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T ú l  v a g y u n k
az első értekezleten és jó vojna, ha túl lennénk már az orsz. nagygyűlésünkön is, hogy megkezdhessük minél hamarább azt az intenzív munkát, amellyel szaktársainknak jobb életnívót biztosithatnók.A budapesti ipartestület mai hivat áld] vezetőségiéivel, az igaz, volt egy kis nézeteltérésünk az előértekezlet Után való tanácskozásunkon, de én rem-élem és hiszem, hogy ez a félreértési rövid időn belül teljesen tisztázódni fog, úgy hogy mindkét fél, úgy, a vidéki, mint a budapesti szaktársak a dologgal meg lesznek elégedve. Nagyon szomorú lenne, ha a felkavart hullámok nem csendesednének el, a ma már megalakult orsz. szövetség előkészítő bizottságának megválasztása után sem, és a budapesti hivatalos ipartestület vezetőinek lelkében megmaradnának a sebek, amiket, az elő- csatározások alkalmából egyes szaktársak szóval és tollal ütöttek. A lelkesedés tüzétöl hevített fantázia szülötte volt ez, kedves budapesti szakiársaim. Nem kell azért a közös célunkat csorbítani hagyni; mint ottan ifi mondottam: az idői jó orvosság lesz mindannyiunknak. Most ne felejtsük el, hogy a lelkesedés nélküli küzdelemnek úgy kellene elmúlni, mint egy gyönge szélnek, mely nem tudott kárt okozni a vetésben, mert nem a lelkiismeretével gondolkodik az a szaktárs, aki belegázol a {szaktársi egyetértés ma még kopár vetésébe, mert (a szaktárs olyan vihar {magvait hinti el ezzel a

cselekedetével, hogy ennek pusztításai a későbbi időkben fog mutatkozni szakmánk fejlődésében. Akármilyen ellenséges érzülettel voltak egyes szaktársak a vidéki szövetség megalakulása ellen, ezt ma már mint megtörtént eseményt kell tárgyalni. Le kell dőlni a válaszfalaknak, amit Pest és a vidék közé emelt az irigységtől fütött fantázia. Szakmánk érdekében a kibékülés szellemével fogjunk kezet. Ami volt ellentét ebben a kérdésben közöttünk, felejtsük el. Aki győzött ebben az ügyben, az ne bizakodjék el, mert holnap már egy uj forgószél söpörheti el a ma diadalát; aki csalódott, annak legyen bizalma egy jobb jövendőben, ahol a gondolatok megtalálják a maguk biztos talaját. Az egyik fél se legyen gőgös, a másik ne adja fel reményét, és így majd találkozhatunk mindannyian, bízva és ineg- békülve, azon az utón, ahol ma a fodrászipar érdekében mindannyiunknak haladni kell. Akit a nyugotdt megfontolás és mérséklet helyett a temperamentuma vagy szélsőséges hajlamai sodornak, az gondolkodjék egy keveset a Ielkiismeretével és mérlegelje, hogy milyen kárt okoz szakmájának és önmagának, hogy nem a megértést, hanem a széthúzást és a gyűlölködést csinálja elfogult álláspontjával.Szaktársaim! Soha nagyobb szükség nem volt az összetartásra, mint most ebben az időben, amikor mindannyian érezzük e rettenetes idők gazdasági viszonyai-
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nak következtében, éppen a mi szakmánkban legjobban mutatkoznak óriási csintalanságok. Bevételeink, üzleti kiadásainkkal szemben, nem kell-e itt valamit tenni? A testvéri szeretettől áthatva, mindannyionknak sürgősen mentői többször összejönni, tanácskozni, intézkedni, hogy okos éleslátással találjunk ki valamiféle orvosságot, amellyel időről-időre gyógyíthatjuk ezt a sebet, amit elvesztett háború következtében beállott gazdasági viszonyok, éppen mitőlünk, a mi iparunktól szedték

a legtöbb áldozatot az úgynevezett gazdasági krízis oltárára.Goldolkozzék ezen mindenki lelkiismeretével, hogy hová jutunk, ha nem lépünk be egy országos szövetségbe, amelyben együttesen, közös erővel kiépíthetjük a mai gazdasági háborúnknak erős, be nem vehető fedezékét. Kerekes József, Miskolc, MVBOSz. előkészitőbizottság elnöke.

M e g  a la k  .
Végre testet fog ölteni a sokat vajúdott Magyar- országi Borbélyok és Fodrászok Országos Szövetsége. Lelkes és impozáns gyűlést tartottak múlt' hó 22-én a vidéki szakcsoportok kiküldöttei. Tizenhat város kiküldötte találkozott az Irányi-iutca 17. szám alatt lévő Schuszter Sebestyén-féle vendéglő külön termében, a 16 város kiküldöttei egyhangúlag kimondották, hogy Magyarország összes vidéki városaiban és falvaiban lévő fodrászmesterek egy szövetségbe tömörülnek. A szövetség székhelyévé Budapestet állapították meg és a nagy testület elnökévé Kerekes József miskolci szaktársunkat választották meg, amig az országos szövetség nagygyűlése nem tartatik meg és a nagygyűlés fogja megválasztani a végleges elnököt, alelnökül pedig Lind Miklós makói fodrász szaktársunkat, második alelnökké pedig Mura Mészáros Gyula tatabányai szaktársunkat, jegyzőnek pedig Tóth István szaktársunkat Ceglédről választották meg. Azonkívül 30 szervezőbizottsági tagot választottak, kiknek a névsora az értekezlet jegyzőkönyvében foglaltatik. Azonkívül kimondta az értekezlet, hogy a központi szervezést és ideiglenesen az ügyek vitelét Miklós Ödön szaktársunk építse ki, egyetértőleg az elnökséggel és a bizottsági tagokkal. Úgy hiszem, felemelő megnyugvást jelent az igen tisztelt szaktársaknak, hogy a fodrászipar-szövetség élére oly lelkes és agilis elnök választatott, mint Kerekes József, akiben az ügybuzgalma és törhetetlen akarata folytán biztos révbe fog jutni, most már elmondhatjuk azt, hogy
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minden kartárs, aki józanul gondolkodik, az be fog lépni az országos szövetségbe, az országos szövetség pedig oda fog törekedni, hogy a sza'ktársak minél könnyebb megélhetését biztosítsa, hibájukon kívül megrokkant vagy elszegényedett szaktársainkat segélyezze, avagy elhalt kartársnak özvegyen maradt nejét vagy árván maradt gyermekeit minél hathatósabb támogatásban részesítse.A napokban került kezembe, sajnos, Magyarország megszállt cseh területének »Fodrászok Lapja«, amelyben az ottani, két év előtt megalakult országos szövetség már úgy megerősödött, hogy az özvegyek segélyezésére 2500 cseh koronát fizet ki, a mi pénzünkben közel 6 millió korona. Továbbá az ugyanilyen alapokon működő Magyarországi Utazók Egyesülete pedig, akik sokkal kevesebb számmal vannak, mint például a fodrászmesterek, az özvegyi alapra már minden elhalt tag után8,400.000 koronát fizetnek ki. Mily felemelő látvány az, hogy csehszlovák területen tömörült szaktársaink, akik számban éppen egynegyed részét teszik ki, hogy ezek ma 6 millió koronát tudnak már kifizetni. Most képzeljük el, mi, akik itt 4000 és egynéhány tagot számlálunk, ha ezek a kartársak mind lelkesen zászlónk alá tömörülnek, úgy egy-egy tagtárs özvegye avagy árvája, oly összeghez fog jutni, hogy abbóll az özvegy gyermekeit tovább neveltetheti és nem kell kétségbe esve arra gondolnunk, hogy halálunk után gyermekeink és özvegyünk a rossz emberek kényére lesznek bízva. Tehát a sokat hangoztatott és a sokat emlegetett összetartás most testet ölthet. Felhívom az összes kartársaimat, hogy belépésüket levéllel tudassák a végrehajtó bizottsággal. A tagdíjakat és a beiratási dijakat csak az országos gyűlés megtartása után kell befizetni, minden kartársnak kötelessége, hogy az ügy érdekében minél nagyobb agitációt fejtsen ki és kötelessége minden kartársnak, hogy a másik kartársat meggyőzze, hogy lépjen be a szövetségbe az is. Ha mindezen szervezések megtörténtek, akkor az országos gyűlés már mint szervezett és pontos meghatározott cél felé fog haladni és mint anyagi eszköz igénybevételével a beiratkozási dijak stb. a költségek kielégítésére elegendők lesznek és ezáltal a szövetségnek azonnal tőke is fog rendelkezésre illanj. Tehát t. Szaktársaim, munkára fel, mert egyesülésben és összetartásban van az erő.
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A m e g a la k u lt  V id é k i F o d r á s z o k  é s  B o r b é ly o k  O r s z á g o s  
S z ö v e t s é g é n e k  k ö z g y ű lé s i  je g y z ő k ö n y v e .

J e gyzíők ön y v,
mely felvétetett Budapesten 1924. év szept. hó 22-ik napján, a magyar borbély- és fodrászkongresszus előértek ezletéről. Jelen voltak: Kerekes József Miskolc, (Miiklós (Ödön Budapest, dr. Szögyi Imre Budapest, Kovács Ferenc Pécs, Nagy József Szolnok, Dudás Sándor Szeged, Rimóczy János Kecskemét, Lind Miklós Makó, Tóth László Cegléd, Kása Pál Cegléd, Kunszt- mann Antal Kaba, Jonutz József Budapest, Vada József Budapest.jM’iklós Ödön kartárs, mint összehívó, üdvözli a megjelenteket és indítványozza, hogy a mai értekezlet elnökévé Kerkes József kartársat válasszák meg. A jelenvoltak Kerekes kartársat egyhangúlag az értekezlet elnökévé választotta. Kerekes József mint elnök megköszönve az iránta megnyilvánult bizalmat, ajánlja a jegyzőkönyv vezetésére Tóth Lászlót, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Nagy József és Dudás Sándor kartársakat. A jelenlévők ezt egyhangúlag elfogadják. Azután lelkesítő szavakkal kéri a jelenlévőket a megkezdett munka további kitartó folytatására, hogy befejezhessük az országban a megszerveizés munkáját a kongresz- szusra, amelyen megalkothassuk az orsz. szövetséget, amely hivatva lesz az iparunkat folytatóknak jobb létét elősegíteni és érdekeinket megvédeni. Ismertéti a mozgalom keletkezését és az ország vidéki borbély- és fodrászmestereinek köszönetét tolmácsolja Miklós Ödön kartársnak azért a feledhetetlen érdemekért, melyet önzetlen odaadással tett a vidéki borbély- és fcdrászmes- terek érdekében. Továbbá jelenti, hogy a délelőtt folyamán megbeszélést folytatót tKontró János ipartestületi elnökkel és a budapesti mesterszövetség volt elnökével, amely a béke érdekében eredményre vezetőnék ígérkezik. Éts ha megegyezés jön létre, úgy a kongresszus tavasszal lenne megtartva. De a szervező bizottság addig tovább dolgozik az előkészítésen és aZ ország megszervezésén. Felkéri dr. Szögyi Imre ügyvéd urat, hogy hí int a szövetség ügyésze, védje ügyünket tovább is, és kéri, hogy ismertesse a szövetség alapszabálytervezetet, amelyhez a 9-ik paragrafusnál Miklós Ödön kartárs magyarázatot tart. Tóth László a 19-dk paragrafusnál, az ellenőrzésnél, módosítást ajánl, hogy legalább 3 tagú ellenőrző bizottság alakíttassák.A módosítás Kerekes József elnök indítványára úgy történik, hogy az ellenőrző bizottság 5 tagból álló legyen. A 22-ik §-nál Tóth kartársunk indítványozza, hogy a választmány határozatképességéhez ne 7 tag, hanem 16 tag jelenléte legyen szükséges. Kovács Ferenc pécsi kartársunk ellenzi ezt, arra való hivatkozással, hogy

esetleg nem tudnak tizenhatan összejönni, mivel hogy a távolabb lakó kartársaknak tetemes költséget jelentene minden hónapban. Dr. Szögyi ügyvéd ur indítványára ez a pont úgy lett elfogadva, hogy a határozat- képességhez 12 tag jelenléte szükséges.A körzeti beosztásnál a következő' változások történtek: Pestmegye déli része a kecskeméti köz'pontba olvad be; Csanádmegye, Aradmegye egy részével, Makó központtal képez egy körzetet és Szolnokmegye Szolnok központtal.Lind (Miklós a haláleset díjtételét magasnak találja egy aranykoronában való megállapítását. Többek hozzászólása után a díjtétel 60 aranyfillérben állapíttatott meg. A többi paragrafusnál észrevétel nem volt.Az értekezlet az alapszabályokat, a feltüntetett módosításokkal, egyhangúlag elfogadta.Az elnök ily értelemben mondja ki a határozatot.Ezután Miklós Ödön kartárs jelenti az értekezletnek, hogy a kongresszus előkészítésére eddig összegyűlt3,425.000 korona, mely a takarékpénztárba letétbe lett helyezve és ő ezen összeghez hozzájárul 5 millió koronával, igy a teljes összeg 8,425.000 korona, melyre vonatkozólag intézkedést kér. A jelenvoltak köszönetüket fejezték 'ki a gyűjtés és az adományozott jösszegért és az értekezlet felhatalmazást ad Miklós Ödön kartársnak arra nézve, hogy a kezelésében lévő pénzösszegből az előkészítés kiadásait fedezze és erről nyugtákkal az előkészítő bizottságnak beszámoljon. Az elnök a határozatot ily értelemben mondja ki.Elnök ezután indítványozza, hogy válasszanak egy 50 tagú előkészítő bizottságot, mely teljesen megszervezze a vidéket és előkészíti a kongresszust. Ebből tar- tassék fenn Budapest részére 15 tagsági hely, egy társelnök és egy jegyző, melyre Budapest fogja a kiválasztott embereit delegálni. A jelenlévők az indítványt egyhangúlag felfogadták. A választás a következőképpen történt: Elnök: Kerekes József Miskolc; alelnökök: Kovács Ferenc Pécs, Lind Miklós Makó; ügyész: dr. Szögyi Imre ügyvéd Budapest; jegyző: Tóth László Cegléd. Választmányi tagok: Vörös Sándor Homokszent- györgy, (Mura Mészáros Gyula Tatatóbánya, Rimóczy János Kecskemét, Dudás Sándor Szeged, Kása P. Pál Cegléd, Kunsztmann Antal Kaba, Nagy József Szolnok, Eleim Antal Szeged, Bita István Zalaegersz'eg, Sztancsulov Dezső Makó, Kőváry Glyula Nyíregyháza, Zapletál Simon Nagykanizsa, Dudás János Debrecen, Kaufmann (Mihály Veszprém, Sjmonits (István Pápa, Halassy János Eger, Szőllőssy István Kiskunhalas, Takó József Szolnok, Pechó Lajos és Gondos Sándor Miskolc,

A jelenkor legjobb és legillatosabb kölni vize
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Vörös Endre Győr, Höber Lajos Szombathely, Klug Ignác Szombathely, Polgár Sándor és Deák Sándor Baja, Kosa 'Béla Sátoraljaújhely, Oroszy Ferenc Kiskunfélegyháza, Szathmáry Károly Szentes, Rácz Jenői Kaposvár, Hamza Sándor Nyíregyháza, Gelencsér János Szekszárd, Jung István Pécs, Szemenyei Lajos Orosháza. IA választás után Miklós Ödön kartárs ismertette a 'szaklap megindításának okát és a további céljait, amelyet a jelenvoltak lelkesen tudomásul vettek, köszönetét mondtak érte és kérték a további kitartásra. Ezután az értekezlet elhatározta, hogy ha a másnapi összejövetelen a budapesti kartársakkal megegyezés nem jön létre, úgy a kongresszust még ez év decemberében megtartják, amelyen megalakul a vidéki borbély- és fodrászmesterek szövetsége és ennek keretén belül 'a temetkezési egyesület és a rokkant-nyugdij- egyesület.Nagy József szóváteszi a vasárnapi munkaszünetet, mely a kongresszus határozata szerint egyöntetű lesz az országban.Ezután Kerekes József elnök intézett lelkesítő beszédet a jelenlevőkhöz, hogy ügyük érdekéért kitartóan dolgozzanak, hogy diadalra juthassanak. Több tárgy nem lévén, az elnök megköszöni a jelenvoltak fáradságát és az ülést bezárta.
Budapest, 1924 szeptember hó 24-én.

Tóth László s. k. Kerekes József s. k., jegyző. elnök.
Nagy József s. k., Dudás Sándor s. k,

hitelesítők.

Uj árszabások a borbélyiparban. A brassói fodrászmesterek uj árszabást készítettek, amely a következő: Borotválás 12 lei, hajvágás félrövidre 25, géppel 20, szakállvágás ollóval 25, géppel 15, baby körhajvágás 25, gyermeknek 20, fejborotválás 30, hajsütés 25, haj- igazitás 0/0 géppel nyakból 15, hajfazonvágás 8, nyak- borotválás 5, hajlekötés 3, bajusznyirás, kötés vagy sütés 5, külön fésülés 5, fejmosás Bay-rum, vagy kininnel 10—15, alkohollal 10, kölni viz arcra 5. Havi bérlet: borotválás hetenként 250, 170, 130, borotválás havonta kétszer 100, bérletjegy 10 számmal 100. Hajvágás külön fizetendő, üzleten kívüli kiszolgálás 100 százalékkal drágább. — A szilágysomlyói fodrászmesterck árszabása pedig a következő: Borotválás 8 lei, fésüléssel 10, hajvágás frizurára 15, hajvágás géppel 10, gtyermekhajvágás 8, frizurára 10, szakállvágás géppel 10, ollóval 12, baby-hajvágás 15, felnőtteknek 2Q, fejborotválás 20, fazonhajvágás 10, nyakborotválás 5, hajlekötés 3, bajusznyirás vagy -kötés 2, sütés 5, fésülés 5, hajsütés 20, fejmosás 10, kölni vízzel 15, kölni viz arcra5. Havi bérlet: hetenként kétszer 80, hetenként háromszor 100, minden második nap 120, minden nap 200, bérletjegy 10 számmal 80, razorozás 15, bérlet 120. Nyugdíjas tisztviselőknek 25 százalék kedvezmény. Háznál a kiszolgálás 100 százalékkal drágább.
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Magyarországi vezérképviselet:

Török József gyógyszertár r.-t.
Budapest, VI., Király-utca 12.
Telefon: 134-77, 134-78, 134-79 sz.

KERÜLETI LERAKAT FODRÁSZOK RÉSZÉRE :
Bandler Flilöp, Erzsébet-körut 29.

Mink Márton, Lipót-körut 25. 
Schadek Antal hölgyfodrász 

Budapest, Váci-utca 12, félem elet.

Kaphatók úgy a folyékony L’Oreál ké
szítmények, mint L’Oreál Henné minden 
színben és árnyalatban. Azonkívül Re- 

velateur, l’Oreál Champoon stb. stb.
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i- §•A szövetség cime, székhelye, hivatalos nyelve és pecsétje.
A szövetség cime: Magyar Borbélyok és Fodrászok Országos Szövetsége; székhelye: Budapest; hivatalos nyelve: magyar; pecsétje a szövetség cime és székhelye köralakban, közepén az alapítási évszám (1924).

2. §•A szövetség célja.
Magyarországon működő borbélyok és fodrászok és minden ezzel kapcsolatos szakma közgazdaságilag való tömörítése és fenti iparoknak a közerkölcs, szakmai tisztesség, közegészségügyi intézmények és minden a modern követelményeknek megfelelő ipari cikkek együttes alapon való fejlesztése és megvédése.

3. §.A szövetség feladata.Képesítéssel bíró szaktársak támogatása, kontárok betolakodásának megnehezítése és ezeknek a szakmából való kirekesztése. Tanoncképzés. Szaktársaknak az ipar modern fejlődés eredményeinek való megismertetése úgy sajtó utján, mint vándortanfolyamokon. Munkaidő és segédügyek éber ellenőrzése, ezek lehető szabályozása, szóval mindenkép az a törekvés, hogy a magyar borbély- és fodrászipar tagjai úgy anyagilag, mint erkölcsileg gyarapodjanak.4. §.A szövetség tagjai.
A szövetség tagjai:a) rendes tagok;b) rendkívüli tagok;c) tiszteletbeli tagok.Rendes tagok csakis Magyarországon működő önálló borbély- és fodrászmesterek, továbbá rokonszakma üzlettulajdonosok, cégbeltagok, ily részvénytársaság vagy szövetkezet üzletvezetői, igazgatói lehetnek.Rendkívüli tagok a felszabadult segédek, akik a szövetségbe önként belépvén, ennek céljait magukévá teszik és a szövetség jóléti intézményeiben résztvenni kívánnak.Tiszteletbeli tagok’ a szakma vagy szövetség körül érdemeket szerzett olyan, a szakma körén kívül álló férfiak, akiket tiszteleti tagságra a választmány érdemesnek tart és igy ennek ajánlatára a közgyűlés megválaszt.Tiszteletbeli tag külföldi is lehet, ennek megválasztása azonban csak a magyar kir. kereskedelemügyi miniszter ur jóváhagyásával érvényes. A tiszteletbeli tagot a rendes taggal egyenlő szavazati jog illeti, tagsági dijat azonban nem köteles fizetni

5' §•A tagok jogai.a) Minden tag részesül a szövetség jóléti intézményeiben, igénye van a rokkantsági járulékra, az alapí

tandó aggkori otthonba való felvételére, elhalálozása esetén özvegye vagy egyéb hátramaradottai temetési költséget és pénzbeli segélyt kapnak.b) Minden tag jogosult a szövetséget a szakmai kérdések, valamint jogi és egyéb vitás ügyek tekintetében igénybe venni.c) Jogosult a szövetség helyiségeit, ‘közvetítő irodáját, esetleg rendezendő kiállításokat, versenyeket díjmentesen látogatni.d) Jogosult a szövetség által rendezendő egyéb összejöveteleket, társasvacsorakat látogatni s az alapítandó könyvtárt díjmentesen használni.c) Jogosult a körzeti, mind országos közgyűléseken szavazni, indítványokat tenni, azonban a tisztikarba és választmányba kizárólag rendes tagok választhatók.
6. §.

A t a g o k kötelességei.
Minden tag köteles:a) Az alapszabályzatot pontosan betartani."b) Tagsági dijait pontosan fizetni.c) A jóléti intézményekhez szabályszerűen hozá- járulni.A rendes tag évi dija 5 aranykorona, mely az állami adó átszámítási kulcs szerint törvényes pénznemben fizetendő. Rendkívüli tagok ennek felét fizetik. A beiratkozási dij 2 aranykorona.A jóléti intézményekhez minden tag olykép járul hozzá, hogy bármely tag elhalálozása esetén minden tag 1 aranykoronát a szövetség pénztárába fizet, melynek 50 százaléka azonnal az elhunyt hátramaradottainak kifizettetik, másik 50 százaléka aggkori otthon és egyéb segélyezés céljaira fordittatik.

7. §.A tagság keletkezése.
Mindenki, aki a szövetség tagjául belépni kíván, köteles a szövetség által rendelkezésre bocsájtoft belépő nyilatkozatot aláírni és a beiratási dijat és tagdíjat megfizetni.Az évi tagdíj felerésze a nyilatkozat aláírásától számított 30 napon belül, másik fele az év végéig fizethető. Egyébként a tagdíj fele-fele részben janüár 31 és július 31-éig fizetendő.

8. f .A t a gs á g m e g s z ü n é s e.
A szövetségi tagság megszűnik:a) A tag halálával.b) Kilépéts által.c) Kizárás utján.A szövetségi rendes és rendkívüli tag halála esetén özvegye lép a tagok jogaiba és külön beiratási dijat nem köteles fizetni. Választói jogát azonban csak férfimeg- bizott utján, aki csak kizárólag szövetségi tag lehet, gyakorolhatja.A szövetség megalakulásától számított három éven belül kilépésnek helye nincs, ezentúl a tag a szövet-
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ségből kiléphet, ha ebbeli szándékát azon év október 31-éig a választmánynak, vagy a körzeti elnökségnek írásban bejelenti. A tagdíjat köteles azonban ez esetben is azon év december 31-ig befizetni.
9- §•

A tagkizárása.
A szövetségből kizárandó az a tag, aki bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt a büntető bíróság utján a belépőnyilatkozat kiállítása után jogerősen elitéltetett, aki botrányos magaviseleté által az állami és társadalmi rend ellen vét, aki az állampolgári erkölcsöket és a szövetség tekintélyét nem tiszteli, végül aki a tagsági diját és jóléti hozzájárulását írásbeli felhívás dacára meg nem fizeti.A kizárási indítvány felett a választmány titkos szavazással egyszerű szótöbbséggel határoz. A választmány határozatától a távollévő tag irásbelileg értesítendő, akinek 15 nap alatt a közgyűléshez fellebbezési joga van. A jelenlévő fél fellebbezését azonnal köteles bejelenteni és 15 nap alatt indokolni.A kilépett vagy kizárt tag elveszti a jóléti intézménynek minden kedvezményét, szintúgy minden befizetett összes dijait.

10. § .

A sző vétség szervei.
I.Körzeti (s-zervek.

Országos szervek, melyek:A) közgyűlés ;B) választmány;C) tisztikar.
H. §•

A körzetek beosztása és feladata.
a) Budapesti körzet, Budapest székesfőváros területe.b) Bud’apest-vidéki körzet, a Pestvidéki kir. törvényszék területe, esztergomi részét beleértve.c) Szegedi körzet, Csongrád, Toiontál, Bács-Bodrog vármegyék, valamint Pest megye ama része, mely a b) körzetbe nem tartozik.d) Békéscsabai körzet, Békés, Arad és Csanád vármegyék területei.e) Debreceni körzet, Hajdú, Bihar és Szolnok vármegyék.f) Nyíregyházi körzet, Szabolcs, Szatmár, Bereg és Ugocsa vármegyék területéi.g) Sátoraljaújhelyi körzet, Zemplén vármegye területe.h) Miskolci körzet, Borsod, Abauj és Gömör vármegyék területe.i) Gyöngyösi körzet, Heves és Nógrád vármegyék területe.j) Székesfehérvári körzet, Fejér megye területe.k) Pécsi körzet, Baranya lés Tolna vármegyék területe.l) Kaposvári körzet, Somogy vármegye területe.m) Nagykanizsai körzet, Zala vármegye területe .n) Veszprémi körzet, Veszprém vármegye területe.o) Győri körzet, Győr és Komárom vármegyék területe.p) Soproni körzet, Sopron és Moson vármegyék területe.q) Szombathelyi körzet, Vasvármegye területe.A körzetek szervei közvetítők a tagok és az országos szervek között.

A körzetek elnökei hivatalból tagjai az országos választmánynak. 12. §.
A k ö z g y ü 1 és.

A közgyűlés rendes és rendkívüli. A rendes közgyűlés minden naptári év első felében a választmány által kijelölt körzeti székhelyen tartandó. A közgyűlés idejét a választmány állapítja meg, ugyanennek a kötelessége, hogy a közgyűlés helyét és idejét a közgyűlés napja előtt 30 nappal a szövetség hivatalos lapjában közzétegye.Rendkívüli közgyűlést az1 elnök bármikor összehívhat, a választmányt vagy 100 tag Írásbeli és kellően megokolt indítványára összehívni köteles. A rendkívüli közgyűlés helye és időpontja a hivatalos lapban lehetőleg közzéteendő.
13. §.A közgyűlés határosaik épe s s é g e.

A közgyűlés határozatképes, ha a tisztikart és választmányt beleértve, legalább 50 tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az elnök 30 napra, rendkívüli közgyűlés esetén 8 napra íujabb közgyűlést hiv egybe, amely, tekintet nélkül a jelenlévők számára, határozat- képes mindazon ügyekben, melyek a meghiúsult közgyűlés ügyrendjében fel voltak véve.
14. §.'A közgyűlés határozatai.A közgyűlés határozatai közfelkiáltással, általános szótöbbséggel hozatnak. Az elnök, választmány, indítványai Vagy 50 tag írásbeli kivánságára a szavazás titkos.A közgyűlésről jegyzőkönyv vezetendő, melyet az elnök, jegyzőkönyvvezető, valamint 2 hitelesítő aláír.
15. §.A közgyűlés hatáskör e.1. A tisztikar és választmány, valamint tiszteletbeli tagok választása 3 évre.2. Határoz a választmánynak és a tisztikarnak adandó felmentés megadása felett.3. ítélkezik felebbezett ügyekben.4 Alapszabályokat módosíthatja.5. Jóváhagyja a körzetek és a választmány ügyrendjét, őrködik az alapszabályok betartása felett.6. (Megállapítja a kötlségvetést és jóváhagyja a zárszámadásokat.7. Határoz a szövetségi vagyonnak gyümölcsöz- tetése és alapszabályszerü felhasználása felett.8. Tárgyalja a közgyűlés előtt legalább 8 nappal előbb benyújtott indítványokat.9. Határoz a szövetség feloszlása vagy fúziója iránt, feloszlás esetén a vagyon hovaforditása tárgyában.
16. §.Az e 1 nö!kség.

Az elnökség az elnökből és három alelnökből áll, az elnökség egyik tagja okvetlenül az eísp körzet rendes tagjai közül választandó.Az elnökség képviseli a szövetséget, a hatóságokkal és egyesekkel szemben.Az ‘elnök, (alelnök) összehívja a közgyűlést és választmányi ülést, elnököl azokon, végrehajtja ezek határozatait.Az elnök, (alelnök) ellenprzi a tisztviselők működését.Az elnök, (alelnök) felügyel a szövetség vagyonára és {utalványozza a fizetéseket. A szabálytalan utalványozásokért az elnök a közgyűlésnek felelős.Amennyiben elnökké nem az első körzethez tartozó
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tag választatnék, úgy at utalványozás joga az első körzethez tartozó alelnököt is illeti. Egyébként az elnököt az alelnökök kor szerint megállapított sorrendben, meg- üresedés vagy akadályoztatás esetén helyettesítik.
17. §•

A főtitkár.
A főtitkár gondoskodik a szövetség összes Írásbeli teendőknek elvégzéséről, előkészíti a közgyűlésekét Jés a választmányi üléseket, veZeti azok jegyzőkönyveit. A főtitkár kezeli a szövetség okmánytárát, elkészíti a jelentéseket és vezeti a szövetség központi irodáját. A főtitkár csakis állandó budapesti lakos lehet és ennek teendőivel az elnökség részéről a szövetség főügyésze is megbizható.

18. §.A főügyész.
A főügyész a szövetség jogi tanácsadója és képviselője. Főügyésszé csakis valamely hazai ügyvédi kamarába bejegyzett, gyakorló ügyvéd választható.A [főügyész köteles a tagok résziére a központi irodával kapcsolatban jogvédőirodát fenntartani, köteles az elnök (alelnök) vagy a választmány utasítására a a főtitkár teendőit is: ellátni.A 'főügyész évi honoráriumban részesül, melyet a választmány állapit meg. Ennek fejében köteles a szövetségi tagokat úgy a jogvédő irodában, mint posta Utján ingyenes jogi tanáccsal ellátni. Köteles a szövetséget bíróságok vagy hatóságok előtt díjmentesen képviselni, készkiadásait azonban úgy a szövetség, mint az (egyes tagok a főügyésznek megtéríteni, kívánságára előlegezni kötelesek.A főügyész a szövetségi tagokat peres- és peren - kívüli, valamint büntetőiügyekben, kívánságukra képviselni köteles, a honorárium szabadegyezkedés tárgya, azonban a szövetségi tag a dijak mérséklése céljából a választmányhoz fordulhat.

19. §.
A pénztáritok és ellenőr.

A pénztárnok:1. Kezeli a szövetség vagyonát.2. Számontartja a tagokat, behajtja és nyugtatja a tagdijakat és jóléti járulékot.3. JUtalványozott összegeket kifizeti.4. B̂evételekről és kiadásokról könyvet vezet, a pénztár állásáról a választmány ülésein jelentést tesz.5. Összeállítja és bemutatja a közgyűlés elé terjesztendő költségvetést.6. 50 aranykoronánál nagyobb összeget az elnök (alelnök) lutasitása szerint gyümölcsözőleg elhelyezi.Az ellenőr:1. Ellenőrzi a pénztár kezelését és működését.2. Legalább havonként egyszer megvizsgálja a szövetség vagyonát képező értékeket.3. Beszámol a választmánynak a kezelés körül végzett tapasztalatokról és az esetleg észlelt szabálytalanságokról &z elnökségnek haladéktalanul jelentést tesz.
20. § .

A jegyzők.
Két jegyző választandó, akik a főtitkárt, a fő

ügyészt és a pénztárnokot írásbeli munkájuk elvégzésében támogatják, különösen a főtitkár felügyelete mellett a közgyűlés és választmányi ülések jegyzőkönyveit vezetik.
21 . § •

A választmány.
A választmánynak hivatalból tagjai az egész tisztikar és a körzeti elnökök.Ezeken felül a közgyűlés által 3 évre választott 100 választmányi tag.A /választmányba az egyes körzetek a következő számban választanak tagokat:Az fi., 3., 5. körzetek 10—10 tagot, a 4., 6., 11. körzetek 6—6 tagot, a 7-ik körzet 2 tagot a többi 10 körzetből egyenként 5—5 tagot kell választani.

22. §.

Határctfzatk epésség.
A választmány határozatképes, ha elnökön kívül legalább 7 tag van jelen. Határozatképtelenség esetén ,a választmány 8 napra újból egybehívandó és ezen választmányi ülés a tagok számára való tekintet nélkül határozatképes, mindazon tárgyakra nézve, melyek a meghiúsult választmányi ülés napirendjére voltak kitűzve. 23. §.

A választmányi ülések.
Havonta legalább egy ülés tartandó, az elnök vagy 5 választmányi tag Írásbeli kívánságára bármikor rendkívüli ülés is összehívható.A választmány üléseiről jegyzőkönyv vezetendő, melyet az elnök, jegyzőkönyvvezető és két jelen volt tag aláír. ' j$j {Az elnöktől függ, hogy mely határozatok teendők közzé a Szövetség hivatalos lapjában.

24. §.
A választmány határozatai.

A választmány határozatait közfelkiáltással, vagy szótöbbséggel IhozZa. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt.A választmány összes határozatai (kivéve a 9-ik szakasz 2-ik bekezdését), azonnal végrehajthatók.
25. §.

A választmány hatásköre.
A választmány:1. Intézi mindazon ügyeket, melyek a közgyűlésnek lés a tisztikarnak fenntartva nincsenek.2. Szükség esetén főtitkár, főügyész, pénztárnok kisegítésére és helyettesítésére saját kebeléből tagokat kiküld. A helyettesítés csak legközelebbi közgyűlésig szólhat.3. Határoz tagfelvétel és kizárás felett, javaslatot tesz a közgyűlésnek tiszteletbeli tagok megválasztása iránt.4. (Megszavazza az egyes kiadási tételeket, megállapítja a főügyész és a központi iroda személyzeti járandóságát.5. Előkészíti a közgyűléseket, határoz azok helye és időpontja iránt.

>«.«•“ „FranKol" hajhálót, bajuszK ötőt£r*
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6. Ellenőrzi és támogatja a közvetítő és jogvédelmi irodát. 26. §.
A központi és jogvédelmi iroda.

A központi és jogvédelmi iroda a budapesti elnökségi tag vezetése alatt áll és hivatása a körzeti közvetítők segítése a szövetség tagjai közt, a segéd- és tanoncközvetités, továbbá a szövetségi tagoknak jogvédelemben való részesítése.Ezen iroda Budapesten létesítendő, személyi és dologi kiadásait a választmány utalványozza, ügyrendjét a főügyész állapítja meg, melyet az elnök jóváhagy. Ugyanily módon történik az iroda személyzetének alkalmazása és elbocsájtása, valamint a helyiség kibérlése és felmondása. 27. §.A s z ö v e t s é g  feloszlássá.A szövetség feloszlását a tagok kétharmad része indítványozhatja. A kizárólag e célból összegyűlt rendkívüli közgyűlés a feloszlást csak akkor mondhatja ki, ha az összes, szavazásra jogosult tagok háromnegyed része a feloszlás mellett szavaz.A szövetség feloszlása esetén ezen közgyűlés határoz a fennmaradó vagyon hovaforditása iránt is. A vagyon tartozások levonása és kifizetése után kizárólag a szakma valamely jóléti intézményére vagy más közhasznú ipari célra fordítható.Az erre vonatkozó közgyűlési határozat foganatosítás lelőtt a Magy. Kir. Kereskedelemügyi Miniszter [úrhoz felterjesztendő. '28. §.Állami felügyelet.Az 1875. évi május hó 3-ikán lééit 1508/eln. belügyminiszteri rendelet értelmében a szövetség az esetben, ha az alapszabályokban előirt célt, eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által — ameny- nyiben további működésével az állam, vagy a szövetségi tagok érdeke veszélyeztetnék, felfüggeszíetik s az elrendelendő vizsgálat eredményéhez képest feloszlatik végleg, vagy az alapszabályok megtartására, különbeni feloszlatás terhe mellett, köteleztetik.Budapest, '1924. szeptember hó 22.
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K özlem én y ek  a h a jfestésrő l
A d o lf  N e fz g e r  b é c s i  h ö l g y  f o d r á s z  b e m u ta tó  e lő a d á s a i  

a L ’O re a l H e n n é  a l k a l m a z á s á r ó l .
A í o 1 y é k o n y L’O real alkalmazásának módja.
A L’Oreal Instantane Nr. II. és a különbözó L’Oreal produktumokat igen sokra becsülik és valóban köny- nyen jés biztosan, fényes eredménnyel alkalmazhatók. Ezen közleményben a folyékony festékekkel való eljárás összes részleteibe beavatjuk az érdeklődőket.Folyékony, azonnal ható festék.
Szerszámok és edények:
'Minden tartály megfelelő. De nem ajánlhatjuk eléggé a vizfestésnél használatos, 6—7 cm. átmérőjű kis por- ceíTántégelyeket, melyek előnye a lapos formája, melyben a kefe minden szála jól átitatható. Elég tömött, nem borul fel könnyen, tisztítása könnyű, mivel a festékek a zománcot csak hosszú használat után támadják meg.A Fixateurt, melyből többet kell elhasználnunk, nagyobb ledénybc öntjük (kávés csésze), melybe a szivacsot vagy vattacsomót belemárthatjuk.
Kefék:
Bár rendszerint minden hajfesték mellé kis kefe van csomagolva, nem vagyunk barátai ezen keféknek, melyek a doboz kis terjedelme miatt, nagyon rövid nye- lüek. ÍHasználjunk nyugodtan középkemény, négysoros szőrű, hosszú nyelű fogkefét, mely a kézben jól fekszik. Rövid nyelű keféknek nincs biztos fogásuk, ezért a használatuk is bizonytalan. Ezen kis részleteknek talán |nincsen nagy fontosságuk, de hozzájárulnak a munka pontosságához és a jó hajfestő számára elengedhetetlen kellékek.A folyékony, azonnal ható hajfestőszerhasználatánál követendő szabályok.A L’Oreal Instantane Nr. II. két üvegcsét tartalmaz, az laranyszőke színtől a gesztenyebarna színiig: 1. a festéket (Teinture); 2. Fixateur-t. Három üvegcsét tartalmaznak a S'ötétebb színek és pedig: sötét gesztenye, barna és a fekete; 1. szám a festék (Teintuire), 2. szám a közbeeső folyadék (Virágé), 3. szám a Fixateur.Az telső üveg tartalmát kefével kenjük fel. A kefét jól átitatjuk, a felesleget a tégely szélén lerázzuk, nehogy a festék a bőrön vagy a hajon végigszaladjon; ha csak a hajgyköreket festjük, többször benedvesitjük a festendő részeket. A Fixateur-t a világos színeknél második helyen, a sötéteknél harmadik helyen, bőven kenjük fel a dobozban lévő szivacs segítségével, de sohase dörzsöljük, nehogy a bőrt izgassuk. Érzékeny egyének ezalatt enyhe viszketést éreznek, ami aggodalomra ne adjon okot.A bőrön jelentkező kis foltok jelentéktelenek, melyek a festés végét követő Champonos mosásnál eltűnnek.A !2. számú üvegcse (Virágé) tartalmát sötét színeknél a Teinture és a Fixateur között1 kefével kenjük fel azon helyekre, ahová a Teinture-t felkentük. Ha csak egy kefénk van, azt a Teinture után alaposan ki kell mosni.Várakozási idő. Ez egyénenként, illetve a haj fogékonysága szerint különböző. Megközelítőleg: Világos színieknél, tehát szőkénél 10 perc; világos barnánál 15 perc; barnánál 15—20 perc. Sötét gesztenye ẑin eléréséhez 20 percnél hosszabb idő szükséges. Söté- teöb árnyalatoknál, pl. barna és feketénél 20—30 perc

II. cikk.
kell külön-külön a Teinture, a Virágé és Fixateur között. Ismételten említjük, hogy erre pontos szabály nincsen, hanem személyes tapasztalat utján kell megállapítani.Foltok eltávolítására vászonronggyal egy kis Virage-t dörzsölünk a fejbőrre.

A szin megválasztása, festési eljárás.
A Színárnyalat megválasztásánál különböző tényezőket veszünk tekintetbe, elsősorban a haj finomságát és főként az ősz haj mennyiségét.Általánosságban minden aggály nélkül ajánlhatjuk, hogy mindig világosabb árnyalatot válasszunk, mint a haj eredeti színe; más szóval: Szőke hajnál világos szőkét, világos gesztenyénél hamvas szőkét (blond cendre) stb. Ennek célja, hogy megakadályozzuk a haj alapszínének túlságos sötétedését. Hiszen természetes, hogyha egy ősz szálakkal vegyes gesztenyebarna haját a rögtön ható Instantane Nr. II. Chatein (gesztenye)-vei megfestünk, a nem ősz szálak sötét gesztenyeszinüek lesznek, ennélfogva egyenlőtlen lesz a haj színe. Ellenben, ha ugyanezen hajat chatain clair (világos gesztenye- barna) színnel festjük, akkor az ősz szálak megfestőd1- nek világos gesztenye színűre, a többi haj változatlan marad, mert a világosi festék a gesztenye alapszínre nemi hat. Ezen festés után a haj kétféle árnyalatot mutat. Az ősz hajak világosabbak, mint az alapszín, de az összbenyomás chatain (gesztenyebama) marad. Hiszen a festőművész is több szint kever a haj festésénél és az összbenyomás mégis egy szint mutat. A mindennapi életben is láthatjuk, hogy világos és közép sötét hajak két-három különböző árnyalatot mutatnak. Alapvetőelvünk legyen tehát: csak egyes ősz szálakkal kevert hajnál az alapszínnél két árnyalattal, 30% ősz hajjal bíróknál egy árnyalattal világosabb szint válasszunk, mig tiszta fehér hajat az eredeti alapszínnel fessünk meg.

Hogyan nedvesítjük be a hajat a folyékony festékkel?
Ha csak a gyökerek festéséről van szó, akkor a hajat & választék mentén jobbról balra haladva, kis kefe segitségével befestjük.{ Teljes festésnél, ha a hajat egész hosszában kell festeni, következő utasítások tartandók be: '1. Tulnyomólag ősz hajzatnál a hajtincset fésűvel magunk felé huzzuk és a kefével benedvesitjük, imi- közben a kefével nyomást gyakorolunk a fésűre.2. Kevésbé ősz hajzatnál a kefét jól megnedve- sitjük, á hajtincset jobbkezünk hüvelykujja és a kefe közé szorítjuk és a haj egész hosszában végigsimitjuk.A Virágé (közbeeső folyadék) 2. számú folyadékkal, melyet csak a sötét árnyalatoknál használunk, ugyanúgy kell eljárni: a Fixateurt ellenben szivaccsal kenjük fel. Legfontosabb az 1. számú folyadék. Fontos, hogy ezt bőven kenjük fel mindazon helyekre, ahol fehér haj van. Körülbelül úgy, mint ahogy a mosóné is a féhér- nemünek a legszennyesebb részét dörzsöli legjobban, így kell a jól átnedvesitett, de nem csöpögő kefével is a hajat többször átdörgölni. Csak oda kenünk festéket, ahol szükséges és vigyázzunk, hogy le ne folyjon. A Virágé- és Fixateur-nél ez az elővigyázatosság felesleges, mivel ezek nem festenek, sem nem piszkitanak. Ezekét bővebben lehet felkenni; lényeges, hogy valamennyi
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A központi és jogvédelmi; iroda.
A központi és jogvédelmi iroda a budapesti elnökségi tag vezetése alatt áll és hivatása a körzeti közvetítők segítése a szövetség tagja! közt, a segéd- és tanoncközvetités, továbbá a szövetségi tagoknak jogvédelemben való részesítése.Ezen iroda Budapesten létesítendő, személyi és dologi kiadásait a választmány utalványozza, ügyrendjét a főügyész állapítja meg, melyet az elnök jóváhagy. Ugyanily módon történik az iroda személyzetének alkalmazása és elbocsájtása, valamint a helyiség kibérlése és felmondása. 27. §.A szövetség feloszlássá.A szövetség feloszlását a tagok kétharmad része indítványozhatja. A kizárólag e célból összegyűlt rendkívüli közgyűlés a feloszlást csak akkor mondhatja ki, ha az összet. szavazásra jogosult tagok háromnegyed része a feloszlás mellett szavaz.A szövetség feloszlása esetén ezen közgyűlés határoz a fennmaradó vagyon hovaforditása iránt is. A vagyon tartozások levonása és kifizetése után kizárólag a szakma valamely jóléti intézményére vagy más közhasznú ipari célra fordítható.Az erre vonatkozó közgyűlési határozat foganatosítás lelőtt a Magy. Kir. Kereskedelemügyi Miniszter [úrhoz felterjesztendő. •28- §•Állami felügyelet.Az 1875. évi május hó 3-ikán kiélt 1508/eln. belügyminiszteri rendelet értelmében a szövetség az esetben, ha az alapszabályokban előirt célt, eljárást, illetőleg hatáskörét meg nem tartja, a kir. kormány által — arneny- nyíben további működésével az állam, vagy a szövetségi tagok érdeke veszélyeztetnék, felfüggesztetik s az elrendelendő vizsgálat eredményéhez képest íeloszlatik végleg, vagy az alapszabályok megtartására, különbeni feloszlatás terhe mellett, köteleztetik.Budapest, 1924. szeptember hó 22.

HENNOGALOL
A LEGJOBB HAJFESTŐ SZER

Számtalan kollégától kipróbálva, a legjobb és legártalmatlanabb hajfestéknek elismerve.A haj puha, fényes és selymes a festés után. Hibás színezés kizárva. Felvilágosításért bármikor szívesen rendelkezésére állok a t. kolléga uraknak.
Kapható a következő színekben:

Blond Dore Arany szőke
Blond Cendre | ^ U'AVIS I l i i  Hamvasszőke

Blond Veroneso 1 P©Íjm>i» | Veronai szőke
Blond acain flÉÉlSII Vörösesszőke

Chatain fauve j|f ff) ||[J||[ Vör. gesztenye
Chatain clair j f f f f í  Világ, gesztenye

Chatain natúréi ?öurl*J^ fflii Gesztenye
Chatain fonce Sötét gesztenye

Brun fauve H  Vörösesbarna

Egy próba meggyőz mindenkit a Hennogalol előnyeiről és megbizhatóságáról. 
Lerakatok még a következő cégeknél:

Weitman Jakab, IV., Régi posta-utca 11.,
Vágó Viktor, VII., Rákóczi-ut 57.,
Grünfeld Miksa, IV., Hajó-utca 3. 

ós ügynökömnél, Somogyi Károlynál, kinél egyúttal az 
összes hölgyfodrászati cikkek kaphatók jutányos áron.

ECHTEN FERENC ÉS FIA
a H. Chabrier Hennogalol Poudre egyedüli magyarországi

vezérképviselete
Budapest, VI., Andrássy-ut 28.

 ̂.-= = = = = JELENTÉS 1 =================
1924. október 10-én Hennogalol demonstráció tartatik 
VI., Andrássy-ut 28. szám alatti üzletemben, melyre 

a t. kolléga urak szives megjelenését kérem.
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K özlem én y ek a
A d o lf  N e fz g e r  b écsi  h ö l g y  f o d r á s z  b e m u ta tó  e lő a d á s a i  

a L ’O real H e n n é  a lk a lm a z á s ,á ró l .
A folyékony L’Oreal alkalmazásának m ó d j a.
A L’Oreal Instantane Nr. II. és a különböző L’Oreal produktumokat igen sokra becsülik és valóban köny- nyen (és biztosan, fényes eredménnyel alkalmazhatók. Ezen közleményben a folyékony festékekkel való eljárás összes részleteibe beavatjuk az érdeklődőket.Folyékony, azonnal ható festék.
Szerszámok és edények:
Minden tartály megfelelő. De nem ajánlhatjuk eléggé a vizfestésnél használatos, 6—7 cm. átmérőjű kis por- ceíTantégelyeket, melyek előnye a lapos formája, melyben a kefe minden szála jól átitatható. Elég tömött, nem borul fel könnyen, tisztítása könnyű, mivel a festékek a zománcot csak hosszai használat után támadják meg.A 'Fixateurt, melyből többet kell elhasználnunk, nagyobb ledén y be öntjük (kávés csésze), melybe a szivacsot vagy vattacsomót belemárthatjuk.
Kefék:
Bár rendszerint minden hajfesték mellé kis kefe van csomagolva, nem vagyunk barátai ezen keféknek, melyek a doboz kis terjedelme miatt, nagyon rövid nye- lüek. 'Használjunk nyugodtan középkemény, négysoros szőrű, hosszú nyelű fogkefét, mely a kézben jól fekszik. Rövid nyelű keféknek nincs biztos fogásuk, ezért a használatuk is bizonytalan. Ezen kis részleteknek talán {nincsen nagy fontosságuk, de hozzájárulnak a munka pontosságához és a jó hajfestő számára elengedhetetlen kellékek.A folyékony, azonnal ható hajfestőszerhasználatánál követendő szabályok.A L’Oreal Instantane Nr. II. két üvegcsét tartalmaz, az laranyszőke színtől a gesztenyebarna színiig: 1. a festéket (Teinture); 2. Fixateur-t. Három üvegcsét tartalmaznak a "S'ötétebb színek és pedig: sötét gesztenye, barna és a fekete; 1. szám a festék (Teinture), 2. szám a közbeeső folyadék (Virágé), 3. szám a Fixateur.Az (első üveg tartalmát kefével kenjük fel. A kefét jól átitatjuk, a felesleget a tégely szélén lerázzuk, nehogy a festék a bőrön vagy a hajon végigszaladjon; ha csak a hajgyköreket festjük, többször benedvesitjük a festendő részeket. A FixateUr-t a világos színeknél második helyen, a sötéteknél harmadik helyen, bőven kenjük fel a dobozban lévő szivacs segítségével, de sohase dörzsöljük, nehogy a bőrt izgassuk. Érzékeny egyének ezalatt enyhe viszketést éreznek, ami aggodalomra ne adjon okot.A bőrön jelentkező kis foltok jelentéktelenek, melyek a festés végét követő Champonos mosásnál eltűnnek.A 12. számú üvegcse (Virágé) tartalmát sötét színeknél a Teinture és a Fixateur között kefével kenjük fel azon helyekre, ahová a Teinture-t felkentük. Ha csak egy kefénk van, azt a Teinture után alaposan ki kell mosni.Várakozási idő. Ez egyénenként, illetve a haj fogékonysága szerint különböző. Megközelítőleg: Világos színeknél, tehát szőkénél 10 perc; világos barnánál 15 perc; barnánál 15—20 perc. Sötét gesztenye ẑin eléréséhez 120 percnél hosszabb idő szükséges. Sötétébe árnyalatoknál, pl. barna és feketénél 20—30 perc

II. cikk.
kell külön-külön a Teinture, a Virágé és Fixateur között. Ismételten említjük, hogy erre pontos szabály nincsen, hanem személyes tapasztalat utján kell megállapítani.Foltok eltávolítására vászonronggyal egy kis Virage-t dörzsölünk a fejbőrre.

A szin megválasztása, festési eljárás.
A Színárnyalat megválasztásánál különböző tényezőket veszünk tfekintetbe, elsősorban a haj finomságát és főként az ősz haj mennyiségét.Általánosságban minden aggály nélkül ajánlhatjuk, hogy mindig világosabb árnyalatot válasszunk, mint a 'haj eredeti színe; más szóval: Szőke hajnál világos szőkét, világO's gesztenyénél hamvas szőkét (blond cendre) stb. Ennek célja, hogy megakadályozzuk a haj alapszínének túlságos sötétedését. Hiszen természetes, hogyha egy ősz szálakkal vegyes gesztenyebarna haját a rögtön ható Instantane Nr. II. chatein (gesztenye)-vel megfestünk, a nem ősz szálak sötét gesztenyeszinüek lesznek, ennélfogva egyenlőtlen lesz a haj színe. Ellenben, ha ugyanezen hajat chatain clair (világos gesztenyebarna) színnel festjük, akkor az ősz szálak megfestőd1- nek világos gesztenye színűre, a többi haj változatlan marad, mert a világosi festék a gesztenye alapszínre nemi hat. Ezen festés után a haj kétféle árnyalatot mlutat. Az ősz hajak világosabbak, mint az alapszín, de az összbenyomás chatain (gesztenyebarna) marad. Hiszen a festőművész is több szint kever a haj festésénél és az összbenyomás mégis egy szint mutat. A mindennapi életben is láthatjuk, hogy világos és közép sötét hajak két-három különböző árnyalatot mutatnak. Alapvetőelvünk legyen tehát: csak egyes ősz szálakkal kevert hajnál az alapszínnél két árnyalattal, 30% ősz hajjal bíróknál egy árnyalattal világosabb szint válasszunk, mig tiszta fehér hajat az eredeti alapszínnel fessünk meg.

Hogyan nedvesítjük be a hajat a folyékony festékkel?
Ha csak a gyökerek festéséről van szó, akkor a hajat !a választék mentén jobbról balra haladva, (kis kefe segítségé vei befestjük.( Teljes festésnél, ha a hajat egész hosszában kell festeni, következő utasítások tartandók be: '1. Túlnyomókig ősz hajzatnál a hajtincset fésűvel magunk felé huzzuk és a kefével benedvesitjük, miközben a kefével nyomást gyakorolunk a fésűre.2. Kevésbé ősz hajzatnál a kefét jól megnedve- sitjük, á hajtincset jobbkezünk hüvelykujja és a kefe közé szorítjuk és a haj egész hosszában végigsimitjuk.A Virágé (közbeeső folyadék) 2. számú folyadékkal, melyet csak a sötét árnyalatoknál használunk, ugyanúgy kell eljárni: a Fixateurt ellenben szivaccsal kenjük fel. Legfontosabb az 1. számú folyadék. Fontos, hogy ezt bőven kenjük fel mindazon helyekre, ahol fehér haj van. Körülbelül úgy, mint ahogy a mosóné is a fehérneműnek a legSzennyesebb részét dörzsöli legjobban, így kell a jól átnedvesitett, de nem csöpögő kefével is a hajat többször átdörgölni. Csak oda kenünk festéket, ahol szükséges és vigyázzunk, hogy le ne folyjon. A Virágé- és Fixateur-nél ez az elővigyázatosság felesleges, mivel ezek nem festenek, sem nem piszkitanak. Ezekét bővebben lehet felkenni; lényeges, hogy valamennyi
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megfestett területre jusson belőlük.
A mi művészetünk.L’Or-eallal az esetek 99%-ában kitűnő eredményeket érünk el, ha szem előtt tartjuk a következőket:' 1. TA festék helyes megválasztása.2. JA kellő színárnyalat megválasztása.3. Jártasság a hajfestés munkájában.4. Figyelmetlenségből nem szabad hibát elkövetni.IAd 1. A festék helyes megválasztása (diagnózis)sokkal nehezebb dolog, mint gondoljuk. Ha például a hölgy hamvas szőke szint óhajt, akkor folyékony festéket alkalmazhatunk. Ha azonban már Hennával festve volt, akkor ismét L’Oreal Henne blond cendre-t kell használnunk.Ad 2. Gyakorlott festő számára nem nehéz dolog a kellő színárnyalat megválasztása s főként a fehér szálak mennyiségétől s azok fogékonyságától függ. (Erre nézve lásd előbbi cikkünket.̂1 Ad j3. Ami a jártasságot illeti, például semmi sem könnyebb, mint a Henna-pép elkészítése és mégis sok hajfestő hibát követ el azáltal, hogy rosszul keveri a Henna-t. A festés befejezése után edényüket kiürítvén, ott találjuk a még elkeveretlen port! Rosszul kevert Henna nem adhat jó eredményt!Ad 4. Vannak hajfestők, akik festés közben otthagyják a kliensnőt, hogy egyéb dolgukat intézzek, mások tévedésből összecserélve a dobozokat, nem kellő szinárnyalotot használnak. Tudomásomra jutott, hogy egy hajfestő Instantane Nr. II.-vei festett s midőn látta, hogy nincs elegendő festéke, L’Oreal Rapiddal pótolta s még csodálkozott, hogy nem kapott kielégítő eredményt. Csodálatos, de gyakrabban történik meg az ilyesmi, mint »gondolnánk. Ezzel ellentétben aztán vannak fodrászok, akik született hajfestők s akik nagy igyekezettel a legjobbat nyújtják.
A L’Oreal Rapid.

Az idők folyamán sok hajfestő szerrel dolgoztam, de egyik sem szerzett olyan kellemes meglepetést, ,mint 'a L’Oreal Rapid. Ez, az alkalmazás, rendkívüli egyszerűsége mellett, meglepően jó eredményt ad. Egyetlen (üvegben van, ez csábitó a vevőre, nem fáradságos az alkalmazásáé tehát egy nagyszerű eladási cikk. Sokféle alkalmazási esete van: 11. Kevés ősz hajjal bíró hölgyek részére.2. Két L’Oreal Henne festés közti időben, midőn a homlokon és halántékon az ősz utánnjanövés mutatkozik.3. Férfiak szakáll és hajfestésére.Ad 1. Sok nő nem tudja, mit tegyen, midőn pz első ősz hajszál mutatkozik. A Henne - pakolás ôk munkát ad és inkább lemondanak a hajfestésről. Ezen esetben a L’Oreal Rapid a legajánlatosabb, mivel köny- nyen és kényelmesen alkalmazható. Ha azután az ősz szálak szaporodnak és a Rapid már nem kielégítő, köny- nyen iát lehet térni a Henne festésre. így az első üvegcse Rapid eladása által egy hűséges vevőt szerzünk magunknak.Ad 2. Egy hölgy, ki két-három hónaponként festi a haját, szívesen venné, ha a kis utánnanövést valamivel eltüntethetné. Ennek nyugodtan a kezébe adhatjuk a L’Oreal Rapid-öt és csak arra kell figyelmeztetnünk, hogy csak az utánnanövést kenje be vele. Vannak nők, akik szívesen festenék hajukat, ha csak 3—6 hónaponként kellene lutánjafesteniök. Ilyen hölgy köny- nyen elszánja magát a festésre, ha megmagyarázzuk

neki, hogy a Rapiddal az utánnanövést könnyen megfestheti egyedül is. Az eljárás egyszerű, amennyiben az alkohollal vagy champonnal zsírtalanított hajat kis ecset vagy fogkefe segélyével bekeni és megszáradni hagyja. A bőrön képződő esetleges foltok vízzel könnyen el- távolithatók. Olyan hajat, melyet a Rapid nehezen fog, másnap még egyszer be kell kenni. Ha egy-két nap múlva a "kívánt szinárnyálat létrejött, a hajat bátran meg lehet mosni. De a hölgyfodrász nagy haszonnal alkalmazhatja a Rapidot a következő esetben is: Ha egy hölgyet Henne-val festettünk és szárítás közben úgy találjuk, hogy egyes részek igen Vörösek lettek, úgy ezen részeket bekenjük a megfelelő színárnyalatú Rapiddal s a hajat megszáritjuk. Csodálkozni fogunk, hogy milyen szép szint kaptunk. Megfelelő színárnyalat alatt itt is világosabbat értünk.Ad 3. Legegyszerűbb az alkalmazása az őszülni kezdő férfiaknál. A haj és szakái meg'masása után az őszülő részeket Rapiddal bekenjük és zsirozás nélkül (brillantin nélkül) megfésüljük. A festés lassanként hat. Ha másnapra még nem elég sötét* ismét bekenjük. így észrevétlenül lehet a szakáit és a hajat bekenni. Nincs ennél egyszerűbb dolog, csak a fodrásznak legyen gondjai rá, hogy felhívja erre az urak figyelmét.Megjegyzés: Ha az üvegcse tartalmát nem használjuk el egyszerre, akkor jó dugóval gondosan el kell duga- szolni, hogy sokáig elálljon.Tíz m e g g y ő z ő érv a L’O real festés mellett.1. Az ősz haj a sors igazságtalansága. Egyeseknek 60 éves korában sincs, mások 30 éves korukban egészen fehérek.2. 30 éves korban szép a fehér haj, mert enyhíti a vonásokat, de már 40 éves korban 10 évvel öregít. Egy 50 éves őszhaju ember aggastyán.
'3. Minden társaságbeli ember, kereskedő, igazgató, politikus stb. stb. festi a haját. A hajfestés egészen általánossá vált.4. A létért való küzdelemben fiatalnak kell kinézni. Nagy áruházakban nem szeretik a 30 éven felüli alkalmazottakat. Kisebb üzemekben 50 éveseket is felvesznek, ha fiatalosan néznek ki.5. A színésznők még 50 éves korukban is fiatal szerepeket játszhatnak csak azért, mert festik magukat. A közönségnek csak az tetszik, aki nem öregszik.(6. Jómódú családokban, hol ápolják a külsőt és szépséget, az anya sokszor néz ki leányával egykorúnak, mert törődik a külsejével és festi a haját.7. A modern élet a napi munka mellett szinte szükségszerűvé teszi a szórakozásokat. De csak a fiatalokat kedvelik itt is. Fontos tehát, hogy sohasem őszüljünk és hogy a fiatal külsőt minél tovább megőrizzük.8. Ha egy hölgy kalapjának megvásárlására napokat szentel, mennyivel többet kell törődnie a hajával, ami az ő természetes fejdisze. Mindig arra kell törekednie, hogy szép hajszíne legyen s ezt legjobban a L’Oreal készítményekkel éri el.9. A L’Oreal tudományos alapon készül; 15 év óta forog a világpiacon, elismerten a legjobb hajfestőszer.10. A L’Oreal ártalmatlan, biztosan hat és alkalmazása egyszerű. Akik használják, bizonyíthatják mindezt, aki megpróbálja, meg fog győződni róla.

A L’O real pasta.
Egy kliensnél kinek gesztenyeszinü haja van egy ősz tinccsel, ĝy folyékony festékkel festi haját, melytől azonban részben rózsaszínű lett. Mit tegyen?Felelet: A rossz színárnyalat könnyen eltüntethető a L’Oreal Instantane Nr. 2-höz tartozó Fixateurrel. Ugty
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janink el, hölgy az illető helyet megnedvesitjük Fixateur- rel, néhány percig várunk s ha aztán egy törlővel átdörzsöljük, látjuk, hogy eltűnt a hamis reflex. Ha azonban ezután túl világosi lett, akkor Instantane Nr. II. Cha- tain clair színűvel lehet utánafesteni.2. kérdés : Egy hölgy, kinek mattszőke haja: van, szép aranyszőkét szeretne, hogyan .lehetne ezt elérni?Felelet: Ezen célra igen alkalmas a L'Oreal Vene- tien clair (130). Ha 'a haj nem1 túl zsíros, akkor nem is kell megmosni, hanem a 130-as pépet felrakni, vigyázva arra, hogy ia homlok és! halánték körüli iré- szek sokkal jobban fogjanak, tehát ha ezeket a többiekkel egyformán kezeljük, akkor túl vörösek lennének. Tehát a halánték és homlok körüli részeknek csak kevés, illetőleg gyengébb Henna-pépet szabad kapniok. 15—20 perc alatt a mattszőke haj szép reflexet kap. Ezen eljárás után az onduláció is jobban tart.
Jelen számunkban A Magyar Borbélyok és Fodrászok 

Országos Szövetségének közölt alapszabályai az értekez
leten elfogadott alapszabályok, amelyeket a nagygyűlés 
határozata után a Magy. kir. keresk. minisztériumhoz jóvá
hagyás végett felfogunk terjeszteni.

Haller Antal f. Haller Antal volt borbélymestert, a temesvári iparosság egyik régi és elismert vezetőjét a mutl héten szélhüdés érte és meghalt. Haller Antal a háború előtti időben, sőt még a háború alatt iís sokat szerepelt és mindig egyik legkészségesebb védelmezője volt a kézműipar érdekeinek. A kisiparosok ügyét mindig melegen felkarolta. A városi képviselőtestületnek is hosszú időn keresztül tagja volt és alig volt közgyűlés, amelyen ne szólalt volna fel. Halálát feleségén kívül három gyermeke gyászolja. Haliért a város valamennyi ipari szervezetének képviselői kisérték utolsó útjára.Országos fodrászgyülés Marosvásárhelyen. Az Erdélyi és Bánáti Borbély- és Fodrászmesterek Szövetsége szeptember hó 8-án' és 9-én tartotta meg Marosvásárhelyen az 1. rendes évi közgyűlését. Ez alkalommal beszámolt a központ vezetősége egy esztendei munkálkodásáról.A Török József cég, mint a L’Oreál Henné képviselője, ezúton is szives tudomására hozza a női- fodrász uraknak, hogy uj, lényegesen olcsóbb áron kaphatók e készítmények, úgy a cégnél, mint a nőifodrá- szok számára létesített kerületi lerakatoknál. Ezen árak a következők: L'Oreál Henné nagy doboz 42.000 K, kis doboz 28.000 K, Rapid ,28.000 K, Instantané Nr. II,.45.000 K|. Egyben azt is tudatja, hogy , a FodrásZ- ipar«-ban megjelenő oktató cikksorozat külön lenyomatát, valamint igen "díszes reklámanyagot díjtalanul bocsát az érdeklődők rendelkezésére.

2 Üres Üvegeket és
T l ! f | Ö l t i £ } | # A T  amelyek az én gyártmányaimból 

9  I v U U l  ¥  U H U I  valók, a legmagasabb árban

• visszaveszem
K é r  • n á r a j á n l a t o t l  

A  Árajánlattal díjmentesen szolgál

•  Dankovszky István illatszergyára
®  Budapest, VI. kerület, Ó-utca 25.

J o h n s o n -s ta r^ S rS  I Függőszij S p iá : k « ^
„Arabin“ fenőfa impregnált parafával K 30.000 

Függő heveder Korona 30.000

„Ádám“ kézifenő dupla K 30.000 
T nagy . . .  K 25 000 I H o lÜ l  baj- és szakálvágóneaeria kiC8-i .., K -2 0.0 0 0 1 „ueima lapokpárja kigo.ouo

Gépeket szakértelemmel javítok, bármily rossz állapotban legyenek is. 
Borotva-köszörülés 18.000 K, olló 10 000 K és íriss él 10.000 K. 

Vidékre gyors és pontos kiszolgálás.

M1CSÁNYI GYULA
MŰKÖSZÖRÜS, BUDAPEST, VI., ARAD1-U. 64, udvarban.

k é s z ít m é n y e im  az ö s s z e s  f o d r á s z a t i
SZAK-NAGYKERESKEDŐKNÉL KAPHATÓK!

EMMER ALAJOS
SZERELÉSI VÁLLALAT (SPECIÁLIS SZAKMŰHELY)

BUDAPEST, VII., MIKSA-U. 19.
ALAPlTTATO ’ T 1839-ik ÉVBEN.

FÉMÁRUGYÁR, GALVANIZÁLÓ - INTÉZET
VALAMINT

FÉMKÉSZÜLÉKEK KIVITELEZÉSE.

Gyárt és szakszerűen jav it:
Fejmosó-készüléket, légszesz-vízmele
gítőt (auto-geiser). Hajtnunkaszáritó- 
kemencét. Hajsütővas-melegítőt. Arc- 
gőzölő-készüléket. Fémmanicür - asz
talokat. Fejtámlákat. Fodrász asztali 
készleteket. Viaszbaba-, paróka- és 
kirakat-állványokat. Utcai fodrászlám

pákat. Cégérlálakat és tartókat.
Azonkívül

elvállal mindennemű gáz- és víz
szerelési munkát.

TELJES ÚRI, NŐI FODRÁSZ- ÉS MANICÜR- 
ÜZLETEK TERVEZÉSE ÉS KIVITELE.
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Mülier Károiy-nap
a női fo d rá szm esterek  szö v etség éb en .

E nevet viselő kartársunk ünneplésére gyűlt össze a nőifodrász-mesterek összességé 1924 szeptember 25-én, este 8 órakör. Mielőtt az ünnep leírásához kezdenék, megismertetem ölökkel, ki is ezen ünnepelt. Mülier Károly friíem nőifodrász. Erre sokan azt kérdeznék, hogy mit lakar akkor a Nőifodrászok Szövetségében és miért ünnepeljük. Akik ezen ünneplést előkészítették, azok biztosan tudják, de tudják meg önök is. Tizenöt évig volt ő a budapesti börbély-, fodrász-, parókakészitő- stb. ipartestületnek az elnöke és égy olyan elnöke, aki ezen hivatását nem hiúságból (és legkevésbé anyagi haszonért), hanem ragyogó ideája űzte ezen szép és nemes pályára és teljesítette azt önzetlenül, feláldozott azért mindent, hogy megfelelhessen azon hivatásának. Nem törődött fáradsággal, áldozattal, sőt ráment az ember legdrágább kincse: az egészsége is. És fölrázott minket is, szaktársaim. Mikor látta, hogy van az ő testületének egy olyan ipara is, amely szunnyad, holott akkor már külföldön virágzó iparrá fejlődött a nőifodrá- szat. Fülünkbe kiáltotta, tanuljunk újat, mert ez kincset rejt js[zámunkra, de nemcsak kiáltotta, hanem nagyon sokak ellenzésére szakiskolát 'alapított. Direkt be- kényszeritette az akkori fiatalságot a nőifodrászipar megtanulására. És ha ma széjjel nézünk, megértjük, miért kell öt ünnepelnünk. Mert ha semmi többét nem tett volna, akkor is megérdemelné ezt. ő, ki előre meglátta azt az utat, mely a szakma fejlődéséhez vezetett és mindig is segítségünkre volt a nőifodrásziparban a bajok kiküszöbölésére. Röviden Írtam le az ünnepelt érdemeit és ha a jövőben a közügyek ismét katonái közé szólítanák, reméljük, hogy a nőifodrászipar mindig egy pártfogót talál benne.Az ünnepélyt, amely este 9 órakor vette kezdetét, Ripl József, a mester-szövetség elnöke nyitotta meg. Rövid, de szép szavakkal ecsetelte az ünnepély jelentőségét és üdvözölte az ünnepeltet, Mülier Károlyt és a Kereskedelmi és Iparkamara nevében megjelent Bitt- ner János kormányfőtanácsost, és örömét fejezte ki afölött, hogy a budapesti urifodrász-mesterek és feleségeik ily szép számban megjelentek. Ebből azt látja, hogy mikor arról van szó, hogy valakit, aki szakmánk érdekeiért és annak fejlesztéséért küzd, ezt a nőifodrásZ- mesterek is méltányolni tudják.

De nem akarja Mülier Károly érdemeit hosszabb beszéd kíséretében kifejteni, mivel azt már mindnyájan úgy is tudjuk, csak azt kívánja az Istentől, hogy őt és feleségét sokáig éltesse. És ha egészsége ismét megengedi, áldozzon még ezen (szép és nemes iparokért épp lugy, mint a múltban tette. Éte ezennel a mai ünnepélyt megnyitottnak nyilvánítja.Ezután szép meglepetésben részesültek a megjelentek. Ugyanis a szomszéd szobában a mesterszövetség 11 tagja a múlt századok történelmi frizuráit varázsolta elő. És pedig: Mayer Ferenc Louis sextus XVI. századból, Martin Miklósné: Frühlijng 1783-ból, Tótfalusy Kálmán: Gráfin Protezka, 1730-ból, Baubera József: rokokó, 1750-ből, Flesch József: biedermayer, 1750-ből Laube József: biedermayer, 1830-ból, Biller Lajos: Porn- padour, Császi Jenő: XVI. Lajos, Rick Lajos: Mária Antoinette, Gál Sándor: Princessin Zsombor (XVI Lajos), Károlyi Zsigmond: Empir, 1870-ből Nem akarom ezen szaktársaimat dicséretekkel elhalmozni, mert evvel nem azt akartuk bemutatni, hogy a föd rászlmes terek dolgozni is tudnak, csak örömet akartunk szerezni az ünnepeltnek és bemutatni azt, hogy nemcsak a mai divatokat, hanem a múlt század minden divatjait ,is elő tudjuk varázsom.Ezek bemutatása után, Vágó Viktor, a budapesti női fodrászmesterek ipartestületének elnöke szólalt fel. Üdvözölte Úgy az ünnepeltet, mint a kereskedelmi és iparkamarától megjelent méltóságos Bittner János kormányfőtanácsost és a szép számban megjelent női- fodrászmestereket és (vendégeket. Ezen ünnepélyt, melyet a nőfodrászmesterek szövetségle az ipartestület össztagjaival tart, én az ipartestület nevében üdvözlöm Mülier Károlyt és a magam nevében is, kivel sok éven keresztül, mint munkatárs együtt dolgoztam, minden érdemeit ismerve, csak e (pár szót bátorkodom mondani, hogy mi, mint munkatársai is dolgoztunk, de ő egy olyan munkát végzett egyedül, a köz érdekében, melyet mi csak bámulni tudtunk. É|s ma, mikor ezen sok munkájáért egy kis örömet cseppentettünk az életébe, találja magát jól közöttünk és vegye tudomásul azt, hogy mi ezen szép munkájáért még az életében ünnepeljük. Eltérünk azon régi szokástól, hogy a közért dolgozóknak érdemeit csak halála után ismerik el. Engedje



10. szám. Focit ó & z ip a r 13

az Isten, hogy mindnyájunk örömére úgy ő, mint kedves felesége sokáig éljenek.Ezután bankét következett, mely Ízletes ételekkel és italokkal fűszerezte e szép1, családias összejövetelt. Az első fogás elfogyasztása után Müller Károly, az ünnepelt szólalt fel. Igen szép szavakkal kezdte beszédét. Tisztelt hölgyeim, uraim, szaktársaim és kartársaím! Ezen okmány, melyet önök ma nekem átadtak, oly becses ereklyét tartalmaz nekem, melyet meghatottságomtól alig tudok kifejezni. Mert, hogy dolgoztam, azt csak azért tettem, mert rámbizták egy nagy szakmának vezetését. De arra igazán nem számítottam, hogy az elvégzett munkámért még valaha kitüntetést is kapjak. De ki sem tudom mondani azon érzésem, melyet most érzek; nem azért, hogy ezen oklevelet kaptam, ‘hanem azért, mert látom, hogy a munkámnak eredménye is lett. Különösen akkor, amikor bevonultak azon művésziesen elkészített frizurákkal a fejüköp a szép' hölgyek, fis láttam az elkészítőjük között olyanokat is, kik az én buzdításomra tértek át e szép szakma megtanulására. Ilyennek képzeltem én el akkor a nőifodrász- ipart, amikor annak fejlesztéséhez szakiskolák . alapításához járultam, fis nagy fájdalmamra esik az ma nekem, hogy én mindenkit buzdítottam ezen ipar fejlesztésére és én magam, a közügyekkel való elfoglaltságom miatt, ezen szép ipart elmulasztottam megtanulni. De azért igy is kijelenthetem, hogy amint a múltban tettem, úgy a jövőben is, ha a közügyek úgy kívánnák, hogy ismét harcossá váljak, akkor sem volna más célom, mint az ipar naggyá fejlesztése.Mielőtt befejezném beszédemet, melyet már nem akarok hosszabbra huzni, mindnyájuknak köszönöm ezen szép megemlékezést, mely életemben örökké felejthetetlen lesz. (És mivel mögöttem 'altói pincérnek a kezében levő turóscsusza ki ne hüljön,) Isten éltessen mindnyájunkat, mindnyájunk egészségére ürítem poharamat.A turóscsusza elfogyasztása után, mely igazán ínycsiklandozó, finom volt, Komáromi Antal, iparunk egyik legrégibb tagja, a Mesterszövetség alelnöke, szólalt fel.— Nekem már kevés mondani valóm maradt, mivel az előttem felszólalók Müller Károly barátomnak minden érdemeit felsorolták1. De azért még annyit mondhatok, bármilyen nagy is egy sereg, ha nincs egy jó vezetője, akkor az szétzüllik. Ilyen jó vezető volt az ünnepeltünk és adja az Isten, hogy még sok ilyen vezetői szülessenek a fodrásziparnak. Müller Károly barátom és az egész vendégsereg egészségére ürítem poharam.Még Hufnagel József nőifodrász, ipartestületi albínók, szólalt fel. ő, ki Müller Károfly elnöklete alatt ipartestületi alelnök volt, ismerve az ő munkáját és érdemeit, melyeket iparunk érdekében kifejtett, nem akar dicshimnuszokat zengeni, mivel már az előtte szólók mindent kiürítettek, csak a pohara még kiüritetlen, ürítsük tehát poharunkat Müller Károly és kedves családja egészségére.

Most méltóságos B i 11 n e r János kormányfőtaná- 
csos tartott rövid beszédet. Én, ki a közügyekkel évtizedek óta foglalkozom, sok közügyekkel foglalkozó egyénekkel volt alkalmam eszmecserét folyatnom, fis magam is azt tapasztaltam, hogy Müller Károly, ki egy oly ipartestületet képviselt, melynek oly sok közügyéi 'állandó munkára szólítsa vezetőségét és a közügyekért dolgozók között Müller Károly mindig az elsők közt találtam. Ma, mikor önök őt ünnepük, méltóan megérdemli ezt. Bár mindenütt ilyen ünneplésben részesítenék a másokért dolgozókat, akkor sokkal többen akadnának, kik a közügyek nehéz terheit vállalnák magukra. "És azt hiszem, hogy ezek után mindnyájunknak csak az a kívánsága lehet, -hogy az Isten Őt és kedves családját sokáig éltesse.Ezen szép ünnepi felköszöntők befejezését a cigányzenekar csárdása hivó nótája szakította meg, hol az együtt levő kollégák és vendégek az ősi szokásnak élve, asszonyaikat megtáncoltassák. A késő órákig benyúló bankettnek jó vigság vette kezdetét és közben számtalan pohárköszöntők hangzottak el az ünnepelt egézségére, kiknek neveit, sajnos, a szerkesztőnek nem volt ideje feljegyezni, de Ígéri, hogy legközeljebbre 
kikutatja. : ’ 1 x'Úgy az ünnepelt, mint a vendégek hajnali órákig maradtak együtt.

A v id é k i  h ö lg y  fo d rá
Több esetben panaszos levelek érkeztek a, Budapesti Nőifodrász Ipartestületünkhöz, melyekben az van megírva, hogy a Budapesti Nőifodrász Ipartestület vezetősége nem törődik a vidéki szaktársaival, sőt egyik vidéki kollégánk azt írja levelében, hogy lapunk előfizetéséről is kizárjuk őket, mivel nem hívjuk fel őket, hogy fizessenek elő a lapunkra.
Tisztelt szaktársaim, úgy látom kévésüknek van tudomása arról, hogy mily sok1 munkának kellett addig történni, mig az uj ipartestület megalakult cs milyen sokat kell a vezetőségnek dolgoznia, mig mindent szakszerűen bevezetett, mert minden, ami uj, az csak lassan lesz tökéletes.De igazán mondhatom, hogy ezideig minden a legszebb irányban halad és megfogja védeni szakmánkat mindenhol, amikor arra szükség mutatkozik. Az uj ipartörvény a nőifodrászipart a képesített iparok közé sorozta. Azért alakult a Budapesti Nőifodrász Ipartestület, hogy ezen jogunkat meg is védje. És szakmánk- mánknak fejlődése is kívánta azt, hogy a mái lodrász- ügyeket szakmailag végzett, hozzáértő emberek végezzék. És azt önöknek is tudniok kell, hogy bármily szakmai ügyek vannak, azok mindig először Budapesten lesznek letárgyalva, mely azért a vidéki szaktársainkra is szól. De nyugodtak1 lehetnek önök afelől, hogy az mindig mindnyájunk javára lesz ezentúl elintézve. Ezt csak azért írom, hogy tudják meg, miért kellett megalakulnia a Nőifodrászok Ipartestületének. S egyben
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tudomására hozom önöknek, hogy a Budapesti Női- 
fodrász Ipartestület mindent, ami szakmánkat érdekli, u. m. uj divatot, szakmai leírásokat, magyarázatokat mindenkor lapunkban leközliink és ez nemcsak a budapesti nőifodrászoknak szól, hanem az egész magyar- országi összes nőifodrászoknak. Mi magunknak semmit meg nem tartunk, azt onnan is láthatják, hogy azonnal a megalakulás után lapot indítottunk. Sőt, ha önök közül valaki szakmai cikket kíván leadni, küldje be hozzám, én azt leközlöm és a szerkesztői üzenetekben minden hozzámforduló magtalálja a ké“t felvilágosítást.De egyben felhívom az önök figyelmét arra ?s, hogy a Budapesti Nőifodrászok Szövetsége Budán, az Erzsébet-hid kávéház külön termében minden csütörtökön este összejövetelt tart, hol állandó bemutatások vannak divatfrizurákból, hajmunkákból stb. s mint vendégeket önöket is bármikor szívesen látja az ottani vezetőség.Remélem, hogy ezen megnyugtató soraim után megértenek önök, szaktársaim, hogy minden, ami a Budapesti Nőifodrász Ipartestületben történik, az úgy a vidéki, mint a fővárosi fodrászmesterek érdekeit és szakmai fejlődést fogja szolgálni. És egyben értesítem önöket arról is, hogy a vezetőség épp azon van, hogy kidolgozzon egy olyan utat, mely a vidéki nőifodrász- mestereket minél közelebbi nexusba hozza a fővárosi ipartestülettel. És ha elhelyezések végett hozzánk fordulnak, mi a legnagyobb készséggel teszünk ezen kérésüknek eleget, de mivel a vidéket a segédek, manikür- nők és stb. személyzetek nem Ismerik, azért ilyen esetben kérjük úgy a keresetet, mint az ottani fizetéseket fnegirni, mert különben nem akarnak odamenni. És ne feledkezzenek meg lapunkra előfizetni, mert lapunk által reméljük azt, hogy szakmánk fejlődéséért a küzdők segítségére teszünk mindnyájan. Mindenféle értesítést stb. hozzám küldjék.Címem: Jónutz József, »Nőifodrász« szerkesztője, Irányi-utca 25.

H ír e k  a  m e s t e r -s z ö v e ts é g b ő l.
Szeptember hónapban nagy élénkség vette kezdetét szövetségünkben, mert megérkeztek mindazon kollégák, kik a nyarat valahol másutt töltötték. Éls evvel megkezdődött a rég kívánt akadémiai élet; és igy nem volt hiába azok fáradsága, kik ennek előkészületein egész nyáron dologoZtak, mert megkapták munkájuk után a gyümölcsöt is. S mindén héten sok azon szaktársainknak száma, kik egyes specialitásokat önként bemutatnak. Nem mulaszthatom el megemliteni Rich szaktársunkat, ki egyik legnagyobb titkát mutatta be, mikor egy régi kirakatbabát, sok tag szemeláttára oly széppé varázsolta (de nem |ugy, m]int a (bűvészek, kik nem árulják lel (titkaikat) és megmagyarázta, mivel és miképen kell azt csinálni. Echten Ferenc szíaktársunk is mindig tartogat valami meglepetést a zsebében. Legutóbb is egy bécsi hajkereskedőt húzott elő, melynél

igazán oly szép hajak voltak s olyan olcsó áron tett ajánlatot a szövetség tagjainak, hogy aki csak tehette, vásárolt is tőle.Komárom«, Ripl, Nagy és a többi vezetők, lugy veszem ésZre, valami rendkívüli dolgon törik az eszüket. Egy nagyobb' meglepetésre kell számítanunk, de hogy mi, azt még nekem sem árulják el. Félnek tőlem, hogy még időelőtt megírom (de igazuk is van, mert lehet-e egy szerkesztő titoktartó, ki örvend, ha van mit és kiről írnia). De ígérem, hogy legközelebb1 ki vallatom őket. De ha jól nézZük, azt vesszük észre, hogy a budapesti nőifodrászmesterek kitűnőségei teljes számban bent vannak a szövetségben.Szép ímeglepetésben részesültek szövetségünk légiié gibb* megalapítói és volt vezetői: Jettleb József és Echten Ferenc. Ugyanis szövetségünk megalapítása és annak fenntartása előmozdításáért, diszelnökökké lettek megválasztva. 'Az erről szóló okmányt szeptember 18-án szép beszéd kíséretében adta át szövetségünk vezetősége.Hogy ki ez a Jettleb József, röviden fogom szaktársaim tudomására hozni. Régi, öreg tagja a nőifodrásZ- iparnak. Nem hangos ember, de annál többet cselekedett szakmánk érdekében. Külföldi tanulmányutjáról visszatérve, igen sok hasznos dolgot bocsájtott szak- társaink rendelkezésére; ő> volt egyik megalapítója a budapesti nőifodrászmesterek szövetségének és éveken keresztül, mint vezető, annak élén állott; általános megbecsüléssel és szeretettel vették körül szaktársai; szerénységet és megelégedést tőle mindnyájan tanulhatunk.Éls lEchten Ferenc, állandó korelnökünk. Igeíi, ő az; nem öregsége ennek az oka, hanem az évek hagyták cserben. Nehezen kapható valamire, de amikor szakmánkról van sző, akkor mindenütt ott van, és nem mint korelnök, hanem olyan munkát végez, mintha a legfiatalabb volna közöttünk. Szövetségünk lelkének is lehetne nevezni, melynek egyik megalapítója volt, de azóta sem szűnt meg annak érdekében dolgozni. Sőt gyakran megy külföldre, honnan legújabb’ divatot es újdonságokat hoz szövetségünk részére. Nem sajnál ő sem áldozatot, sem fáradságot a közért való tevékeny- kedéséért. Röviden írtam le ezen két ünnepeltnek érdemeit, mert mi, kik velük dolgozunk, úgy is ismerjük őket. S azon szaktársaink, kik őket nem ismerik, távol tartják magukat szövetségünktől, egypáran talán nagy elfoglaltságuk miatt, de a többiek csak azért nem jönnek, mert oly tisztességtelen konkurenciát üzínek szaktársaikkal, hogy szégyelnek odajönni. De remélem, elérkezik az az idő, mikor mint egy család mindnyájan együtt leszünk, és nem kell akkor leírnom, kinek mik az érdemei, mert mindnyájan ismerni fogjuk egymást.

Árszabályunkhoz. Szeptember hóban kiküldött árszabályunkon nem áll, hogy mily aranyparitásos alapot számítunk. Kérem önöket, hogy a mindenkori hivatalos paritások a mérvadók. Jelenleg 17.000 papirkorona.
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A h ajfestésről.
Irta: Kqmáromy Antal.

Ezen a helyen állandóan fog megjelenni egy olyan cikksorozat, mely a hajfestés problémáját fogja tárgyalni. Hogy a jövőben milyen formák között fog fejlődni a hajfestés elméleti része, azt a felvetendő kérdések megoldásának gyakorlati része dönti el.A hajfestés kultúráját minden szaktárs kezdte kulti- válni, még pedig igen gyors tempóban, sok esetben azok is, akik arra hivatva nincsenek, s a hajfestést csak egyszerű mázolásnak vélték, a véletlentől remélték a szerencsét s minden sikert elérni.U gy történt mindazoknál, akik egy festőszert sem ismertek és máris különböző hajfestő szerekhez folyamodtak (mint kiváncsiak), hogy vájjon melyik szerrel dolgozhatnak nagyobb, több sikerrel; a sóik hajfestőszer gyakorlatba való átvitele annyira megzavarta őket s úgy jártak, mint a Bábeltorony építői, kik egymást nem értették meg, abba kellett hagyniok a munkát addig, amig egymás nyelvét meg nem tanulták; igen, megtanulták, mert meg kellett tan'unliok. íme tehát látjuk, hogy a hajfestés tényleg nem egyszerű mázolás, hanem tudomány, melynek alapelveit okvetlenül meg' kell tanulnia annak, aki festéssel foglalkozik. Az erre szolgáló hajfestés kézikönyve mindent megmagyaráz, amit tudnunk kell.Hajfestést ellesni egymástól nem lehet, sem pedig egy előadásból megtanulni, azonban kell, hogy mindenki személyes kísérletezések során határozott meggyőződést szerezzen, de nem élő fejekn, hanem tincseken. 11 Aki a hajfestést azzal a reménnyel kezdi, hogy talán fog sikerülni, az nem biztos a munkájában, mert annak kifogástalanul jónak kell lenni, azt fejre semmiesetre sem használjuk.E sorokban nemcsak élményeket hozok fel, hanem példákkal is foígok szolgálni. A biztos és gyors festéseljárásokat, melyeket gondosan összegyűjtöttem, tisztelt olvasóimnak rendelkezésére bocsájtom, azzal a megjegyzéssel, ha példáimat átkisérletezik, biztos eredményhez jutnak a Imuvészies hajfestésben.Elsősorban kell, hogy a hajfestést ne tereljük egy kalap alá, hanem megkülönböztetjük egymástól, hölgy a különböző színváltozásoknak nem egyforma a kezelése, sem pedig az előkészítése. Felhozom a négyféle leggyakoribb szint, pl. sötétszőke, barna, sötétbarna és fekete. E négy szint tessék tanulmány tárgyává tenni- és szerkesztőségünket az eredményről értesíteni. Kér
désekre válaszolunk. I. példa.

Sötétszőke színről, azaz annak festéséről tárgyalok. Az a kérdés, hölgy milyen hajat akarunk sötétszőkére festeni? Kiszőkésitett hajat sötétszőkére, természetben volt sötétszőke ősz hajat, barna őszes hajat sötétszőkére, az is kérdés, hogy hamvas sötétsz’őke vagy bronzba sötét, sötétszőke legyen-e.Kezdjük a kiszőkitett hajat hamvas sötétszőkére. Az én eljárásom a következő, minden más előzetes előkészí

tés nélkül: Egy adag sötétszőke »Reflex Henna Sham- poont« feloldok, meleg vízben a hajat behabozom és kellő átdörzsölés után (öt percet vesz igénybe), a habot meleg vízzel kimosom és végül ecetesvizzel kiöblítem. Ezzel az eljárással festést végeztem 5 perc alatt. Sötétszőke színre más az eljárás. A festendő hajat sham- poonnal kimosom és kiöblítem, most a hajat gyors tempóban Columbia 3. számmal átdörzsölöm, négy perc eltelte után ecetesvizzel átöblitem, ezzel a mosással együtt kész a festés is, amely 10 percet vesz igénybe. Ugyan ebből a kiszőkitett hajból sötétszőke és bronzszinbe menő árnyalatot a következőképen kapunk: A hajat shamj- poonnal kimosom, majd veszek 3 dkgr. vörös Hennát (Lavsonia innermis, tévedések elkerülése miatt nem Lo- reai), ebből készítek meleg vízzel egy ritka pépet, rnely- lyel íaiz egész hajat gyorsan átdörzsölöm, 7 percig rajta hagyom, majd kimosom, ekkor sötétszőke »Reflex Henna« shampoonnal áth'abozom, mely munka 5 percig tart. Most következik az öblítés, az utolsó ecetesviz legyen. Ez a festés 18 percet igényel. A következő' tétel: Őszes sötétszőke színből hamvas sötétszőkére. Ennél a festésnél már egész más eljárás szükséges. Mindenek előtt a hajat 6 százalékos hydrogénnel átnedvesitjük, 15 percig a hajon hagyjuk, majd a jól kivilágosodott hajat sötétszőke »Reflex Henna« shampoonnal megmossuk, a habzást 8 percig végezzük, kimossuk végül ecetesvizzel. Használhatunk 4. számú Columbiát, az eredmény egy és ugyanaz.Őszes sötétszőke színből bronz sötétszőkét következőkép nyerhetünk: Mindenekelőtt 4 százalékos hydrogénnel a hajat átnedvesitjük, csak 6 percig hagyjuk ekkor lemosisuk, most 3 dkg'r. vörös Hennából pépet készítünk (mint fentebb) és a hajat egyenletesen bedörzsöljük, 10 percig rajta hagyjuk, a Hennát kimossuk és4. számú Columbiával átnedvesitjük, 5 perc után ammo- niákos vízzel átöglitjük. Columbia helyett sötétszőke »Reflex Henna« shampoont is használhatunk a fenntemli- tett módon & az eredmény ugyanaz.
II. példa,Kiszőkitett hajat barnára a legegyszerűbb rnódOn festhetünk. Barna »Reflex Henna« shampoonnal a hajat behabozzuk (ez tart 5 percig) ésí tiszta vízzel kimossuk, végül ecetesvizzel átöblitjük; a haj színe hamvasbarna, ha bronzszinre akarjuk változtatni, úgy ammóniákon vízzel átöblitjük. Columbia helyett sötétszőke »Ref- Előzőleg a hajat kimossuk és abban a helyzetben, ahogy a hölgy haja a lavoirban van, 6. sz. Golumbiá- jük, 5 percnyi szikkadás után ecetesvizzel kimossuk1. Következik az őszes barna hajból hamvasbarnára. A hajat előzőleg ó százalékos hydrogénnel átnedvesitjük, 10 percig rajta hagyjuk, ekkor lemossuk, a kimosott nedves hajat 6. sz. Columbiával festjük, 7 percnyi szikkadás után ecetesvizzel kimossuk; bronz szint elérünk' ammoniákos öblitéssal. Barna őszes hajat vörösbarnára
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más eljárással végzünk. Legelőször a hajat 6 százalékos 
hydrogénnel kiszőkitjük. és kimossuk1, most veszünk 3 
dkgr. vörös Hennát, amelyre 90 dkgr. forró vizet öntünk, 
jól felkavarjuk, ekkor hozzáadunk' 30 dkgr. Columbiát 
és '6 gr. perchydrolt és gyors tempóban a hajat ezzel a 
péppel bedörzsöljük, 10 percig rajta hagyjuk é's kimossuk1.

Kiszökitett hajat sötétbarnára. Minden előkészítés nél
kül a hajat sötétbarna »Reflex Henna« shampoonnal 
behabozzuk, 5 perc után megmossuk, végül ecetesvizzel 
öblítjük. Más eljárással pedig a hajat'kimossuk és 8 . 
számú Columbiával kezeljük. 5 percnyi szikkadás után 
szikkadás után ecetesvizzel öblítjük. Őszes sötétbarna ha
jat sötétbarnára. A hajat shampOonban megmossuk, 
amelybe 6 dkgr. perchydrolt öntünk, mosás után a 
hajat (nedvesen) 9. sz. Columbiával kezeljük, 8 percnyi 
szikkadás után ecetesvizzel öblítjük. Bármely hajat feke
tére következőképen: A hajat megmossuk s a nedves 
hajat 12. sz. Columbiával kezeljük, 8 percnyi szikkadás 
után ecetesvizzel öblítjük.

H etin  ogalol
d ia d a lm a s  b e v o n u lá s a  

M a g y a r o r s z á g b a .
Egy pár sorral szeretném a 'kolléga urak figyel

mét a Hennogalol párisi hennafestékre felhívni. Félévig 
voltam H. Chabrier, Paris, Passage Jouffroy 48,, tár
gyalásban. H. Chabrier ur küldött nékem 25 próba
dobozt, melyeket úgy én, mint kollégáim is kipróbál
tak. Többek között: Weitman ur, Piecknick és Mechtl 
cég, Vágó, Pásztory, Nagy Adorján, Botár és Grünfeld 
urak, kik az eredményt szenzációsnak találták. Ez az 
eredmény késztett arra, hogy H. Chabrier úrral a szer
ződést megkössem, ezáltal abban a kellemes helyzetben 
vagyok, hogy kollégáimnak a legjobb, a legbiztosabb 
és legártalmatlanabb és emellett olcsó hennafestéket 
rendelkezésére bocsájthatom. Hennogalol egyszeri hasz
nálata garantálja aa biztos sikert: a haj puha, fényes, 
selymes a festés után.

A kolléga uraktól a következő elismerő levele« 
kaptam:

Echten Ferenc ur, Budapest.
Kedves Barátom! Értesitlek, hogy az általad for

galomba hozott Hennogalol festéket üzletemben hosz- 
szabb idő óta alkalmazzom és azzal a legjobb ered
ményt értem el, amit ezennel elismerek, mert nagy 
öröm tölt el, hogy végre egy oly hajfesték birtokába 
jutottam, amely minden tekintetben kielégít.

We i t m a n  'Jakab.
Echten Ferenc és fia Budapest.
Echten Ferenc és fia által forgalomba hozott Henno- 

galolt használom és a legszenzációsabb eredményt ér
tem el. Minden kollégámnak legmelegebben ajánlom.

Bo t á r  A 1 a d á r.
Echten Ferenc és fia Budapest.
Kedves Barátom!
Végre biztosan és örömmel festhetem hölgyeimet, 

mióta az általad forgalomba hozott Hennogalolt hasz
nálom.

Minden kolléga saját érdekében használja ezt a 
kiváló elsőrangú, konkurrencianélküli hajfestéket.

V á g ó  Vi ktor .

Echten Ferenc urnák, Budapest.
Az újfajta Hennogaloí hajfestéket kipróbáltam s 

már több mint tizenhat festést végeztem véle. A leg
nagyobb sikereket értem el s ezért elismerésemet fe 
jezem ki érte s minden kollégámnak a tegmegbizhatóian 
ajánlom. Tisztelettel

N a g y  Ador j án.

Egv félév előtt kaptam Echten mesterünktől egy 
újfajta hennafestékef kipróbálásra és megvallom Őszin
tén, nem vagyok hive a próbálgatásnak, de Echten 
ur elég garancia arra, hogy az ő által ajánlott újdon
ságokat elfogadjuk. És igy juthattam abba a kelle
mes helyzetbe, hogy az azóta már jobb üzletekben 
is ismert Pandro hennogalol hajfestékről a legnagyobb 
elismeréssel nyilatkoztak és azt minden kolléga és jó
barátunknak a legjobban ajánlhatom, mert olcsóbb, 
gyorsabb és tökéletesebb festést még egy hennával sem 
csináltam és igy kérem a jó öreg Echten barátunkat, 
hogy az eddigi úttörő munkáját valamennyiünk dicső
ségére folytassa.

H u f na g e I J ózs e f .

Echten Ferenc ur.
Elismerésemet kell kifejeznem az ön által forga

lomba hozott Hennogalolhoz, melvet kipróbálva, a leg
jobb eredményt értem el. Szaktársaimnak a legmele
gebben ajánlom *és én is ezentúl csak Henn>ogaIol-Iaj 
fogók festeni.

G r ü n f e l d  Mi ksa.
Ezenkívül még sok-sok elismerő levéllel rendelke

zem, melyeket lapunk legközelebbi számában közölni 
fogok.

E c h t e n  F e r e n c  és fia.

HÍREK.
Arcképleleplezés. A Budapesti Borbélyipartestület 

Mü l l e r  Károly, 15 évig volt elnökének arcképét olaj
ban megfestette és leleplezését 1924 szeptember hó 14-én, 
este, nagy ünnepség keretében tartotta meg. Az ünnepélyt 
Ko n t r ó  Jáanos, a borbély-ipartestület elnöke nyitotta 
meg. Szép beszédben méltatta az ünnepelt érdemeit és 
utána a kereskedelemügyi miniszter ur képviselője dr. 
K e r é k g y á r t ó  György, miniszteri kisiparoís-biztos sziép 
beszéd kíséretében adta át a kereskedelemügyi minisz
ter Ur leiratát. Utána Budapest székesfőváros képviselője 
majd a kereskedelmi és Iparkamara képviselője és az 
Országos Ipartestületek Szövetségének képviselője tartot
tak rövid üdvözlőbeszédet. Utána Müller Károly kö
szönte meg ezen szép megemlékezést és az ünnepély 
az iparosdalárda »Szózat«-éneklésével záródott be. Az ün
nepély után a Vasúti é's Hajózási Club-ban barátságok 
szórakozásra gyűltek össze a résztvevők.

A vidéki borbélymesterek szeptember 22-én Buda
pesten, Irányit. 17. sZ. alatt kongresszusi előértekezleti 
megbeszélésre gyűltek össze és a kongresszus előkészité- 
sére ideiglenes vezetőséget választottak, kinek köteles
sége lesz úgy a kongresszus előkészítésének teljes ki
dolgozása, mint az Országos Borbély Szövetség előké
szítése. örömmel látjuk e szép célt és kívánunk nekik 
sok szerencsét ennek kiviteléhez.
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Üzletnyitás. Tótfalusy Kálmán üzletét Mester-utca 
22. sz. alatt szeptember havában megnyitotta.

Szakiskola-megnyitás. Szeptember hó 22-én Ech 
ten Ferenc ur András,sy-ut 28. sz. alatt lévő üzletében] 
Hufnagel József ipartestületi alelnök a szakiskolát meg
nyitotta. Szép beszédben ecsetelte a szakiskola célját. 
Említést téve arról, hogy ezen iskolát úgy tekintsék, akik 
idejönnek, úgy a tanulók, mint a haladók, mint egy 
szakmát, melyet, ha megtanulnak, megélhetést és kenyeret 
au a számukra. És ha innen kikerülnek, jó érzéssel gon
doljanak vissza úgy a szakiskola megalapítóira, mint ta
náraikra, kik ezen fáradságos munkát minden kötele
zettség nélkül elvállalták. Üdvözölte a tanári kart s 
kérte őket, hogy tartsanak ki, mert reméli, hogy ezen 
tanítványok örök hálával fognak reájuk gondolni e szép 
munkájukért. Ezután megkezdődött a beosztás és pe
dig hétfőn, kedden és szerdán este 3/̂ 8 órai kezdettel 
a haladóknak és péntek este a tanulóknak1 van tanítá
suk. Felhívjuk azon mestereket, kik tanulóikat még be 
nem Íratták, okvetlen írassák be. Beiratkozni lehet az 
ipartestületnél és a helyszínen. Egyben kérjük a mes- 
tegetés, de szakmai ügyek miatt nem közölhetjük, 
munka-szerszámokat, de újakat is elfogad a szakiskola 
igazgatósága.

Felhívás. V á g ó  Viktor, ipartestületünk elnöke, okt. 
5-én a Marseille-ünnepélyre Párisba utazik. Szaktársaink
nak úgy családi, mint másféle ügyeikben eljár s bár
milyen megbízást vállal minden díjazás nélkül.

HIVATALOS RÉSZ.
Elnök fogad: hétfőn és pénteken este 8—9 óráig.
Jegyzői iroda: hétfőn, szerdán és pénteken este 

i/28_ i/29 óráig.
Pénztári órák: hétfőn, szerdán és pénteken este 

V28—V29 óráig.
Elhelyezés szakmunkások és manikürnők részére: 

hétfőn, szerdán és pénteken este 1/28—8 óráig.
A nőifodrászipartestület heyisége: VII., Nyár-utca 

6, földszint.
Telefon: József 126—30.
Ipartestület jegyzője: Hódy Imre.
Ipartestületi ügyész: Dr. Zajka Béla Bud'apest, Rökk 

Szilárd'-utca 24.

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e te k .
Cls. Jenő, Budapest. Cikke nagyon szép szakmai fej

tegetés; de szakmai ügyek miatt nem közölhetjük.
Szőllőssy István, Kiskunhalas, ügy a Neue Wiener 

Friseur-Zeitung, mint az Internationale Friseurkunst und 
Mode újságokra Bandler Fülöpnél Budapest, VII., Erzséi- 
bet-körut 29., lehet előfizetni. Egy-egy újság előfizetési 
dija negyedévenként 25.000 magyar korona.

L a p tu la jd o n o s  : 

MI KLÓS ÖDÖN.

=1'ÁPRÓ' HIRPETÉSEK|1=
KIADÓ Orosházán, vagy eladó a főtéren borbély- és 

fodrászüzlet. Gim a kiadóhivatalban.
EGY -JÓFOiRGALMU, biztos megéhetést nyújtó fod

rászüzlet, szálloda mellett, azonnal eladó. Cim: Karkus 
János fodrász, Dévaványa.

KERESEK egy jó munkás; borbélysegédet, ki házhoz 
is jár, állandó alkalmazásra. Havi fizetés 200.000 korona 
és teljes ellátás. Hat hónap után az útiköltséget visz- 
szatéritem. ’Lénárt János fodrász, Tóváros.

JÓ MUNKÁS borbélysegéd, ki önállóan dolgozni tud, 
2—3 évi gyakorlattal bir, beléphet azonnal vagy 14 
nap múlva. Fizetés 100—120.000 korona havonta, reg
geli, ebéd és lakás. Útiköltségének felét 6 hónap után 
visszatérítem. Kényelmes üzlet, családi otthon és jó 
mellékes. Daschbeck János fodrász, Szentes,

MANIKÜRKISASSZONYT, ki ondolál is, teljes ellátás 
és fizetéssel azonnali belépésre felveszek. Útiköltséget 
ívisszafizetem. Cim a kiadóhivatalban.

Fal elő# kiadó
r a d v á n y i  o é z a .







Va s zá za d  óta k ö z tu d o m á s ú , h o g y

S C H Ü T Z E R  J A K A B  é s  F IA  
S Z É K E S F E H É R V Á R - !

B O R O T V A S Z A P P A N  
A  L E G J O B B .

► JBJTW -ffr O C X 1 LA M  A  OC Ö ,

V IL Á G R E K O R D O T  É R T  E L  A

COLUMBIA HAJFESTŐ
G A Z D A G  SZ ÍN Á R N Y A L A T Á V A L .

REFLEX HENNÉ HAJFESTŐ SHAMPOON.
COLORIS BAJUSZ- ÉS SZAKÁLLFESTÉK.

Legkitűnőbb körömlakk és lemosó. Arckrémek kimérve.
Mindennemű hainiunkák raktáron

Komáromy Antal Budapest, Vili., Népszinház-utca 16.

E u ró p a  Iroda lm i és nyom dai ré sa v é n y té rsa sA * . I g a z g a t ó : B ohtnldek T ibor d r., B u d ap es t, V I. Ó -ntoa ia.


