VT., Székely Bertalan-u. 16.

Kendők nagy, kicsi, príma alighasználf olcsón eladók. 
Manikűr délutánra felvétetik. Damjanits-u. 34. 111. 
emelet 32.

M inden önérzetes
fodrász 

csak a sa já t 
szaklapjában

hirdet!
«

Laptulajdonos: Budapesti Fodrászok Tpartcstiilete. 
Felelős kiadó: Dr. Horváth Lajos.



F O D R A  S Z 19

A  győri fodrásztanoncok versenye
Nagyon szép házi ünnepély keretében tartotta meg 

máj. 21-én, vasárnap a győri fodrász szakosztály a szo
kásos évi tanoncversenyét a győri iparostauone szak
iskolában.

Már kora reggel megkezdődött a közel 50 fodrász- 
tanonc versenye és déli 12 órakor ért véget, amikor a 
modelelc felvonultak. A  frizurák fővárosi viszonylatban 
is dicséretet érdemlőek voltak. Az ünnepélyen részt vet
tek Draganits Ferenc tanonciskolái igazgató buzdító 
beszéddel, Varga Lajos fodrász szakosztályi elnök, 
Meisner Aladár, Orosz Endre, Pavek Ferenc, Muts Ru
dolf, Szalui f ajos, Seregi Alfréd.

Hufnagel József, a Budapesti Fodrászok Ipartestü
letének képviselője buzdító beszédében a berlini nagy- 
versenyen győztes magyar fodrászokat állította eléjük 
példaképül. Reméli, hogy szép munkájuk első állomása 
a további haladásnak. Köszönetét mondott a tanoncis

kola igazgatójának és elismerését fejezte ki a győri 
kartársak összetartással és áldozatkészséggel kifejtett 
mu11kájának gyö11yörü eredményéhez.

A győztesek a következők voltak:
I. csoport vasondolálásban Tuttin Mária.
II. csoport vasondolálásban Mrázik Erzsébet.
III. csoport kezdő vasondolálás Téglás Jolán.
I. csoport vízhullámozás Skarba Magda.
II. csoport haladók vízhullámozása Tuttin Mária.
III. csoport kezdő vízondolálás Téglás Jolán.
Verseny után a szakosztály vezetősége és a vendé

gek ebédre és szakmai megbeszélésre a Korzó Kávéház
ija mentek, ahol Varga Lajos elnök ismertette a győri 
fodrászok helyzetét. Általánosságban megállapítható, 
hogy ott is annak köszönhető a szakma fejlődése és is- 
tápolása, mert vannak még lelkes harcosai, akik a nem- 
törődóket buzdítják és kitartanak sok csalódásuk mel
lett. is a szakma fejlesztése érdekében végzendő áldoza
tos munka mellett.
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Figyelem! Figyelem!
Kartársak

elkészült az uj tipusu olcsó

N agy B ohém ia
Kérjen uj árajánlatot I

Európában több 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 Felsőgcd és 
annak budapesti vezérképviseleténél: 
ECKERT BÁLINT, Muzeum-körút 10. 
Telefon: 1-345-29. — Ahol állandó 
bemutatás, betani ás 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

1939-es új típusú módéi.

A női fodrászok vágya v 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 lodrász- 
üzletben.

ELŐNYE: g y o r s a n  s z á r ít , 
keveset fogyaszt, nem éget és 
zajtalan.
SZAB ÁLYO ZH ATÓ : hideg, 
m e leg  és la n g y o s  levegőre. 
Y é te lk é n y s z e r

nélkül bemutatom.
K e d v e z ő  fizetési feltételek.

Kapható:

ROTTMAN ÁRMIN cégnél
Budapest, YI., Teréz-körót 29.

(az udvarban)

TELEFON: 11-05-60.

F I G Y E L E M !
Dauergép, forgószékek, sima vagy

_______  csiszolt tükrök, egybefutó asztalok
vagy lavoros berendezések, női fül
kék, minden úri és nőifodrászathoz 
szükséges fel szerelési  tárgyak 

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

1 kályha 
is eladó.

i g e n

Scháffer Györgynél
Budapest, VI., Jókai-utca 2. szám

Ök r ö t csak elsökézböl

vásároljunk. Használt belga lükrök FELÁRBAN- 
Csiszolt üveglapok asztalokra minden színben. 
Mindennemű használt táblaüvegek, tükrök vétele. 
Tükör és Uvegház Népszinház-v. 33. T. 338-613

O r s z á g  S á n d o r
míiköszörüs

b o r o t v a  
h o m o r ú  m ü-  
k ö s z ö r ü l d é j e

A c é l á r u  r a k t á r a :

Bpest, VII., Klauzál-u. 22.
Vidéki rendeléseket a legrövidebb idő alatt elkészítek.

Dauergépet
Műszerésziül vegyen, mert csak az készíthet.
Kereskedőnek javítást elvállalni nem szabad, ennélfogva garanciát a gépre 
nem adhat. Ugyanez áll a hajszárítókra Is. Bármilyen gyártmányú gépek 

szakszerű javítását speciálisan vállalom garanciával.
NYÁRY KÁROLY Magyarország egyedüli dauergép 
és gépnélküli specialistája. Saját találmányi) „Extra" „Princ" 
„Paris" és „Jes" d a u e r  g é p  és h a j s z á r í t ó  k é s z í t ő j e .
Budapest. VII., Síp-utca 12. Telefon: 344 766.

Steryl Fehérnemű- 
Kölcsönző Vállalat
V II., Barát-utca 11. cs Szövetség-utca 8. 
T e l e f o n s z á m :  1-498-29.

Extia minőségű kölcsönfehérneműj e,

legolcsóbb árai, pontos szállításai
s z a k m a i k ö r ö k b e n e i s m e r t



Ha már minden reUiámnélküi
k ö z t u d o m á s ú ,  h o g y

a G  E - H  I G É P E K
használata által növekedik az üzleti 
forgalom . Ön is próbálja ki az alant 
felsorolt gépek teljesítőképességét és 

m egfog győződni róla:
T o r n a  dó hajszárító gép „1939. típusban1', 

szárítási idő ca. 20 perc,
To rnadó  „DÍVA" ha;száritógép szárítási idő 

ca. 25 perc,
Ge-Mi kézi hajszáritógép „1939. típus" rekord 

levegőnyom ással.
Erecta eiő fű téses dauergép  (világm árka), 
Ge-Mi v illanydauergép  utolérhetetlen,
Ge-Mi ta rtósondolá ló  e s s e n c  eredm énye  

fe lü lm úlhata tlan,
Amerikai rendszera  lábbal forgatható és fek

te thető fodrász szék az üzlet dísze, 
Kohinoor villanyha jvágógép, kényelm es, gyors 

praktikus.
Továbbá kagha tok csőbutorok és az összes fodrászati 
c ikkek  lego lcsóbb nagi árban

GESCHEIT MIHÁLY
fodrászati gépek és cikkek kereskedése.

Budapest, VII., Erzsébet-krt. 27. I. 5.
Tel: 139-797. Tel: 139-797.

A megtartott fodrászverseny újdonságai:

A  D á m a a á z  hajszárító bura, kim utato tt órán- 
kmti fogyasztás 3 és fél fillér.

V © n U S uveg hajszárító bura, m ely külfö idet 
is m eghódította .

A  D á m a
közism ert v illany hajszárító bura.

A  D á m a  „  . . . .elofutesu dauergep luxus kivitelben.

^  V ö P I U S tó kéietes vegyifűtésű dauer pregará- 
tum  1 üveg vegyi o ldat 30 drb. fűtő- 
lappal, pakolással P. 1-10

N i z z a n o l  - szalmiákos
Dauervíz 1 It. P 2.5C.

N iz z a  - szalmiákmentes
Dauervíz 1 It. P 2.50.

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

F r e g o l i - f ixatőr
Hajrögzítőpor 1 csom ag 6—8 liternek 
P  i , _ .  Használati utasítást m ind 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 tó t .

N Á D A S  S Á N D O R
Fodrászati gópsk, kozmotikai cikkek vállalata
Budapest, VII., Erzsébet-krt. 58. Tel. 134 855.

I P:

Telefon: /  ____ A  Telefon:
(H IGIENA) „1 1 -5 4 -4 7 I-54-47

Fehérnemű 
kölcsönző vállalat

V., Koháry-utca 16. szám
(Bejárat a Rotherm ere-utcai oldalon)

Speciálisan gyártott
luxus kivitelű kölcsön 

fehérneműek.
Gazdaságos,

s z é p ,
o l c s ó !

Villany nélküli dauer újdonságok
<a $ m * .

i.— p 

-.20 P 

-.H0 P

Vegyi fűtéshez való complett 
alárét 1.50 I*

A. alátét —.90 P
B. facsavaré (orsó) —.24 P
C. szorító csipesz — .50 P
Kulcs fémből, tüfogóval

csavaráshoz 
Staniolpapir 1 iv 40x49 

cm-es
Staniolpapir felvágva 1 

esőm. 100 drb 
Ultra X  vegyi fii tői ap 1 

fejhez való 30 fiitőlap 
3Ó staniol és 1 üveg 
fütő víz 1.20 I*

Termofyl vegyi fiitőlap 1 fejhez való 30 fiitőlap, 
30 staniol és 1 iiv. fütőviz 1.20 P

A fütőviz üvegbetétórt 10 fillért számítunk fel,
3ta r m otoros-bura ábra szerin t, mélyen leszá llíto tt árban 98 —  P 
Hagyválasztéku raktáram ban m egtalálhatók az éssies fodrászati c ikkek.
Halász Ödön Budapest, V ll„  Csengery-utca 2 6 . s?.
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nagykereskedőktől és lerakatosainknál.

Ipari csomagolás:
3 adag lesték l színben l üveg
be pastilla nélkül . . . P 4.—

Sálon csomagolás;
6 adag lesték, 6-féle 'színben, 
6 üvegben, l dobozban pastil-
lával ........................P 13.20

Defail csomagolás:
l adag festék, l üvegben, l do
bozban pástillával . . P 2.80

Moustyl olaj-shampoo
habzó hajmosó olaj 
l l ite r .....................P 8.—

Komoricin olajpakolás
tönkrement s z á r a z  hajak
rendbehozásához
l 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 fejbőrre" kétféle össze

tételben hozzuk forgalomba.
A „CAP1LL-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, % üter P 6 , — , */4 liter P 3.—

Vezérképv. Bpest, Mussolini tér 3. Beszerezhető nagykereskedőktől és lerakatosainktói
Máté-nyomda, Budapest, VIII., József-u. 61. Telefon: 139—259.




