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A fodrásziparban szükséges

f e h é r n e m i i e k e t ,
illetőleg k e n d ő k e t

gyönyörű, hófehér ki
vitelben és a legjHiá
nyosabb feltételek mel
lett kölcsönöz a

HIGIENA
fehérnem ű kölcsönző vállalat 

Budapest, VI., D essew ffy-utca 26.
Telefon: 119— 91.

BAUER FERENC
MÜKÖSZÖRÜS

BUDAPEST, BETHLEN-UTCA 45.
+

Vállalja mindennemű javítását és köszörülését az összes 
szakmába vágó fodrászati műszereknek.

8 napon belüli pontos kiszolgálás. 
A C É L R A K T Á R  DÚS  V Á L A S Z T É K B A N .
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Va század óta köztudomású, hogy
SCHÜTZER JAKAB és FIA 

SZÉKESFEHÉRVÁR-i

BOROTVASZAPPAN 
A LEGJOBB.
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Magyarországi, vezérképviselet:

Török József gyógyszertár r.-t.
Budapest, VI., Király-utca 12.
Telefon: 13 4 ,7 7 , ,13 4 -78 , 134-79 sz.

KERÜLETI LERAKAT FODRÁSZOK RÉSZÉRE:

Bandler Fülöp, Erzsébet-körut 29. 
Mink Márton, Lipót-körut 25. 
Schadek Antal: bÖlgyfodrász 

Budapest, Váci-utca 12, félemelet.

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

velateiny l’Oreál Champoön stb. stb.

Kívánatra rögtöni házhoz szállítás! 
Esetleges reklamációkat kérjük közvet

lenül a Török József r.-t. gyógyszertárával 
; közölni.

A Neue Wienér Friseurzeitung és annak mümellékletére 
* k’ előfizetni lehet

Bandler Fölöp nőifodrásznál, Erzsébet-körut 29.
1 '

Gáspár Testvérek, bajuszkötőgyár
Budapest.

Amely bajuszkötőről hiányzik a Gáspár név, az silány utánzat.

G y á r t m á n y a i n k  á r a i  a k ö v e t k e z ő k :
Diana bajuszkölő tucatja K 120.000 Góliát bajuszkötő tucatja K 160 000 
General • „ , K 136.000 Hunnia „ „ K 180 000

Fejlekötő, szép kivitelben darabja K 20.003
M i n d e n ü t t  k a p h a t ó k !

Főraktár s

Dankovszky István cégnél.

^VILÁGREKORDOT ÉR T  E L  A

COLUMBIA HAJ FESTŐ
GAZDAG SZÍNÁRNYALATÁVAL.

R E F L E X  HENNÉ H A JFESTŐ  SHANIPOON*
COLORIS BAJUSZ- ES SZAKÁLLFESTÉK.

Legkitűnőbb körömlakk és lemosó. Arckrémek kimérve.
Mindennemű hajmunkák raktáron.

Komáromy Antal Budapest, Vili., Népszínház-utca 16.
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Szerkesztőség: I f e l e l ő s  s z e r k e s z t ő : I Kiadóhivatal:, , R A D V A N Y I  G E Z A .

Ul. kerület, O-utca 25. szám. _ Társszerkesztő Ul. kerület, O-utca 25. szám.
’  I női fodrászok reszere: Társszerkesztő: I *

Megjelenik minden hó 1-én I JÓNUTZ JÓZSEF MIKLÓS ÖDÖN. I Előfizetési ár: Egy évre 36000 korona

T a r t a l o m :
Rokkant- és nyugdíjügy. Irta Zapletál Simon. Nőifodrászipartestület közleményei:
Nyílt levél. Irta Tóth László Zászlónk felszenteléséről. Irta J. J.
S. O. S .! S. O. S .! Irta Lénárt János. Kirakatverseny. Irta Riporter.
Iparfejlesatő szakelőadás Cegléden. Irta: Egy résztvevő. Köszönetnyilvánítás.
Fodrászcíkk kiállítás. Irta (—vés.) — Felhívás. Szövetségi hírek.
Hírek. — Szerkesztői üzenetek — Hirdetések. Hírek. — Hivatalos rész. — Hirdetések.

Rokk-  és
Ha józan gondolatainkat egybevtsszük, arra a tényre 

jutunk, hogy hiába tesszük próbára ereinket, ha nem 
vagyunk egyek, hiába dolgozunk, munkánk csak szap
panbuborék marad, mely a levegőben eloszlik és sem
mivé válik. Hiába vetjük toliunkat szaklapunk hasáb
jaira, ha szaktársaink nema karnak egyetérteni velünk.

Azt fnindnyájan tudjuk, hogy Magyarországban ninc3 
még egy ipar, mely olyan szánalmasan tengetné életét, 
mint a miénk. A szaktársaknak a tömege, mely, el
végezve keserves tanulóéveit mint tanonc, beáll vala
hová dolgozni mint segéd, végül mint mester az1 ide
geit és a lelkét öli bele a mesterségbe, hogy örökös 
kenyeret biztosítson magának.

Ma annyit gyűjteni, hogy valaki magának öregsé
gére nyugodt és biztos megélhetést biztositsan, az tel
jesen lehetetlen. Most még az ifjú és életerős ember 
is nehezen vergődi át életét, hát még, ha az ember 
öregszik, a keze reszket, a szemei gyengék és ma
gával tehetetlen, de jói ,is volna valahova segítségért! 
fordulni. Nincs segélynyújtás, mert nincs rokkant- ;és 
nyugdíjintézetünk. . .

Évek óta súlyos válságban van szakmánk. Nehéz 
gondokkal kell küzdenünk, mely gondok napról-napfa 
jobban és jobban nehezednek ránk. Egész szakmánk 
panasszal van tele; a jövő még a jelennél is bor
zalmasabb képet fog nyújtani, ha meg nem mentjük 
magunkat a rokkant- és nyugdíjügy megalapozásával. 
A lelkünket megszállta a bizonytalanság nyomasztó (ér
zése és ez a depresszió ólomsullyal nehezedik szak
mánkra.

Iparunk egy kis része fáradságot, munkát nem 
nézve, iparunk jobb létén fáradozik. Csatlakozzunk hoz
zájuk, hogy szakmánkat megvédjük az összeomlástól. 
Iparunk ezen kis része, majdnem az egész vidék. Egy
mást szeretve, karöltve, lelkünk és testünk minden oda-

nyugdíjügy.
adásával csoportosuljunk a kibontott zászló alá, amely 
jövőnk igazi alapját, öregségünk nyugodt napjait hirdeti.

Nagyon szeretnénk, ha a budapesti szaktársaink 
elöljárósága csatlakozva hozzánk, tanáccsal látnának el 
bennünket vidékieket. Minket könnyen lehet irányítani arra  ̂
amerre jót és üdvösét látunk. Nagyon üdvös volna, 
ha egy gyűjtési akciót indítanánk a rokkant- és nyug
díjintézmény alapjára. Ismét újra és újra csak ama igen 
szép példabeszéddel járulok a t. szaktársaim elé: »Bis 
dat qui cito dat« (kétszeresen ad, aki gyarson ad), mondja 
a latin közmondás is. Ezt mozdítsa elő, kedves Kon- 
tró János ur, aki igazán tehetséges ipartestületi elnök. 
Mi vidéki szaktársak készséggel segédkezet nyújtunk 
Önnek, hogy ezen eszmét naggyá és magasztossá nö
veljük. Akkor meglátná a Budapesti Borbély- és Fod- 
rászipartestület, hogy mit tudnak produkálni a vidéki 
szaktársak segitőkezei. Minden szaktársam, ha utolsó 
fillérjét is feláldozza, hogy láthassa azt a biztosítást, 
ami neki nyugodtságot nyújt az öregségére. A rokkant-, 
nyugdíj- és temetkezési egyesület eszméje vonzatút és 
tömöritené mindnyájunkat egy szép lobogó alá, mely 
naggyá és erőssé tenné a mi szerény táborunkat. így 
szeretnénk az összetartást, melyet évek hosszú során 
át apostoli hirdetéssel ki tudná eszközölni általános köz
jóivá! a t. elnök ur és eljönne a közeli kongresszusunkra. 
Ne gúnyolódjon a t. elnök ur, hanem tegyen és akar
jon mindent, ami Önnek és nekünk jó. Úgy látszik, 
hogy azt, amit mi teszünk, azok üres frázisok. Hát 
tegyen Ön és mutasson nekünk jobbat és járjon elől 
a jó példával, hogy fejét babérkoszorúval koronázzák 
meg a »félrevezetett« vidéki szaktársak.

Z a p l e t a l  .Sim on;, 
Nagykanizsa.
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Nyílt levél
T. N agy S án d or h ódm ezővásárhe ly i 

kartársam hoz.

Hozzám intézett b. lapjára', melyben kérdi, hogy 
mi az oka annak, hogy a ísizövetség megalakulása óta pár 
hónap már eltelt és se a központ elnöksége, se a sze
gedi körzet nem irt még egy betűt sem, pedig a hód
mezővásárhelyi szakosztály tagja akar lenni

Kedves kartársam! Az országos szövetség még ez- 
ideig nincs megalakítva, hogy ez megalakuljon, ahhoz 
szükséges megcsonkított országunk 47 városának, 20 
számottevő nagyközségének háromnegyedrésze, hogy 
megbízott által képviseltesse magát az országos kongresz- 
szuson, mely egyúttal alakulói nagygyűlés is lenne, mely 
határozatiig kimondaná a vidéki borbély- és fodrász- 
mesterek országos szövetségének megalakulását és az 
alapszabályokat elfogadná és csak ezután lehetne szó 
a szövetség működéséről, mikor az alapszabályainkat a 
minisztérium jóváhagyta.

Az a nagy lelkesedés, mely a múlt tavasszál az or
szágot megmozgatta, szalmaláng volt csak, őszre nagyon 
kicsivé zsugorodott jössze. A szakosztályok elfelejtették 
teljesíteni kötelességeiket, amennyiben az előkészítő bi
zottságba delegált tagjait nagyon kevés szakosztály 
küldte be.

Pedig oly csekély hozzájárulással meglehetett volna 
csinálni, ha a szakosztályok tagjai a delegáltjaik ré
szére összeadták volna azt a csekély összeget, mellyel az 
Útiköltség fedezve lett volna a kiküldötteik részére.

Ezen mulasztásért felelősség terheli a t. szakosz
tályi elnök urakat, akik nem álltak hivatásunk magas
latán tettre készen, akkor, midőn erre szükség volt. 
Mert egy ilyen országos intézmény létrehozásáért ál
dozni kell, az elvitathatatlan tény, áldozathozatal nél
kül semmi sem létesülhet. Áldozathozatal kötelességfünk 
akkor, ha jobb létünket akarjuk előmozditani és ipa
runk védőbástyájának az alapját kell leraknunk.

Mi, kik ezért az eszméért dblgozunk, tudatában 
vagyunk annak, hogy az utókornak felelőséggel tarto
zunk az országos szövetség létrehozásáért, mely védő
bástyája lesz iparunknak, az előkészítés munkájában lan
kadatlan szorgalommal, fáradságot nem ismerve, hala- 
ladunk tovább, az előkészítés rövid időn kész lesz.

Hogy ezen munkánkat siker koronázza, ahhoz szük
séges az ország egész borbély- és fodrásztársadalo|m! 
támogatása, és bízom Istenben, hogy munkánkat si
kerrel fejezzük be, mert kell, hogy a kartársak belássák 
azt, hogy egyesülésben van az erői és egyesülni, fogunk] 
a vidéki borbélyok és fodrászok országos szövetségében, 
es létrehozzuk ennek a megalakítását áldozatok árán 
is. Hódmezővásárhelynek, mint az ország negyedik he* 
lyen lévő vidéki városának, kell hogy aktiv részt vegyed 
az alakitó munkában és az előkészítő munkába delegál
tat küldjön be.

Május hó 18-án lesz aZ előkészítő bizottságnak! 
utolsó, befejező értekezlete, melyen meghatározzák a 
kongresszus napját, munkarendjét és a várost, ahol 
megtartassák, melyen az országos szövetség is meg 
fog alakulni. ‘De ez mind csak úgy létesülhet, 
ha az előkészítő bizottság megbizottainak felhívá
sát megértéssel teljesitik és nem olyan indolenciával 
fogadják, mint ezt tették múlt év december hói elseji) 
felhívásra, hogy mindenki mástól várja a megvalósu
lást, de ő semmivel sem1 akarja támogatni annak az 
eszmének életrekeltését, ezt saját magunknak1 kell tennni 
saját erőnkből, támogatás nélkül.

Nagyon ,is megi lehet érteni a budapesti kartársaik

idegenkedését az országos kongresszustól, mert ha mi 
vidékiek abban a pillanatban, midőn létre kerül a dolog, 
semmi tettrekész erőt felmutatni nem' tudunk, hanem) 
azt várjuk, hogy a parázsból a gesztenyét más kaparja 
ki, és ha ezt így csináljuk, sohasem lesz belőlünk semmi

Az alkalom megvan adva arra, hogy a vidéki bor
bélyok és fodrászok országos szövetségét megalakítsuk, 
és hogy ez sikerüljön, ez csakis rajtunk múlik, mi
lyen a tettrekész ségünk és egy csekélyke kis áld'oZat- 
hozatalunk.

Mert ha a szövetségünk megalakult és annak min
den szerve precizen működik, akkor a budapesti kartár
sak idegenkedése is megszűnik és szívesen nyújtják 
a kezüket, hogy eggyé tömörülve iparunk felvirágoztatá
sán és jobb létünk előmozdításán vállvetve együtt dol
gozzunk.

Kedves kartársam ! Azért tartottam szükségesnek nyílt 
levélben válaszolni, mert az ön kérdéséhez hasonlói kér
dést több városból kaptam és így minden kérdésekre 
a választ megadtam.

Maradtam kartársi üdvözlettel
Cegléd, 1925 március 28.

T ó t h  L á s z l ó ,  borbélymester, 
az előkészítő bizottság je g y i je .

S .  O . S .  / S .  O . !
»Save Our Souls!« Mentsétek meg lelkeinket. Egy 

kis városkából szól e vészsóhaj. Mentsék meg, a sir 
szélén álló s nemsokára koldusbotra jutó fodrászipa
runkat, ahová nemcsak a mai nyomasztó helyzet, hanem 
a lépten-nyomon nyíló illatszertárak által okozott vesz
teségeink vezettek.

Eddig, amikor egy-egy facér fod'rásZsegé|d vagy 
küzdelmet nem bíró egy-egy sanyargatásból kimerült kol
legánk panaszra nyíló szájjal fogta meg a kilincset, 
csodálkoztam. Ma már nincs mit csodálkozni, mert lassan 
sokan odajuthatunk. Ez az ipar, mely a háború óta 
sohasem tudott a drágasággal haladni, sőt, minidig job
ban és jobban hátrább maradt, az azelőtti temérdek 
mellékkeresettől elesett. Még ami megmaradt, az a kis 
piperecikkárusitás, azt is kiragadják a kezünkből. Azt 
amit évtizedek óta szaktársaink nagy fáradozásuk árán 
megszereztek, most kiragadják a kezünkből és idejuttat 
egész Csonkamagyarország fodrászsága, ahol mi, tata
tóvárosiak már vagyunk. A vendégeknek egy harmad
része már Úgyis maga borotválkozik, úgy, hogy egye
dül a haj vágásból kell megélnünk.

Egy uj rendelet szerint semmiféle gyógyászati célra 
szolgáló cikket árulni nem szabad; ilyen pl. a fogkefe, 
fogkrém, pipereszappan, szivacs stb. Amit csak a fod
rászoknak tiltottak meg árusítani1, ellenben ujságárusok- 
soknak, rövid- és füszeráruüzleteknek nem. Nem sza
bad tneghátrálnunk ezen kétoldali fekete hbmálytól, ha
nem vonjuk kérdőre a rendelet szerkesztőjét, aki ^gy 
drogista felszólitásárért egy régebbi rendeletet másított 
meg, ahol a M. k. kér. min. 70.567/98 engedélye alap* 
ján a borbélyok árusíthatnak piperecikkeket. Nem tűr
hetjük tovább behunyt szemmel, hogy iparunkat mint 
egy koncot tovább hagyjuk marcangolni, hogy végre 
csak egyes foszlányok maradjanak meg.

Arra kérem Csonkamagyarország összes fodrászait, 
hogy ne csak e kis város vészsóhaja nyissa, buzdítsa 
az összetartásra és vezérelje a kitűzött cél felé, mely 
egész Magyarországnak épp úgy érdeke, mint Tata
városé. L é  ni ár t  J á n o s ,

fodrászjmester, Tótváros,
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Ipa rfe jlesztő  szakelőadás  
Cegléden.

A ceglédi borbély- és fodrász-szakosztály meghivá* 
sára Kuba Sándor kartárs, a budapesti borbély- és fod- 
rász-ipartestület szakiskolájának igazgatója, március hó 
15-én leutazott Ceglédre és ott délután három órai kez
dettel az ipartestületben bemutató előadást tartott, ame
lyen a ceglédi kartársak összessége résztvett. Magas- 
nivóju tanulságos előadásának bemutatása három óra 
hosszat tartott.

Bemutatásra került: d'us hosszü választékos haj he
lyes rendszerű esztétikus formavágása effilálás által, ami 
eltérő a mostani szokásban lévő hajvágások rendszeré
től, és a frizura elkészítése. Hosszú férfihajnak vízzel 
való ondolálása, a modern babyfrizura vágásnak két for
mában való bemutatása és ondolálása.

Művészies munkáját magyarázással kisérve mutatta 
be oly lelkesen, hogy ilyen előadást csak szakmáját sze
rető és iparának művészies munkájáért lelkesülő, magas 
nívójú szakképzettséggel rendelkező egyéniség tud be
mutatni, úgy, hogy előadása alatt a tudni vágyást éb
ressze kartársaiban, lelkesedést és erős akaratot atrra, 
hogy iparunkat fejlesszük és ezáltal nagygyá tegyük, 
mely a mi jólétünk alapköve.

Az előadás befejezése után hálás köszönet tolmácso
lása mellett szívélyesen búcsúzott el és utján kisérte 
a ceglédi kartársak megértő és becsülő szeretet©.

önzetlen fáradozó munkájára1 Isten áldását kérve, 
az Isten sokáig tartsa meg iparunk fejlesztőjének e ne
mes apostolát.

E g y  r é s z t v e v ő .

Fodrászcikk  kiállítás.
1925 március 22-én, hétfőn délelőtt az Országos 

Iparegyesület a fodrászati cikkekkel foglalkozó gyáro
sok és kereskedők közreműködésével fodrásZcikk-kiállitás 
keretében bemutatást tartott. 10 órakor nyitotta meg 
Matlekovits elnök a bemutató ülést, mely Után Dálnoki, 
Kovács, az Iparegyesület igazgatója, felkérte a cége
ket, hogy mutassák be cikkeiket.

Elsőnek Echten Ferenc nőifodrász mutatta be a 
Hennogalol francia hajfestéket, mellyel egy ősz hölgy
nek a haját világos szőkére festette. Utána egy fog
kefegyár mutatta be gyártmányait.

A Dankovszky-cég gyártmányait Miklós Ödön mu
tatta be hosszabb előadás keretében. Különösen a há
ború eleje óta nem gyártott »Rum Quinint« emelte ki 
'mint a fejbőrápolás egyedüli legjobb szerét, mely a 
nyírfa és kinafa kérgének kivonatával és a fejbőr egész

Óvás!

Vidékre gyort ét pontot kittolgálát.

M i c s á n y i  G y u l a
mükOtzörUs, B udapest, F I ., A radi-u. 6 4 , 

az udvarban.

ségének megtartásához szükséges többi anyagok hoz
záadása mellett készül. Azonkívül bemutatta még a ha
sonló célt szolgáló modern hajápolás legtökéletesebb 
találmányát, a Tannibetult, mely már egy fél évszázad 
óta 'a fodrászok legnagyobb megelégedését érdemelte 
ki. Legnagyobb érdeklődést a kékfényező apparátus be
mutatásával érte el az előadó, amikor az egybegyűltek, 
szinte megrohanták a pódiumot és saját fejükön, arcú
kor akarták érezni a villanyáram által kilövelt kékfény
sugarak hatását.

A kiállítás többi résztvevői Ángyán Béla, Emmer 
Alajos, Elid'a illatszergyár stb. szintén a legszebb dol
gaikat mutatták be az igen nagy számban megjelent 
fodrász uraknak. (—vés)1

Felh ívás .
A legnagyobb önmegtagadás árán is meg kell tar

tani a kongresszust. Annyi sokféle bajok vannak, hogy 
azokat végre el kell intézni. A budapesti ipartestület 
nélkül is meg lógjuk rendezni a kongresszust akár 
Cegléden, ahol én a legjobbnak gondolom, ha a 
pestiek nem is tartanak velünk. Ezennel felhívom az 
előkészítő bizottság tagjait és a fodrászszakosztályok1 
delegáltjait, hogy 1925 május hói 18-án — a Fodrász- 
ipar május 1-i számában fogjuk a pontos helyet közölni 
— előkészitő-ülésre jelenjenek meg saját érdekükben, 
hogy a kongresszust, melynek megtartása már elmarad
hatatlan, végérvényesen megbeszéljük. Egyben kérem 
Kontró János elnök urat, hogy ezen ügyben ő hívja 
össze május 19-ére az elöljáróságot vagy egy nagygyűlést, 
ahol mi is megjelenhetünk és kifejthetjük a vidékiek 
álláspontját a szövetséggel szemben.

Mégegyszer megpróbáljuk a budapesti ipartestület
tel a tárgyalást felvenni, de ha nem egyezünk meg, 
úgy legkésőbb augusztus 20-án Cegléden, ahol egy
kor Kossuth Lajost választották meg, ott fogjuk az 
országos szövetséget megalapítani Budapest székhellyel.

Kollégiális üdvözlettel 
K e r e k e s  J ó z s e % 

a kongresszus előkészítő bizottságának elnöke.

Valódi bécsi





A „Fodrászipar" április havi melléklete.

Pávafej

Bemutatta Editen Ferenc és Fia cég

Tolifrizura

Bemutatta Bernhard és Tóth cég
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Nőifodrász
ipartestiiiet közlem ényei

—  ' ■    »I —

Zászlónk felszenteléséről.
A budapesti nőifodrász: ipartestület tagjain meglát

szott azon szép összetartás, mely a nőifodrász ipartestület 
meg alapításából vezetett. Ezen további egyetértés meg
erősítésére jött ezen zászló, amely megjelenésének első 
napján már csodát teremtett, mert eljöttek azok is, kik 
annak idején nem bíztak ezen művészi ipartestületének 
fennállásában.

így annál nagyobb örömmel láttuk mostan őket, 
mert megértették, hogy mindnyájunknak ezen megszentelt 
zászló alatt la helyünk.

Ezen ünnepélyünkön, ha széjjelnéztünk, ott láttuk 
most őket, mert megértették, hogy mindnyájunknak ezen 
megszentelt zászló alatt a helyünk.

Ezen ünnepélyünkön, ha szétnéztünk, ott láttuk 
nemcsak a budapesti nőifodrász mestereket, hanem az 
egész családjukat, gyermekeikkel együtt. így méltán ne
vezhetjük ezen ünnepélyt családi ünnepélynek is. És 
látva a gyermekek örömteljes mosolygó arcát, rá kell 
jönnöm arra a; gondolatra, hogy ők nehezen fogják 
elfelejteni ezen ünnepélyt. így minket, akik oly nehéz 
gondok között küzdünk az lélet viszontagságaival, ha talán 
megfeledkeznénk ezen nagiy napról, ott lesznek ők1, 
a 'gyermekek, akik nem fogják' ezt elfelejteni.

Az ország nagyobb városainak nőifodrászai is meg
hallották hivő szavunkat ést sokan eljöttek1 ünnepélyünkre. 
Egyik-másikkal beszélgetve, elmondták, hogy csak1 nehe
zen szánták rá magukat az eljövetelre a költségek1 stb. 
végett, mert nem ilyennek gondólták ők ezt az ünne
pélyt. Itt ás csodát müveit a zászlónk, mert az ünnepély 
után megváltozott a véleményük, nem1 sajnálták már a 
költséget, mert egy oly impozáns, szép ünnepélyt láttak, 
mely sokáig fog emlékezetükbe maradni és azzal távoz
tak1 haza, hogy nem mulasztják el többé a budapesti 
nőifodrász ipartestület meghívására eljönni. És megígér
ték], iHo(gy az itt most látott művészi munkákat a vidéki 
városokban is fejleszteni fogják iparunk érdekében

De meghallották hivő szavunkat a külföld női
fodrászai is. Bécsből, Linzből, Kassáról és Aradról sze
mélyesen jelentek meg az ottani nőifodrászok képviselői, 
Európa mindén nagyobb városából pedig gratuláló táv
iratok érkeztek.

Ez volt az első, alkalom, hogy) a budapesti nőifodrász 
ipartestület és budapesti nőifodrász mesterek szövetsége 
meghívta a világ összes nŐifodrászait ünnepélyükre.

Sokan tájékozatlanok hazánk kulturális létezéséről 
is, hát mlég a magyar nőifod'rász ipar művészetéről, de 
aZért betartották az udvarias formát és ha nem is jöttek 
el, meghivásunkra gratuláló levéllel válaszoltak, de azok, 
kik közelebb laknák hozzánk és egy keveset ismernek 
bennünket, eljöttek személyesen és azt hiszem, nemi 
bánták meg, amit maguk is mondtak; tudták ugyan, 
hogy magyar nőifodrászok is léteznek, de hogy ilyet 
produkáljanak, arra igazán nem toltak elkészülve. A bécsi 
női fodrász-akadémia barátságának jeléül gyönyörű arany
hímzésű szalagot küldött zászlónkra.

így ezen első produkciónkkal megmutattuk azt, 
hogy igenis, a magyar nőifodrászok állnak olyan művészi 
magaslaton, mint bármely európai állam nőifodrászai. 
Ezért hívtuk meg a világ nŐifodrászait, kik, ha nem is 
jöttek el mindnyájan, de azok, akik itt voltak, csak azt 
mondhatják, amit itten láttak: egy impozáns ünnepélyt 
és művészi teljesítményt.

Dicsőséget szereztünk a szakmának e művészi tel
jesítményünkkel, de dicsőséget szereztünk hazánknak is 
azzal, hogy hozzájárultunk kultúránk megismeréséhez.

A zászlószentelési ünnepély március 22-én, délelőtt 
11 órakor, a régi képviselőházban folyt le, amely zsúfo
lásig megtelt közönséggel.

őfensége Auguszta főhercegasszony képviseletében 
özvegy báró Orczy N. csillagkeresztes urhölgy jelent 
meg, akit 14 fehérruhába öltözött leányka fogadott és 
egy virágcsokrot nyújtott át. Ezután fényes segédlettel 
méltöságos dr. Csiszárik János r.-k. püspök tábori misét 
tartott, mely alatt a budapesti iparos-dalárda magán- és 
karénekekkel emelte az ünnepély fényét. A mise végez
tével Auguszta főhercegnő képviselőnője, mint zászlóanya, 
gyönyörű szalagot kötött fel a zászlóra, utána a bécsi 
nőifodrász-akadémia szalagját Schiff Rudolf akadémiai 
elnök kötötte fel.

Dr. Csiszárik János püspök ur magas szárnyalásu 
beszédet mondott. Beszédében munkára, békére és sze- 
retetre hívta fel a jelenlevőket, mert az az ember, aki 
a munkát szereti, az szereti hazáját is és szereti az Mr 
Jézust, aki szinttya szeretetre és munkára tanította a 
népeket és elnevezte zászlónkat a munka és béke szeretői 
zászlójának. Kért bennünket, hogy tartsuk meg ezen 
jelszókat, mert akkor iparunk1 meghoz mindent, amit 
tőle várunk. Ezután megszentelte zászlónkat és kérte 
az Istent, áldja meg ezen zászlót és mindazokat, akik 
ennek a zászlónak nevében dolgoznak és legyenek hű
séggel ezen megtépett szegény hazánkhoz. Az első zászló- 
szeget a püspök ur verte be.

A második zászlőszeget őfensége Auguszta főher
cegnő zászlóanya képviseletében özvegy báró Orczy N. 
csillagkeresztes urhölgy veri be.

Walkó Lajos kereskedelmi miniszter fővédnök helyett 
Gaul Károly államtitkár veri be a szeget iparunkLés hazánk 
boldogulásáért. Majd Matlekovits Sándor ur, az Orszá
gos Iparegyesület elnöke tart üdvözlő beszédet az ipar
testület vezetőségéhez és a zászlószeg beverése után 
átadja a zászlót Vágó Viktornak, az ipartestület elnöké
nek, s kéri őt, őrizze meg) e szent zászlóit, a munka, sze
retet és a haza nevében. \ 1

Vágó Viktor ipartestületi elnök köszönettel átveszi 
a zászlót és ígéri, hogy iparunk és hazánk érdekében1 
e zászló mellett mindig kitart és üdvözli a fenséges 
zászlóanya megjelent képviselőjét, Walkó Lajos keres
kedelemügyi miniszter fővédnök képviselőjét, Gaul Ká
roly államtitkár urat, Matlekovits Sándor urat, az Orszá
gos Iparegyesület elnökét, Belatiny Artur kereskedelmi
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és iparkamara elnökének képviselőjét, Bittner János urat, 
a kereskedelmi és iparkamara alelnökét és az országos 
iparospárt elnökét, Perlaky György nemzetgyűlési kép
viselő urat, Pálfy Dánielt, az Ipartest. Orsz. Szöv. el
nökét, Őr. Purebl Győző székesfővárosi tanácsnok urat, 
Ángyán Béla urat, a Magyar Illatszerkereskedők Országos 
Egyesületének elnökét, a zászló védnökeit, a külföldről 
megjelent küldötteket, Schiff Rudolf urat, a bécsi fodrász
akadémia elnökét és a többi vele jött bécsi kollégákat, 
Linz, Arád, Kassa, Miskolc, Szeged, Balassagyarmat, 
Zalaegerszeg képviselőit, a helybeli ipartestületek és 
egyesületek kiküldöttjeit, a nagy számban megjelent 
budapesti közönséget, a szaktársakat, a sajtó képviselőit 
és a díszközgyűlést megnyitja. Felhívja a védnököket 
a zászlószegek bevetésére.

A védnökök mindegyike szép beszédben felhívja 
szaktársainkat, hogy ragaszkodjanak hűséggel a zászló
hoz és támogassák a vezetőséget, amely megmutatta, 
hogy a rövid idő előtt alakult ipartestületet odafejlesz
tették, hogy már egy mindnyájukat dicsőítő zászlót szen
telhettek a szakmának. Vezesse önökét és tartsa össze 
a zászló', iparunk fejlesztésére és neveljen jó hazafiakat 
a hazának.

A védnökök után a nőifodrász ipartestület vezetői, 
a külföldi és vidéki kiküldöttek, a helybeli ipartestületek, 
egyesületek és a sajtó képviselői verték be a szeglet. 
Ezek után Vágó Viktor ipartestületi elnök' felhívja a 
nőifodrász ipartestület tagjait, hogy tekintettel a szövet
ség által délután rendezett ünnepélyre, ma a zászlószeg- 
beverést felfüggeszti és azt egyik nap az ipartestület 
helyiségben folytatni fogjuk. Újból megköszönve a 
jelenlevők szives megjelenését, a díszközgyűlést délután 
2 órákor bezárta.

A revü.
Délután 4 órai kezdettel a budapesti nőifodrásZ- 

mesterek szövetsége Zászlószentelésünk alkalmából divat- 
bemutatót rendezett. A közönség nagyobb érdeklődésé
ért az Ambrus és Borsin cégeket is bevonta a pro
gram kiegészitéseképen.

Első nagyobb szabású bemutatója volt eZ a szövet
ségnek, de már először is megmutatta azt, hogy ezen 
szövetség megérdemli nevét, mert tagjai tényleg! a szaktn|á 
mesterei és azok, akik rendezték éj? ottan bemutatták, 
nem a saját réklámukat akarták ezzel bővíteni, hanem 
csak egy cél vezette őket, és pedig', megismertetni a 
szövetséget a külföldi és magyarországi nőifodrászok- 
kal, művészi hírnevet szerezni szakmánknak1 és hazánk
nak, ami sikerült is, annyira, hogy a »Roval« szálloda 
két nagy díszterme kicsinynek bizonyult. És főleg er
kölcsileg, ami eddig nem igen sikerült, mert nemcsak! 
fodrászok és hozzátartozóik jelentek meg, hanem ott 
láttuk a ír agyközönséget is, köztük1 számos' előkelőséget, 
kik eljöttek megnézni a fodrászmiivészetet és nem 
bánták meg, mert szereztek nekik a mester szövetség) 
tagjai egy felejthetetlen szép napot és biztosították a 
jövőre a iniagyközönség érdeklődését művészi bemuta
tásaink iránt. Ez egy szakmai vívmány, melyet külföldi 
szaktársaink is elismernek.

Ambrus és Borsin szalontulajdónosok is érezték, 
hogy itt művészekkel van dolguk, nem akartak ők sem 
hátra maradni. iKölcsönösen gratulálhatnak egymásnak 
a szép sikerhez.

4 órakor kezdődött a bemutatás a legújabb ruha-, 
kosztüm-, szőfme- jés kalapfrizura, utána estélyi ruhák 
és különböző divatfrizurák lettek bemutatva.

Frizurákat bemutattak: Babitz Andor estélyi- és 
báli frizurát, Bernhardt és Tóth Biedermayer- és toll- 
paróka-frizurát, Echten Ferenc estélyi frizurát, Editen

Ferenc-cég báli tüli- és színpadi fantázia-frizurat, Fritsch 
Vencel irredenta, ISixtus, paróka és filmfrizurát, Gaál 
Sándor gaby-frizurát, Komáromy-cég színpadi-, fantázia- 
és Chantecler-frizurát, Nagy Adorján estélyi- és tüll- 
frizurát, Piechnik és Mechtl-Cég divat-, divatos tüli- és 
Louis XVI. rokokó-frizurát, Rick és Laube XVI. Lajos 
korabeli fantázia- és színpadi frizurát, Tótfalussy es
télyi frizurát, Rippel-cég fantázia-frizurát, Vágó Viktor 
estélyi tüllfrizurát.

Fél 8 órakor végződtek a bemutatások, mely oly 
nagy tetszést aratott, hogy mindenki sajnálta, hogy már 
vége.

A bankett.
Este 9 órakor a »Royal« szálloda fehér termében 

jöttek össze a budapesti nőifodrász mesterek család
jukkal együtt, ezenkívül a külföldi és vidéki kollégáink 
teljes számban, sőt a zászlóvédnökeink közül is meg
jelentek Bittner János ur, az Országos Iparospárt el
nöke, Pálfy Dániel ur, az ipartest, országos szövetsé
gének elnöke, dr. Purebl Győző ur, székesfővárosi ta
nácsnok, Ángyán Béla ur, a Magyar Illatszerkereskedők’ 
Országos Egyesületének elnöke.' Számos vendégeink kö
zött ott láttuk még Rippl-Rónay festőművész urat és 
Miklós Ödön urat, a fodrászipar-szaklap tulajdonosát és 
Bányász N. urat, a kereskedelmi és iparkamara titkárát.

A külföldi kollégáink közül Bécsből itt voltak Schiff 
Rudolf és neje, a bécsi nőifodrász-akadémia elnöke, 
Schiff Ottó és neje, Emmer Ferenc és neje, Hermannn 
József, Skwettner József, Papke Róbert, Nefzger Adolf; 
Linzből: Schwartz Ferenc; Kassáról: Béres Mihály; 
Aradról: Székely Béla; Debrecenből: Bajdi Béla szak
osztályi elnök; Balassagyarmatról: Skriák István; Mis
kolcról: dr. Szikszay Ferenc és neje Székely Olga; Sze
gedről: Varga Antal, Gottschall János, Haim Antal, 
Szabó Lajosné, Juhász llus, Génes Rózsi, Csikós Já- 
nosné és Génes Anna urhölgyék; Zalaegerszegről: Gás
pár Ferenc és Juhász László.

Sok fáradságos napok után igazán jól esett a »Royal«- 
szálloda vendéglősének kitűnő vacsorája. A vacsora után 
Vágó Viktor ipartestületi elnök üdvözli a megjelenteket 
és bejelenti, hogy többen fel akarnak szólani, kéri tehát 
a megjelenteket, sziveskedjenek a felszólalókat meghall
gatni.

Elsőnek Pálfy Dániel ur, az Országos Iparospárt 
elnöke szólalt fel. Nem mulaszthatja el, hogy ide el 
ne jöjjön, mert ői háromszáz ipartestületnek a képvi
selője; örömmel látja ezen uj ipartestület szép összetar
tását és azt a szép munkát, amelyet eddig végeztek; 
ez egy olyan munka, amely a magyar iparosság bol
dogulását kell, hogy meghozza. Meg kell emlékeznie az 
itt megjelent külföldi iparostársainkról, akik* eljöttek és 
olyat láttak, ami megdönti azt, amit ellenségeink mond
tak, hogy volt a magyar; nem, a magyar lesz, mert 
ahol ilyen iparosok teremnek, olyan nemzetet nem lehet 
elnyomni. Továbbá kérte a szaktársakat, pártolják a 
mindenkori vezetőséget nehéz munkájában. Végül a 
jövő reményében és a munkát szerető kisiparosság egész
ségére üríti poharát.

Schiff Rudolf, a bécsi fodrászakadémia elnöke ma
gyarul, majd németül folytatva tartott beszédet. Ő, mint 
a bécsi fodrászakadémia elnöke és kiküldötte, mint egy
kori Magyarországi szülöttje, örömmel jött közénk és 
üdvözletét hozta a bécsi nőifodrászok összességének. 
Egyben üzenetét, hogy azon jó viszony, mely a bécsi 
és a; budapesti nőifodrászok között a múltban fennállt, 
a jövőben még jobban megerősitjük.

Az itteni fogadtatás, amelyben részesültünk és az 
itten látottak után azt kellett tapasztalnom, hogy tűi-



4. szám F o d r á s z i p a r 9
tettek rajtunk. De ki kell fejeznem meglepetésemet 
afelett, amit a zászlószentelés ünnepélyénél is láttam, 
ahol Budapest slok előkelősége is megjelent. És ugyan
csak ezt kell látnom itt, amidőn látom: Budapest székes
főváros képviselőjét és más előkelőségeket. Ez egy vív
mány, de egy olyan vívmány, ami azt bizonyítja, hogy 
a budapesti nőifodrászok munkájuk által mindenki előtt 
kivívták az iparuk megbecsülését.

Én és velem együtt idejött szaktársaim, ha haza
megyünk, nem mondhatunk mást,v mint azt, hogjy a buda
pesti nőifodrászok tultettek rajtunk, nemcsak ünnepé
lyük rendezésével, hanem azzal is, hogy a társadalommal 
elismertették a magyar nőifodrász ipar művészetét.

Éljenek mindazok, akik támogatják ezen ipart, éljen 
a magyar és osztrák nőifodrászok baráti szeretete sokáig. 
Ezen kívánságunk teljesülésének és az itt megjelent 
előkelőségeknek és a budapesti nőifodrász ipartestület 
vezetőinek és mindnyájunk egészségére iiriti poharát.

Pár percnyi szünet után dr. Purebl Győző székes- 
fővárosi tanácsnok emelkedett szólásra. Általános csend
ben hallgatták magas szárnyalásu beszédét, melyben ki
jelentette, hogy a kisiparosok a szivéhez nőttek s leg
nagyobb örömét abba«n leli, ha valamiben segítségére 
lehet egyik vagy másik ipar kérésére.

Régebbi idő óta intézi a kisiparosság ügyeit s ha 
csak teheti, meg is jelenik közöttük' és meglátja azok 
szép összetartását. És ma, mikor megjelent ezen ünne
pélyünkön $  látta ezen ipartestületünk haladását és fej
lődését, akkor újból feltámadt benne az az érzés, hogy 
Magyarország kisiparosait minden törekvésükben segí
teni kell, mert ők a munka és a szorgalom emberei. 
ha támogatjuk őket törekvéseikben, akkor megszűnik 
a kivándorlás és boldogság száll ezen hazára és meg
dönt mindent, amit az elnyomásunkra készítettek. Majd 
németül szól néhány szót bécsi kollégáinkhoz, mint 
Budapest székesfőváros képviselője üdvözli őket. Jól
esik látni megjelenésüket a budapesti nőifodrászok ün
nepélyén és kéri őket, hogy ezen jói kollégiális érzésü
ket tartsák meg továbbra is a szivükben és ha haZa- 
mennek, vigyék magukkal szeretetünket és üdvözletün
ket az ottani kisiparosságnak.

Végüli a budapesti nőifodrász ipartestület és a buda
pesti nőifodrászmester szövetség vezetőségeit arra kéri, 
folytassák ezen szép munkát továbbra is a szakma ér
dekében és szeretettel ragaszkodjanak mindazokhoz, kik1 
ezen munkájukban támogatják. A munka, a hazaszeretet 
és a külföldről, vidékről és az összes megjelent ven
dégek egészségére üríti poharát.

Rippl József, a mesterszövetség elnöke, a szövet
ség nevében üdvözölte az itt megjelenteket és felszór 
Htja Schiff Rudolf és Emmer Ferenc bécsi, valamint 
Nagy Adorján és Seregi Alfréd budapesti hölgyfodrász- 
mestereket, fáradjanak a terem közepére, hogy őket 
mindenki előtt a szakma és a kollégiális szeretet terén) 
kifejtett működésűkért a mesterszövétség érmeivel ki
tüntesse. Ennek megtörténte után a kitüntettek a meg
lepetéstől meghatva röviden mondtak köszönetét ezen 
nem várt megtiszteltetésért.

Felszólaltak még Kassa, Arad, Szeged és Zalaeger
szeg kiküldöttei és végiül Bányász N., a kereskedelmi) 
és iparkamara titkára mondott gyönyörű beszédet. A 
Himnusz eléneklése után tánc következett és csak a zár
óra elkövetkezése (vetett véget a bankettnek1.

A k iá ll ítás .
Március 23-án az Országos Iparospárt egyesületé^ 

nek helyiségében fodrászipari cikkek kiállítása volt. A 
kiállításon resztvettek Ángyán, Dankovszky, Emmer stb. 
cégeken kívül több fodrászcikkek kereskedői és elő-
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HENNOGALOL
A LEGJOBB HAJFESTŐ SZER

Számtalan kollégától kipróbálva, a legjobb 
és legártalmatlanabb hajfestéknek elismerve.
A haj puha, fényes és selymes a festés után. 

Hibás szinezés kizárva. Felvilágosításért 
bármikor szívesen rendelkezésére 

állok a t. kolléga uraknak.
K a p h a t ó  a k ö v e t k e z ő  s z í n e k b e n :

Blond 
Dore clair 

Blond Dore 
Blond Cendre 

Blond Veronese 
Blond acain 

C.hatain fauve 
Ghatain clair 

Ghatain natúréi 
Ghatain fonce 

Brun fauve 
Brun 
Noir

Világos 
aranyszőke 
Aranyszőke 
Hamvasszőke 
Veronai szőke 
Vörösesszőke 
Vör. gesztenye 
Világ, gesztenye 
Gesztenye 

• Sötét gesztenye 
Vörösesbarna 
Barna 
Fekete

Egy próba meggyőz mindenkit 
a Hennogalol előnyeiről és megbízhatóságáról. 

Lerakatok még a következő cégeknél:
Weitman Jakab, IV., Régi posta-utca 11.,

Vágó Viktor, VII., Rákóczi-ut 57.,
Grünfeld Miksa, IV., Hajó-utca 3. 

és 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.
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állitói és Echten Ferenc, a »Hennogalol« magyarországi 
képviselője, hajfestő-demonstrációt tartott nagy sikerrel. 
A kiállítást igen nagy számban keresték fel a külföldi, 
vidéki és 'helybeli szaktársaink. J. J.

Kirakatverseny.
A budapesti hölgyfodrászmesterek szövetsége már

cius 23-án nagyszabású kirakatversenyt rendezett, ame
lyen Budapest ;számos hölgyfodrásza résztvett.

A kirakatverseny, mint ilyen, azért is felemlítendő, 
mert eddig még, a hölgyfodrász iparban ilyen nemi 
volt. Az itt levő külföldi kartársak szinte áradoztak' az 
idea dicséretétől, ami nemcsak magára a nölgyfodrász- 
iparra volt nagyon felemelő hatással, de ami a leg
fontosabb, a nagyközönség széles rétegeivel ismertette 
meg a hölgyfodrász ipar művészi voltát.

A kirakatverseny juryje kizárólag külföldi tagokból 
állott iés pedig Rudolf Schiff bécsi, Székely Béla aradi, 
Skribak István balassagyarmati kartársaink, akiket szö
vetségünk részéről Tóthfalussy kartársunk kalauzolt.

A jury nehéz munka után a következő cégeknek 
átélte a|, felállított 6 dijat és 13 tiszteletérmet:

I. dij. Ipartestületi aranyplakett: Echten Ferenc és Fia.
II. dij. Ipartestületi ezüstplakett: Vágó, Viktor.

f III. dij. Ipartestületi bronzplakett: Schmied (bel
városi).

IV. dij. Bandler Fülöp tiszteletdija, 10 doboz Hunia: 
Pock Károly.

V. dij. Ángyán Béla ur tiszteletdija, egy réz ki
rakatállvány: Rieck és Laube.

VI. dij. tehten Ferenc ur tiszteletdija, 200.000 K.: 
Qnadenthür Miksa, aki egyúttal az erkölcsi siker megtar
tásával a 200.000 koronát a szövetségnek felajánlotta.

Külön meg kell említenem még! azokat, kik a ver
seny nivóját emelni óhajtván, versenyen kívül részt- 
vettek, kik szintén ízléses. kis ezüst tiszteletéremmel lettek 
kitüntetve, és pedig Fritsch Vencel, Fritsch Félix, Kra- 
nicz Árpád' és Pessl Zsigmond urak, kiknek ezúton is 
hálás köszönettel adózunk igazán önzetlen és művészi 
közreműködésükért.

Tiszteletérmet kaptak még ízléses és művészi közre
működésükért: Babicz Béla, Nagy Adorján, Komáromi 
Antal és Fia, Kraszni Kálmán, Tóthfalussy Kálmán, Fax- 
ner István, Bernhardt és Tóth, Zombori Béla, Rippl 
József kartársak. A fent említett dijak csütörtökön, 
március 26-án, a mesterszövetség helyiségében ünnepi' 
keretek között lett kiosztva. Azok az urak, kik nem 
jelenhettek meg, kéretnek a dijak átvétele miatt csütör
tökön este a szövetség helyiségében megjelenni.

R i p o r t e r .

K öszönetnyilván ítás.
Nem mulaszthatjuk el a budapesti nőifodrász ipar

testület és a budapesti nőifodrászmesterek szövetsége 
nevében köszönetét tnondani mindazoknak, akik ezen 
impozáns ünnepély sikeréhez hozzájárultak, de legfő- 
képen a (bel- és külföldi (és a fctönyomatos sajtónak, amelyek 
eíozékeny készséggel igyekeztek ezen szakmai ünnepélyt 
mindenkinek tudtára adni és utólag pedig legszebben 
írtak annak fényes lefolyásáról.

Kérjük úgy azokat, akik elősegítették ezen ünne
pély rendezésében és a sajtót is, hogy ezen jóakara
tukat a jövőben se tagadják meg tőlünk, mert mi csak1 
szakmánk és hazánk érdekeiért dolgozunk.

Hazafias tisztelettel
a budapesti nőifodrász ipartestület és a 
budapesti nőifodrász mesterek szövet

ségének vezetőségei.

Minden további segéd után 5 aranykorona. Minden se
gédszemélyzet után 1 aranykorona. Két tanoncnál több, 
minden segéd után 1 aranykorona.

Esküvő. R ó n a  Andor, a segédi gárda egyik értékes 
tagja, H o r v á t h  Rózsika kisasszonnyal március 1-én 
tartotta esküvőjét. Kívánunk sok boldogságot ezen tuj 
frigyhez.

S zövetség i hírek.
M egh ívó .

A budapesti nőifodrászok mesterszövetsége 1925. 
évi április hó 16-án, csütörtökön este 8 órakor, az 
»Erzsébethid kávéház« helyiségében

évi rendes k ö zg yű lé s t  tart.
T á r g y s o r o z a t :

1. Évi jelentés.
2. Pénztári jelentés és a költségvetés megállapítása.
3. Felmentvények megadása.
4. Elnök és tisztikar megválasztása.
5. Indítványok.
Indítványokat a közgyűlés előtt nyolc nappal 10 

tag aláírásával kell benyújtani.
Felesleges költségek megtakarítása céljából külön 

meghívók nem lesznek szétküldve.
Tisztelettel

az e l n ö k s é g .

~  H I V A T A L O S  RÉSZ .
Elnök fogad: hétfőn és pénteken este 8—9 óráig.
Jegyzői iroda: hétfőn, szerdán és pénteken este 

1/28—1/29 óráig.
Pénztári órák: hétfőn, szerdán és pénteken este 

1/28—1/29 óráig. 4
Elhelyezés szakmunkások és manikürnők részére: 

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

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

Szilárd-utca 24.
A testület iparhatósági biztosa: H o r v á t h  V i d o r .

Szabaditás március 27-én.
T A N O N C S Z A B A D I T Á S  

áprlis 15-én este 8 órakor, az Ipartestület helyi
ségében. A szabadulok modellt és szerszámot hoz
zanak magukkal a fésüléshez és hajmunkához, a’ 
faiunk a adók pedig a felszabadítást legalább 8 nappal 
előbb jelentsék be az elnökségnek.
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