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A rövid haj
A női hajviselet mai formája két

ségtelenül tulment azon a határon, 
amelyen beliül egyszerű ruházkodási, 
illetve toillet kérdés lenne. Ma már 
igen fontos társadalmi problémává 
kezd1 fejlődni.

A női haj megrövidülése természe
tes folyománya volt a női öltözködés 
általános reformjának, sőt kissé el 
is késett.

Aki figyelemmel (kísérte a ruha, ka- 
lapi és egyéb női toillet cikkekben 
végbemenő változást, természetesnek 
találja, hogy a frizura, illetve haj
viselet reformja sem maradhatott el.

Évszázadok ótamein volt a nőidivat 
annyira tekintettel a kényelemre és 
egyszerűségre és ez a körülmény, 
hogy célszerűség és egyszerűség te
kintetében szinte túlzásba megy, okoz
ta aZ/hogy általános tudott lenni. Ál
talános a szó legszorosabb értelmé
ben, mert amig ezelőtt csak kiváltsá
gos egyének hódoltak a divat min
denkori irányának, ma mindenki — 
gazdag és szegény, főúri és polgári 
asszony egyaránt igyekszik a divat 
követelményének megfelelően öltöz
ködni, íésülködni.

A mostani nőidivat úgyszólván az 
egész vonalon a túlzást mutatja, de 
ennek megtaláljuk a magyarázatát, ha 
össze hasonlítjuk a régmúlt, valamint 
a közelmúlt divatját a jelenlegi di
vattal és látni fogjuk, hogy az egész 
vonalon épen az ellenkezőjét fogad
ták el a hölgyek, mint amit eddig 
szépnek tartottak.

Itt van mindjárt a szoknya. A 
hosszú és tulhosszu szoknyát felvál-

problémája.
tóttá a rövid és tulrövid szoknya, az 
állig begombolt ruha, amely csak fel- 
peckelt nyakkal volt szép, eltűnt és 
mély és még mélyebb kivágott ruhá
nak engedi át a teret. A fűző, amely 
a derekat karcsúvá tette, de ez
zel szemben a mellet és a csípőt na- 
gyobbitotta, ma a csípő fűzésére szo
rítkozik. A kalapé amely a fejen, hol 
mint kerék nagyságú napernyő pótló, 
hol mint egy tollraktár szerepelt — el
tűnt — ma csak egy szüjk, a fejre al
kalmazott kéztyü benyomását teszi.

Természetes, hogy a hajviseletben 
sem maradhatott el a nagy átalaku
lás és még természetesebb1, hogy itt 
is érvényesült az az elv, mely a női- 
ruházkodást általában jellemzi — a 
kevés még kevesebb. A nagy pamut 
és dróthálóval bélelt sopf eltűnt, vele 
együtt az oly nagy gonddal és kéz
ügyességgel készített dríéher-konty, de 
eltűnt az igazán szép lokni-konty is.

A női ruházkodás ezen reformja 
csak ismétlése a régmúlt időkben is 
megtörténjt (divat forradalmaknak, 
azért beszélek régmúlt időkről, mert 
ilyen óriási eltérések csak ritkán és 
hosszú időközökben fordultak elő a 
divatban.

A mai nő egészen eltér külsőleg 
a régi formájától, amig régen a ru
hával mindent még a cipőjét is el
takarta, addig a mai ruházkodás mel
lett a női test, mondjuk, végig ér
vényesül.

A fűző' nem segít annyira a formát 
megjavítani, mint régen; a ruha a 
nyakat és mellet nem rejti el és igy 
az teljesen érvényesül, de viszont,

ahol formahiba van, az nem is rejt
hető el. Azért érthetetlennek találom 
ezt a majdnem beteges igyekvést, 
amelyet hölgyeink azért fejtenek ki, 
hogy soványak' legyenek.

Mennyivel szebblés fiatalabb a telt- 
idomú nő kinézése, mint egy mes
terségesen lesoványitott és ezáltal 
mindég fonnyadt bőrű, valamint fá
radt és betegeskinézésü, úgynevezett 
elkészített nő. Az elhízott férfi sem 
mondható szépnek, annál kevésbbé 
állítható az a nőnél, de van ,egy kö
zép ut, amely könnyen betartható. Az 
első feltétel ,'aZj hogy a tükörnek! bigy- 
jünk, az megmutatja, kinek meddig 
szabad mennie.

A maij'inői divat mellett tovább ma
rad fiatal, a ruha nem akadályozza a 

ö sZabad mozgást' és ezáltal később ve
szi fel. A mai nő a kort jellemző ki
mért és nehézkes mozdulatokat.

Talánj a legtöbbet járul ahlo|z| a meg
állapítás lioíz a rövid haj. A rövid haj 
mellett nem érvényesülhet az azelőtt 
vallott felfogás, hogy jó az már az én 
koromban, akárhogy van! Azt a fel
fogást a rövid haj nem engedi^érvé- 
nyesülni. Akinek a haja le van ,vágva, 
annak ápoilni is kell a hajat, mert nem 
mindegy, hogy milyen, a legkisebb 
hanyagságot is elárulja és rögtön 
megmondja viselőjének egész egyé
niségét.

A rövid1 hajjal gyönyörübbnél-gyö- 
nyörübb fejformák érhetők el, de itt 
igen fontos megint, hogy a tükörbe 
nézzünk. — Azt azért megítélni, kinek 
miilyen forma válik előnyére, ahhoz 
bizonyos fokú szobrászati érzék kell, 
amivel a fodrásznak okvetlenül ren
delkeznie kell, azonkívül a szépérzék-
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nck kell kifejlődve lenni.
Semmivel sem ronthat a nő annyit 

a külsején, mint egy rosszul vágott 
hajjal, mert a fej az, amit elsősor
ban meglátunk és megítélünk. A 
keztyü módra felhúzott kalap’ ugyan 
eltakar mindent, de nem állandóan. 
Mégis egy sajátságos jelenséget ész
leltem a mi hölgyeinknél, nevezete
sen: sokszor megtörténik, hogy höl
gyek férfi fodrásszal, sőt házaló fod
rásznővel vágatják le a hajukat, nem 
akarom állítani,nhogy a borbélyok nem 
tudnak hajat vágni, sőt igenis tud
nak, még pedig igen szépen, de fér
fiaknak.

A nőij.ifejet nem megnyirni kell, ha
nem azt idealizálni, a felesleges ha
jat eltávolítani, azt pedig borbély nem 
tudhatja, a házaló fodrásznő pedig a 
legtöbb esetben egyenesen testCson- 
kitást követ el a nyírással.

A cikkem elején azt az állítást koc
káztattam meg,' hoigy a rövid haj tár
sadalmi probléma, az elmondottakból 
kitűnik ennek az állításomnak a he
lyessége.

A helyesen alkalmazott divat-for-

F o d r á s z i p a r

ma senkinél sem találhat ellenkezés
re, de úgy, ahogy a rövid haj divatját 
ma igen sokan értelmezik, bizony 
egész forradalmat okoz. Azt látjuk, 
hogy egész társadalmi körök vona
kodnak azt elfogadni. Harcot indí
tanak ellene egyházi méltóságok, új
ságcikkek gúnyosan emlékeznek meg 
róla, de ez csak a divat kilengései 
ellen szólhat. A rövidhaj ellen har
colóknak szól az az üzenetem, hogy 
épen úgy, mint ahogy a modern 
szoknya szép tud lenni, ha nem tér
den feliül végződik, úgy a rövid haj 
is szép', ha megfelelően viselik.

Weitmann.

É pítsünk  !
A Trianoni béke diktálása, az azt 

követő gazdasági krízis, a szanálás 
mind-mind munkaalkalmak redukálá!- 
sát vonta maga után. A társadalom 
elszegényedett, igényeit mindenki 
a minimumra szorította le s köz
ben — minthogy a háború elején 
megszűnt építkezési tevékenység 
még mindig nem tudott megindulni 
— mind kevesebb és kevesebb mun
kához jut az iparosság.

5. szám.

Hihetetlen és még elképzelni is 
alig lehet az ipari társadalom mai 
rendkívül nyomorúságos helyzetét. 
Csak az tudja igazán, hogy milyen 
heroszi küzdelmet viv ma a ma
gyar iparosság, hogy magát fenn
tarthassa, hogy életét egy jobb jövő 
reményében eltengesse, aki köztük 
él, aki velük sínyli a mostoha vi
szonyokat, akit jóban nem igen akar
nak nagyon észrevenni, de aki an
nál közelebb áll lelkileg, ha baj van: 
a s z a k s a j t ó .

És e bajoknak, keserveknek, mun- 
kátlanságnak, keresethiánynak egy 
csapással végét lehetne vetni, ha 
megkezdenék az építő munkát.

Építeni! Építeni! Építeni!
Az ipari társadalmat csak az épít

kezések azonnali megkezdése ment
heti meg a végpusztulástól.

Az államháztartás szanálva van, 
most a gazdasági viszonyok szaná
lása van soron.

A magyar kormány csak akkor fog 
feladata magaslatán állni, ha megte
remti a lehetőségét annak, hogy ez 
a porig sújtott ország végre meg
kezdhesse a szó szoros értelmében 
vett építési munkát.

lámok és az őrjítő dörgések között. A 
Figaró magához vonva remegő ked
vesét, betakarta havelokjával és egy 
terebélyes hársfa égai alá vonta, hogy 
némileg védve legyenek a tomboló vi
hartól. Ám; ez most már mitsem hasz
nált a fajom bölő orkánnal szemben, mi
kor az haragjával a százados fákat 
tépte szét és a túl világi elemek gyil
koló elsöprésével fenyegették őket, 
Ügy iálltak,(ott a vihar kellős közepén, 
átélve a pokol minden kínszenvedé
sét s .várva, hogy a haragvó Istenek 
lecsillapuljanak, mint két száműzött.

Teremtő ég! — sóhajtott a Figáró 
— meddig,fog tartani e pokoli kabaré. 
Gúnyos morajjal felelt a dühöngő cyk- 
lon »Vi-i-u« s letörve fejük felett egy 
vastag ágat, a földre sujtá őket.

— Szent Isten — sikolta a megré
mült leány — ments meg, Uram, min
ket s kezét összekulcsolva, szemeit az 
égre emelte.

Még egy végső erőfeszítéssel törtek 
fid/ a lázongó elemek, zúgott, morajlott, 
tört, sepert mindent, ami nem birt 
ellentállani kolosszális erejének. Cik
kázó fény, velőt fagyasztó recsegés 
követte a most lesújtó villámlást, 
mely az évszázados hársfát ketté 
szelte.

A vészfelhők elvonultak a láthatár-

Asz ég i Q
Ir ta  : K e n y á k  R e z s ő .

Tündöklő nyári este volt. A csilla
gok mindmegannyi millióként gyul- 
tak fel a nyugvóra tért város felett.* 
A hold ezüstös fénnyel ragyogta be 
az ezredéves parknak kígyózó útvesz
tőit, amelyekre lombos hársfák ha
jolva terjesztették virágaikból bóditó 
illatukat.

Júliusi szellő lenge szárnyain száll
nak a'zene mélabus akoirdjai a kioszk 
terraszáról, melynek csábitó zengése 
behatol a s z ív  mélyére és elringatva 
azt, hogy altató dalával elragadja a 
képzelet varázs (országába. Az idő mar 
éjfélre járt, a park kihaltnak látzott, 
pedig az éjnek e felséges ragyogása, 
valóságos tüneménye volt a júliusi 
éjszakáknak. A pavillon terrasszáról 
eltávozott az utolsó vendég is, egy 
álmatag képű, fiatal Figáró, aki az 
órájára pillantva, elérkezettnek látta 
az időt a találka színhelyére sietni.

A hangászok elhagyva a pavillont, 
hazafelé tartottak, mig a terrasszon a 
csillárok egyenként kialudtak, csak a 
park egyes részein pislogott imitt- 
amott halványan egy -egy villanyfény, 
hogy vezetőiül szolgáljon a benne té
velygőnek, egyébbként pedig a park

ra néma éj borult.
Sétabotjára támaszkodva a Figáró, 

egyik cigarettát a másika után szíva, 
türelmetlenül várakozott kedvesére a 
szökőkút egyhangú csörgedezésénéL 
Az előre megbeszélt találka ideje már 
rég elmullott. A holdsugár is most 
már kísértetiesen világított, a messze 
láthatáron pedig,:vészterhes felhők tor
nyosultak, úgy hogy tartani kellett a 
közeli zivatar kitörésétől, de a leány 
egyre késett és csak nem jött.

Türelme tetőfokra hágott, s azon 
bosszankodott, hogy a leány felültette. 
Lassanként az enyhe szellő sivitó 
széllé növekedett, s felkavarta a sé
tány apró fövényét, s a fák (közt fü
tyülő bús melódiákba kezdett. A ne
héz esőcseppek elől vállain összecsa
tolta havelokját, fejére húzva annak 
kámzsáját, ép haza akart indulni. 
Azonban alig tett a szökőkuttól né
hány lépést, előtte hirtelen misztikus 
fény hasitá ketté a légürt, melynek fé
nyénél megpillantott egy feléje siető 
fehérruhás női alakot, s feliis
merte benne a késve érkező leányt.

Az ég csatornái megeredtek, zuho
gott a záporeső. A két szerelmes egy
más láttára örömükben, mindenről el
felejtkezve, tanácstalanul állt, a most 
már mind meg-megujuló vakító vil-
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A1 öaffestés.
A festésnél kétségtelenül a legna

gyobb gondbt váz okozza a fodrásznak, 
ha egy hajról a festéket le kell szed
ni, lehúzni. Ilyen esetek mindig el
keserítették a fodrász életét, mert 
amellett, hogy, rengeteg munkával jár, 
rendesen igen gyönge az eredmény, 
He a legtöbb esetben határozottan si
kertelenséggel járt az ilyen művelet.

Ma már lényegesen jobb a helyzet 
ezen a téren is. A francia .vegyészet 
egy olyan szert adott a kezünkbe, 
amelynek segítségével lényegesen ja
vult a helyzet, mert eddig úgyszól
ván kizárólagosak a hydrogén jöhe
tett számításba egy ilyen műveletnél, 
de amelynek mindig romboló hatása 
Ivan a hajra. N*

Ezzel szemben a most Salution né
ven forgalomba hozott szer a hajat 
magát nem támadja meg, sőt olyan 
hajnál, amelynél már a hidrogén hasz
nálata folytán előállott érdesfogást 
(durvuláítj tapasztaltam, olyan hajnál 
elértem a Salution használatával any- 
’nyjt, Woigjy. a haj újra lágy £s egészsé
ges kinézésű lett. \

A Salution egyetlen hátránya jelen
leg még az, hogy hosszadalmas mun
kát igényel, de tekintve a felsorolt 
előnyeit, ezen látszólagos hátrányát 
bőven pótolja.

ról. AiZiivatar leesendesült, a csillagok 
millióiból alig egy-kettő ragyogott az 
égen. A hóid ismét előbukkant s bu- 
jócskát játszott a tovaszálló bárány
felhők közt. Valahol messze keleten 
vérpiros golyó emelkedett fel a ten
ger mélyéből sugaraival bearanyozva 
az ébredő várost.

Pirkadjt a hajnal. A közeli falvakból 
kora kelő munkások jöttek és az éj
jel átvonuló cyklonról beszélgetted 
Az ezredéves parkhoz érve az öreg 
János bácsival, a park gondozójával, 
találkoztak, ki éppen a fejét csóválta 
a pusztítás látványa felett.

Adjon Isten* köszöntötték őt a mun
kások. Néktek is minden jót, feleié 
az öreg1 és elfordulva, befelé tartott a 
park) belsejébe. ;

Oda lérve a ketté szelt öreg hársfá
hoz, lábai gyökeret vertek az egymást 
átölelve tartó élettelen szerelmesek 
láttára.

A cyklon áldozatai, mormogá fogai 
közt, mig szemeiből két könnycsepp 
csordult ki.\

Megjegyzés:
Benyák ReZső sárvári fodrászmester 

tollából már több értékes szakközle
mény jelent meg lapunk hasábjain, 
ki most uj oldalairól mutatkozik bo 
lapunk olvasóinak. A szerk.

Nemrégen a'következő esetem volt: 
Kaptam egy egészen világos szőke 
hajat, amelyet egy kollégám tévesen 
választott árnyalattal, Hem\a gallollal 
középbarnára festett.^A haj tömegben 
természetesen még sötétebbet muta
tott.

A feladat volt a hajat még vilá
gosabbra csinálni. Szerencsém volt 
először, ihoigy a festés maga ideálisan, 
szépen volt végezve, semmi folt tel
jesen egyöntetűen tfogta a festék. Má
sodszor, hogy nem történt még kí
sérlet a festék elvonására, tehát egé
szen egészséges hajat kaptam. Négy 
napon át használtam Salutiont! Te
kintve, hogy nem lesz lemosva, a 
szer nem,-vet időt igénybe. Mindössze 
a vendégnek .volt kellemetlen az, hogy 
napokig kellett bejárni, de az ered
mény bőven pótolja a fáradságért.

Négy nap után lemostam 1 o/0-os 
h)d ogénnT, 2 (csepp szakmákkal ke
verve s utána rögtön leszappanoztam 
a hajat, a szárítás utíán teljesen egy
öntetű világosvszőke hajat kaptam. Az 
eljárás nem'(ártott a hajnak és a ven
dég meg volt elégedve.

A hydrogént a festésnél szükséges 
rossznak tartom és azért, ahol csak 
lehetett, nélkülözöm; igen sok 
esetben rájöttem, hogy ugyanazt az 
eredményt hidrogén 'nélkül is el lehet 
érni.

Nevezetesen a hy drogén oly eset
ben lesz1 alkalmazva, ahol a természe
tes színnél világosabbat akarunk fes
teni. Ha nem nagy az eltérés a ter
mészetes és mesterséges szín között, 
mindig mellőzöm a hydrogént, in
kább a költségesebb, de a hajra 
egészségesebb szert használom, 
mellyel a következő módon járok el:

Miután a hajat megmostam, felte
szek Blond-veronest, amelyet egy 
vagy két citrom levével együtt fő
zöm. A festéket 10-től 40 percig ha
gyom hatni, aszerint, hogy mennyire 
tér el a két szín egymástól, Vala
mint az is számításba jön, hogy mi
lyen természetű a haj. Ennek az el
járásnak a jdéjja a hajnak egy vöröses, 
de világosabb szint adni. Ha kellő 
elővigyázattal járunk el, igen szép 
eredményt érünk el. Utána felteszem 
a kívánt színnek megfelelő festéket, 
azonban a legtöbb esetben, ha csak 
nem egészen világos, avagy sötétebb 
barnáról van szó, úgyszólván mindig 
Chatain fonce-hez folyamodok. Ezen 
módszer szerint ugyan mindig erősen 
gesztenye színű a haj, de biztos, 
hogy nem törik. Viszont, ha egy hajat 
hydrögénnal megvilágositunk és utá
na megfestünk mindig vörös hajat ka
punk. Nagyon kivételes az az eset, 
ha máskép van, mert ennek a feltétele

az, hogy a kezelendői Ihajnakj a termé
szetes színe hamvas, ilyen esetekben 
el lehet érni azt, hogy némileg ha
sonlítson az eredeti színre.

A legártalmatlanabb ,és legbiztosabb 
festési mód volna az, ha minden 
hölgy belenyugodna, bogy a haja egy 
számmal sötétebb legyen a festés ál
tal, de ezek a legritkább esetek, mert 
majd minden hölgynek az a vágya, 
hogy világos haja legyen ; tagadhatat
lan, hogy) a fekete kivételével minden 
arcot előnyösen befolyásol egy vilá
gosabb hajszín/

A most rendelkezésünkre álló fes
tékek két csoportba sorolhatók. Elő
ször a folyékony, vagy ércfestékek, 
úgynevezett rögtön ható hideg fes
tékek és a henna tartalmú festékek.

Az elsőben, említett folyékony festé
kek oly számosak, hogy igen nehéz 
mind megismerni és pláne készíteni 
őket. Törvényeink tiltják ugyan oly 
szer forgalomba hozását, amely az 
emberi egészségre káros. Mindennek 
dacára sok kellemetlenség származott 
már festési által.

Néhány évvel ezelőtt a nőifcdrász 
mesterszlövetsiég több festékről készí
tetett tudományos kimutatást (analí
zist). Volt köztük kétféle magyar 
gyártmányú folyékony, egy párizsi 
Henna, valamint egy török paszta. A 
legnagyobb az volt, hogy a vegyész 
véleménye szerint a legveszélyesebb 
a török Henna-paszta, holott gyakor
latból tudjuk, hogy még soha sem 
történt megbetegedés Henna-pasztá
tól, ellenben a folyékony festéktől 
számosán megdagadtak és bizony 
igen kellemetlen esetek fordultak elő.

A folyékony festékek előnye abból 
áll, hogy! igen gyorsan lehet vele dol
gozni, valamint hogy a szín azonnal 
mutatkozik. Hátránya ezzel szemben 
több, először nem biztos, hogy kinek 
árt, mert például még a háború alatt 
történt nálam egy eset:

Egy segédem festett egy hölgyet 
éveken át egyazon festékkel. Egyszer 
azonban megdagadt a feje formális 
orbáncot kapott. A férj, aki orvosta
nár, kigyógyitotta a feleségét, a fes
téket analizálta és a legközelebbi fes
tést aisegédem az orvostanár engedé
lyével ugyancsak azzal a festékkel 
végezte es nem lett többé baj.

Mindenesetre igen kár, hogy a ve
gyészek keveset foglalkoznak ezzel a 
témával, mert ez nemcsak érdekes, de 
adott esetben igen gazdaságos is le
het. i

Weitmann.

Jerba borotva
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A borbély és fodrászmesterek 
országos szövetségének alap

szabályai jóváhagyattak.
F. év április 30-án azon örömteljes 

dolog fejeződött be, amiért az egész 
fodrásziparosság hosszú idők óta ti- 
táni küzdelmet folytatott. Ápr. 30-án, 
pénteken délelőtt Kiss Gyula ideigle
nes orsz. titkár urnák 'kézbesítették a 
régen várt országos szövetség alap
szabályait, a belügyminiszter ur által 
láttamozva és jóváhagyva.

Most már mi sem állja útját or
szágos szervezkedésünknek és ipari 
érdekeink hathatós védőbástyái kiépí
tésének. Az országos mozgalom ez- 
időszerint, amíg az alapszabályok 
visszaérkeztek, ellanyhult, de most a 
megadott jog alapján a szorgalmas, 
gerinces iparosok ismét sorompóba 
fognak állni és az országos érdek- 
közösséget minden erejükkel ki fog
ják építeni.

Az országos nagygyűlésen, melyet 
nehéz küzdelem árán Miklós Ödön
nek sikerült összehozni, ideiglenes 
elnöknek Grosch Miklóst, a buda
pesti fodrászmesterek szövetségének 
elnökét választották meg. Most a 
megkezdett munka folytatása az ő 
vállain nyugszik. Tőle várjuk a nagy 
mii befejezését. Miután a fenti örven
detes hir lapzártakor érkezett, nem 
volt módunkban az elnök lurtól lapunk 
részére terveiről információt besze
rezni, azt csak jövő számunkban fog
juk ismertethetni. K. J.

Az üzletesek szorongva várták a 
kormány lakásügyi rendelkezését, 
mert e rendelet nélkül létegzisz- 
ciájuk lett volna megtámadva.

A várt kormányrendelet megje
lent és kimondja, hogy az üzleti 
célra használt helyiségek esedékes 
bérét e rendelet hatálybalépése után 
is a lakásügy ideiglenes rendelke
zéséről 1924-ben kiadott 3333. sz. 
kormányrendeletben meghatározott 
alapbér után kell kiszámítani. Az 
esedékes bérszámitásnak alapjául az 
alapbérnek bérnegyedenként fokoza
tosan emelkedő és százalékszerüen 
meghatározott hányada szolgál, még 
pedig: |

1. az 1926. évi augusztusi bérne- 
gyedre 58 százaléka,

2. az 1926. évi novemberi bér
negyedre 60 százaléka,

3. az 1927. évi februári bérne
gyedre 75 százaléka.

Az esedékes bért tehát olyaaösz- 
szegben kell fizetni, amely az alap
bér után az egyes bérnegyedekre 
megállapított hányadnak megfelel. A 
bérlő által elfogadott, vagy biróilag 
megállapított alapbér mennyiségét e 
rendelet életbelépte után sem lehet 
vitássá tenni. i

Az 1927. évi májusi bérnegyedtőj 
kezdve fizetendő, bért a felek kö
zös megegyezéssel szabadon állapít
hatják meg, úgyszintén az e rendelet 
életbelépése után keletkezett bérle
tek bérét is. A bér, más megállapo
dás hiányában, rendszerint a bér
negyed ötödik napjáig bezáróan fi
zetendő, de a bérlő fizetheti azt 3 
egyenlő havi részletben is a laká
sokra megállapított feltételekkel.

A tulajdonos a bérletet, ha bér
lőjével az 1927 május 1-től kezd
ve fizetendő bér összegére nem tu
dott megegyezni, 1927. febr. 15-éig 
szabadon felmondhatja, még pedig 
ha a helyiségnek egy évre számí
tott alapbére az 1200 aranykoronát 
nem haladja meg, az 1927 február 
1-étől számított félévre, ha ’ pedig 
meghaladja, ugyanettől az időpont

Ingyen kapja
m i n d e n  előfizetőnk

Miklós Ödön:

A borbélyipar 
kézikönyve

cimü szakkönyvét, aki 
lapunk részére egy 
egyéves, vagy két fél
évvel uj e l őf  i ze t őt  

szerez.

A könyvnek egyébként 35.000 K 
a beszerzési ára.

tói számítandó egy évre. E felmon
dási idő alatt a bérlő az 1927. évi 
februári bérnegyedre megállapított 
összegnek megfelelő bért köteles fi
zetni.

A rendelet szabályai Budapesten 
kívül csak a törvényhatósági joggal 
felruházott és a rendezett tanácsú 
városok területén lévő üzleti helyi
ségekre alkalmazhatók. A rendelet 
életbeléptetése után. 'üzlethelyiségekre 
vonatkozóan még folyamatban lévő 
felmondási ügyekben e rendelet sza
bályait kell alkalmazni.

A májusi lakbéreket is lehet rész
letekben fizetni. A kormány a má
jusi bérnegyedre esedékes bért fi
zetéséről rendeletet adott ki, amely
nek értelmében a májusi bérnegyed
re esedékes bért a bérlő más meg
állapodás hiányában, három egyenlő 
havi részletben is fizetheti. A rész
letfizetés kedvezménye a közüzemi 
költségekre nem terjed ki.

Boldog lehet olyan három borbély- 
mester, akik egy kis falucskában olyan 
jó s .erős összetartásban élnek, mint 
a nagyszokoli kartársak. Nem tudom 
van-e még szegény megcsonkított ha
zánkban kis községecske, ahol ilyen 
dieséretreméltó összetartás volna há
rom borbélymester között. Március és 
áprilisi »Fiodrásziparból«'olvastam kar
társi szeretetiiket s egymás iránti 
őszinteségüket.

Adjon jáklást a jó Isten nemes mun
kájukra. Tartsa meg az Isten őket 
ezen józan gondolkozásukban az em
beri kor legvégsőbb határáig. Istenem, 
miért nincs szegény magyar hazánk
nak sok ilyen Papip Ljénjájrt s iBjősz kar
társai, miért nincs iparunknak ilyen 
sok gyümölcse,.pedig, de könnyű vol- 
ma a jobb utón haladni, csak nem kel
lene irigyelni munkánk utáni sZerténj 
megélhetésünket. Fájdalomjegy beteg
ség, egy féreg mardlossa, rágcsálja a 
tudomány törzsét, sajnos, ellene véde
kezni nehéz, mert már a neve is ollyan 
borzasztó kiejtésű, hogy mindén jó
zan gondolkozó iparos ökölbe szorí
tott kézzel s izzadó homlokkal gondol 
rá. Kontár, a konkurrencia, én azt 
hiszem, uraim, .ha a kontár megelége
dett volna testünkkel, itt hagyna ben
nünket, vinné ő magával kedves ba
rátját, aííkpnkurrenciát is.

GARA GÉZA ÉS TÁRSA, illatszergyára
Budapest, IX., tlllői-ut 1. Tel.; J. 6-58. _____________ Készít timsé- és pouder-tablettát.
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M a gya rorszá g  Kézm tív csip á rosa ih oz !
Évenként mintegy ötven milliárd 

korona vándorol ki külföldre idegen 
országokból behozott áruk ellen
értékeként és ugyanakkor sok ezer 
magyar kézmüiparos műhelyében pi
hen a szerszám megrendelések hiá
nyában.

Elérkezett az ideje annak, hogy a 
magyar kézműipar hatalmas teljesítő
képességére a nagyközönség figyel
mét nyomatékosan felhívjuk és vele 
az idegen áruval szemben a hazai 
ipari termékeket megszerettessük. 
Erre kíván alkalmat adni az augusz
tus 28-án megnyíló Országos Kéz
művesipari Tárlat, amely a hazai 
kézműipar nagy megmozdulása, a 
magyar kézműipar alkotni tudásának 
az ország határain kívül is messze- 
hangzó hirdetése lesz. A Tárlatot a 
Kossuth Lajos által alapított Orszá
gos Iparegyesület rendezi az Ipartes
tületek Országos Szövetsége közre
működésével és a magas kormány, 
valamint az összes kereskedelmi és 
iparkamarák, továbbá szakipari ér

dekképviseletek erkölcsi támogatása 
mellett.

Nem csupán a saját jól felfogott 
érdeke, de mestersége, sőt nemzete 
iránti szeretete teszi kötelességévé, 
minden kézmüvesiparosnak, hogy a 
tárlaton való részvétellel még áldo
zatok árán is kivegye a részét, a 
nemes célért való nagy küzdelemben.

Már most készüljön elő minden 
kézmüiparos, hogy az Országos Kéz
művesipari Tárlaton készítményeivel 
a nyilvánosság előtt megjelenjék.

A részvétel feltételeire nézve az 
érdeklődőknek készséggel nyújt bő
vebb felvilágosítást az Országos Ipar
egyesület (Budapest, VI., Gróf Zichy 
Jenő-utca 4.).

Hazafias üdvözlettel
Dálnokj-Kováts Jenő s. k., 
az Országos Iparegyesület 

igazgatója.
Jungfer József s. k., 

az Országos Iparegyesület 
alelnökié.

Hiszem, ha ők távoznának iparunk
ból, mi is olyan jók lennénk jegymás
hoz, mint a fenti három kartársunk.

Isten minketpigy segéljen.
Tolnaszakály, 1926. április hó.

Kartársi üdvözlettel:
V a r g a  István, borbély-fodrász m.

400 a m erik a i 
fo d rá s z e u ró p a i  

útja.
Jövő év őszén 400 amerikai fod

rász indul útnak, hogy az óvilág 
fodrászmüvészetével megismerked
jen. Utazásuk során megtekintik 
Londont, hol részükre divatrevüt 
rendeznek, innen Franciaországba 
hajóznak, ahol résztvesznek a Mar- 
cel-ünnepségen, melyet ez év vét- 
géről az ő kedvükért halasztanak] 
el a jövő év őszére. Beutazzák! 
egész Nyugateurópát, elmennek 
Olaszországba, hol mindenütt nagy 
ünnepségekkel fogadják ezt a hatal
mas kiránduló csoportot. Október 
közepén érkeznek Bécsbe, hol már 
most lázas előkészületek folynak, 
hogy a tiszteletükre rendezendő ün
nepély minél fényesebb és impozán- 
sabb legyen. Európa nagyobb vá
rosai versengnek egymással, hogy 
-ennek a csoportnak látogatását ma
guknak biztosítsák. Karlsbad pol
gármestere közvetlenül érintkezésbe 
lépett a tanulmányutat rendező ame
rikai Nemzeti Fodrász Szövetség
gel s meghívta őket városába. 
Könnyen megérthetjük azt az álta
lános izgalmat, amit ez a tervbe
vett utazás európaszerte kivált, ha 
meggondoljuk, hogy itt 400 sze
mélynek a látogatásáról van szó, 
kik egy-egy városban párnapi tar
tózkodásuk alatt egy egész vagyont 
elköltenek. Talán jó lenne, ha az 
arra illetékesek megkísérelnék, 
nem-e lehetne útitervükbe Buda
pest meglátogatását is belekapcsolni. 
Szakmánknak is haszna lenne be
lőle, legalább is erkölcsileg, de az 
anyagi előnyök sem maradnának el 
később. ky.

A  fég -m a ssa g e .
* (Folytatás.)

A kezeléshez egy darabka jeget 
használunk, melyet vattába burko
lunk, ezzel végezzük a simításokat és 
dörzsöléseket az arcon. Az eljáráshoz 
szükségelt jégről nyerte a kezelés a 
jég-massage nevet/

A kezelést a következőképen vé
gezzük: miután a vendéget takarók
ba be,csavartuk s a székben elhelyez
tük az arcbőrt a portól gondosan meg
tisztítjuk és zsíros krémmel előkészít
jük), hogy-az arcról a mitessereket és 
egyébb alkalmatlan tisztátalanságokat 
eltáviolitsuk. Ennél azonban nagyon 
ügyeljünk, nehogy az arcot megsért
sük vagy a bőr kivörösödjön. Most 
piiár aikiülönböző izmokra kerül a sor, 
melyeket megfelelő krémekkel keze
lünk, ibogyl a ráncokat és az; alkalmat
lan szarkalábakat eltávolitsuk. Ezt a 
különböző krémekkel történő mássá
gét a vibrációs másságé helyett alkal
mazzuk, s annak a ráncok erőssége 
szerint kell történni. Ha most ezt a 
műveletet elvégeztük a felesleges zsi

radékot az arcról eltávolítjuk s iszap- 
göngyölést alkalmazunk, melyet, ha 
megszáradt, meleg vízzel mosunk le, 
előkészülvén ilymódon az egtész keze
lés fénypontjára, a jég-massagera.

Ajánlatos ehhez természetes jeget 
használni, a müjég használatát mel
lőzzük. A jég' használata az első pilla
natokban kissé meghorzongatja hölgy 
vendégünket, amig az arc a hideget 
megszokja, a kezelés azonban olyan 
imponáló és hatásos, hogy minden 
hölgy, akit egyszer is csak ezzel a 
módszerrel kezeltünk, ne ehhez ra
gaszkodna a jövőben is. Kitűnő ke
reseti forrás van adva ezzel a miszti
kus eljárással s éppen ez az, ami a 
hölgyeket megragadja.

A »Neue Wiener Friseurzeitung«- 
ban közli: Franz Emmer.

Legtökéletesebb, erős bakteriad hatású 
antiseptikum a

LYSOFORN
Oldatban szagtalan,

nem mérges, bőrnek és műszereknek nem árt.

i f o d r á s z a t i  c ik k e k  n a f l y k c r c s k e d é s é n e k  T S r t s s a "L U K lO O A  l é g i b b  árjegyzéke megjelent Budapest, Kertész-u. 23.
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HÍREK.
OlavsóinJc&ox !

Lapunk VIII. évfolyamán büsz
kén tekintünk vissza az elmúlt esz
tendőkre és örömünknek adunk 
kifejezést, midőn azt mondhatjuk, 
hogy fáradságos, kitartó munkánk
kal, lapunkkal immár a vidék fod
rásztársadalmát képviseljük. Szeret
nénk elérni azt, hogy az országnak 
összes fodrászmestere szaksajtóhoz 
jusson és ezért az előfizetési árat 
önköltségi árban állapítottuk meg.

Előf izefésii ár:
Egész évre 4 pengő (50.000 K) 
félévre 2 pengő (25.000 K)

Külföldre és megszállt területek
re 50 százalékkal drágább. Minden 
olyan olvasónk, aki egy egyéves, 
vagy két féléves uj előfizetőt sze
rez, ingyen és bérmentve megkapja 
M i k l ó s  Ödön: »Borbályipar Kézi
könyve« cimü szakkönyvét.

Olvasóink további szives pártfogá
sát kérve.

A szerkesztőség.

Házasság. Grász János szegedi 
müköszörüs és késgyáros április 
17-én házasságot kötött Wagen- 
dorf-Vág Valy urhöilggyel Szegeden.

Fodrász- és rokonszakmák vasár
napi zárórája. Az egri ipartestület 
kérelmére a múlt évben kiadott va
sárnapi zárórarendeletet 60.618—926. 
sz. április 1-én kelt rendelettel a 
kereskedelmi miniszter akként sza
bályozta újból, hogy vidéken mind
azon városokban és községekben, 
ahol a borbély- és rokonmunkák 
vasárnapokon 12 óráig végeztet
nek, vasárnap déli 12 órától hétfőn 
déli 12 óráig szünetet tartani kö
telesek. Amennyiben azonban ezek
ben a városokban hétfőre heti
vásár esik, hétfő délelőtt helyett, 
hétfő déli 12 órától kedden reg
gel 7 óráig tartanak zárva, országos 
vásár esetén pedig a következő 
napon reggeltől déli 12 óráig szü
netelhet a munka. Jelen rendelet áp
rilis 15-én lépett életbe.

A posta pengőtarifája. A pengő- 
értékben kifejezett díjtételek április 
1-től kezdve a következők: Leyé(l 
a helyi forgalomban 20 grammig 
1000 K (8 fillér), 40 grammig41500 
K (12 fillér), 250 grammig 2000 K 
(16 fillér), 500 grammig 3000 K (24 
fillér). A távolsági forgalomban 20 
grammig 2000 K (16 fillér), 40 gr.-ig 
3000 K (24 fillér), 250 grammig 
3500 K (28 fillér), 500 grammig 
5000 (40 fillér). A belföldi forga
lomban 500 grammnál súlyosabb le
velek nem adhatók fel.

A levelezőlap helyiforgalomban 
500 korona (4 fillér).

Expresszdij a belföldi forgalom
ban levelekért és utalványokért 5000 
K (40 fillér).

A postautalványok dija a béke
beli mértéket megközelítő összegre 
száll le. Belföldi forgalomban 500 
ezer K-ig (80 pengőig) 5000 K (40 
fillér), 2.5 millió K-ig (200 pengő),
10.000 K (80 fillér), 7.5 millió K-ig 
(60 pengő), 15.000 K (120 fillér), 
15 millió K-ig (1200 pengő) 25.000 
K (200 fillér).

Az értéklevelek biztosítási dija bel
földi forgalomban 5 millió koro
nánként, vagy ennek töredéke után 
5000 K (40 fillér)

Csomagokat a belföldi forgalom
ban a jövőben bérmentetlenül is 
fel lehet adni. Ez esetben a cím
zettől beszedendő pótdij csomagon
ként 2500 K (20 fillér).

Táviródijak: belföldi forgalomban 
egy dijszó dija 900 K, ami azonban 
1927 január elsejével 875 koronára 
(7 fillér) száll le; a helyiforgaílom- 
ban 450 korona.

A kisipar helyzete. A »Magyar 
Statisztikai Szemle« most megjelent 
számának adatai szerint a kisipar 
helyzete az 1921—1924. években elég 
kedvezően alakult. Az ipartestületek 
száma három év alatt 235-ről 275-re 
emelkedett, tehát 17o/0-kal javult. A 
kisipar helyzetének kedvező alakulá
sát leginkább a mesterek és a se
gédek egymáshoz viszonyított ará
nyának javulása mutatja. Száz mes
terre 1921-ben 88, 1923-ban 123 se
géd jutott és amíg a háború előtt 
100 mesterre 178 segédmunkás esett, 
1924-ben ez az arány 184-re javult. 
Az 1924. év után a kisipar kedvező 
helyzete megszűnt és az ipari krízis 
minden oldalról súlyos nyomást gya
korolt, elsősorban a kisiparra.

A Budapesti Nemzetközi Áru
mintavásár. Április 17-én, délelőtt 
10 órakor, nyitotta meg a Buda
pesti Nemzetközi Árumintavásárt a 
kormányzó. Maga a vásár, amely 
a lipcsei vásár után a legrégebbik 
egyike, az Iparcsarnok, a Kiscsar- 
nok' és a körülöttük felállított egész 
pavillon-tábor, továbbá az uj Mű
csarnok helyiségeit és* az Iparcsar
nok mellett fekvő szabad területet 
foglalja le, körülbelül 2000 négyzet- 
méter, ami a külföldi Messék si
kertelensége után igen jelentős kö
rülmény és a magyar ipar fejlő
désének nagy lendületét igazolja. A 
kiállítók száma általában nemcsak 
hogy elérte a tavalyit, hanem azt 
túl is haladta. Kivételt képez azon
ban az illatszer és kozmetikai ipar, 
amely a vásáron kisebb számmal 
volt képviselve, mint az előző évek
ben. Oly cégek is hiányoztak, me
lyek úgyszólván a budapesti vá
sár fennállása óta azon rendszere
sen résztvettek. A Budapesti Nem
zetközi Árumintavásáron a magyar 
munkának oly hatalmas tevékeny
ségét látjuk, amely jó gazdasági 
politika esetén gyönyörű perspektí
vára enged következtetni.

Készítményeim az összes fodrászat! 
szak-nagykereskedőknél kaphatók.
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A hátralékos előfizetési dij megfi
zetendő. A budapesti központi kir. 
járásbíróság 63.072/1925. sz. alatti 
ítéletben kimondta, hogy a lapelő
fizetési dij minden esetben megfize
tendő az előfizető által, ha az elő
fizető az előfizetés lejárta után a 
lap küldésének megszüntetését kife
jezetten nem .kérte, illetve a lemon
dás megtörténtét nem bizonyította, ily 
esetben ugyanis a bíróság a lap 
előfizetését meghosszabbítottnak te
kinti.

A fodrászipar munkaszünete. A
borbély- és fodrászipar vasárnapi 
és Szent István-napi munkaszün\e- 
tét a kereskedelemügyi miniszter 
60.618—1926. sz. április 15-én élet- 
belépett rendeletével újból szabá
lyozta. Budapesten vasárnap egész 
nap szünetel minden munka, az or
szág egyéb területén a borbély- és 
fodrászipari és rokonipari munkák 
vasárnap reggel 7 órától déli 12 
óráig végezhetők. Szent István nap
ján a munka Budapesten egész na
pon át szünetel, vidéken déli 12 
óráig végezhető; ha azonban Szent 
István napja szombatra esik, ak
kor Budapesten egész nap, ha hét
főre esik, reggel 7 órától déli 12 
óráig végezhető. — Illatszerárusitás- 
sal este 6 óra után, továbbá vasár
nap és Szent István napján a fod- 
rászüzleték nem foglalkozhatnak.

Mohácson lesz az idei orszá
gos ipari kongresszus. A mohácsi 
iparosságnak abból az alkalomból, 
hogy a város az egész nemzettel 
kapcsolatban ez évben tartja 400 
éves jubileumát a szomorú emlékű 
csatavesztésnek, sikerült keresztül
vinnie, hogy az iparosság évi kon
gresszusa Mohácson tartassák. A 
kongresszussal kapcsolatban ipar- 
kiállitást is rendeznek a mohácsiak. 
A kongresszus idejéről az Ipartes
tületek Országos Szövetsége még 
nem döntött.

Bleha Ferenc. Kötelességünknek 
tartjuk Bleha Ferencről, a müköszö- 
rüs-ipar kimiagasló alakjáról megem
lékezni. Évtizedes munkássága alatt 
kiváló érdemeiért a fodrászság kö
rében nevének becsületet, munkáiért 
pedig számos dicséretet szerzett. 
Mindazon olvasóinknak, kik még vele 
összeköttetésben nem voltak, teljes 
bizalommal ajánlhatjuk őt pártfogá
sukba. ______________

Jerba gyártmányok vezérképviselete: 
Reíter Mihály fodrásznál, Budapest, 

IV., Sütő-utca 1. szám.

Az Iposz nagygyűlése. Április hó 
22-én tartotta meg az Iposz tilta
kozó nagygyűlését a régi képviselő- 
ház tanácstermében. A Központi 
Anyagbeszerző Bizottság felállítása 
elleni tiltakozást Farkas Elek refe
rálta. Előadásában ismertette azo
kat a veszélyeket, melyeket e szerv 
létesítése okozna. Határozati javas
latában tiltakozik a Központ felál
lítása ellen és követeli a hatósági 
üzemek többször beígért leépítését. 
A Kerületi Munkásbetegsegélyző 
Pénztár elleni sérelmeket dr. Dobsa 
László, az Iposz igazgatója ismer
tette, követelve az önkormányzat 
visszaállítását és a végrehajtások 
felfüggesztését. Az adósérelmekről 
Füredy Lajos referált. Azt kívánja, 
hogy adóalapul az adózási év alatt 
elért tiszta jövedelem szolgáljon. 
Sürgeti az egyfázisú forgalmi adó be
hozatalát. A nagygyűlés a határozati 
•javaslatokat nagy lelkesedéssel elfo
gadta.

A hadviseltek képesítésének iga
zolását megkönnyítő 3053/1916. M. 
E. sz. rendelet hatályát a 78.000/1923. 
K. M. rendelet 42. §-a hatályban tar
totta. Annak tehát, aki igazolja azt, 
hogy (ai háború folyamán legalább 
három hónapon át katonai szolgá
latot teljesített és igazolja,^ hogy 
bevonulása előtt valamely képesítés
hez kötött iparban szakképzésben ré
szesült, szakbavágó munkát végzett, 
egy 1évi segédi gyakorlat igazolása 
alapján is ki kell állítani az ipar
igazolványt. (37.623/1925.)

A1 fodrászüzletek vasárnapi nyitva- 
tartása mellett foglaltak állást leg
utóbb megtartott szakosztályi ülésü
kön a kaposvári fodrászok és bor
bélyok. A legutóbbi miniszteri ren
delet figyelmébe vételével vasár
nap délig fognak nyitva tartani, ez
zel szemben hétfőn délig üzleteik 
zárva lesznek. Egyben kimondta a 
szakosztály, hogy a kontárkodó 
nőifodrászok megrendszabályozására 
megteszi a szükséges lépéseket. 
Átír a szakosztály az elsőfokú ipar
hatósághoz, hogy a nőifodrászokat 
kényszerítse szakvizsgára s a jövő
ben háznál is csak az végezzen női- 
fodrászmunkát, aki erre megfelelő 
képesítést szerzett. A pécsi fodrász
mesterek ismételten leszögezték 
azon álláspontjukat, hogy ragasz
kodnak a teljes vasárnapi zárvatar- 
táshoz és ezen nem szándékoznak 
változtatni.

Valódi bécsi
oszlopos aljzatú székek

kaphatók 1,200.000 koronáért

Dankovszky István
Budapest, VI., Ó-utca 25.

Mester és segéd közötti munka- 
viszonyból eredő gyakori súrlódá
sok elkerülésére közöljük, hogy a 
mester a segéddel munkába lépé
sekor nyilatkozatot írasson alá, 
hogy tudomásul veszi miszerint a 
mesterénél felmondás nincs, avagy 
a felmondás 3 vagy 14 napos. Ha 
a mester ilyen nyilatkozatot a be
lépő segéddel nem irat alá, az eset
ben a segéd egy heti próbaidő 
eltelte után, már 15 napi felmon
dásra, a fontosabb teendőkkel meg
bízott segéd pedig, aki pénzt ke
zel, üzletvezető, utazó, raktárnok, az 
már 3 havi felmondásra tarthat 
igényt. Elkerülheti tehát a pert az 
a mester, aki a fentiek szerint cse
lekszik. Ha a mester * előleget ad 
a segédnek, vegyen Írást tőle arról, 
hogy, amig az előleget le nem dol
gozta, vagy vissza nem fizette, a 
munkából ki nem léphet. — A mes
ter a segédet a fentemlitett ese
teken kívül csak akkor bocsássa el 
felmondás nélkül, ha a segéd meg
lopta, ha becsületében őt vagy csa
ládtagjait megsértette, ha kötelessé
gét nem teljesítette, vagy arra kép
telen, ha engedelem nélkül egy 
egész munkanapot igazolatlanul mu-

Jerba fenöszij
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lasztott, ha az üzlet érdekeit vagy 
annak biztonságát veszélyezteti, ha 
3 napon túl elzárják, ha undorító 
vagy ragályos betegségbe esik, ha 
engedelem nélkül más mestertől is 
vállal munkát.

Fodrászszalont akart nyitni Bel- 
grádban — a lovak részére. Bel
grádi hir szerint a belgrádi vasúti 
rendőrség letartóztatta Lazarevics 
Mita foglalkozásnélküli egyént, aki 
kihallgatása alkalmával arra a kér
désre, hogy mi a foglalkozása, azt 
a választ adta, hogy: »Lófodrász.« 
Azután elmondotta, hogy Belgrád- 
ban műhelyt akart felállítani lovak 
számára. A rendőrség a lófodrászt 
csavargásért elitélte és büntetése ki
töltése után illetőségi helyére tolon- 
colja.

LOSZTIG ANDOR
villanyerőre berendezett késes 

ás műköszörüs üzlete
(A városi gőzfiir-Q,7 l ? Í J | ? r |  T i s z a  L a jo s-  
dővel szemben) » o Z i lM J J L l /  k ö r ú t  39.

A l a p í t v a  189 1.
Állandóan raktáron minden gyártmányú 
borotva, olló, hajvágógép, továbbá fenő- 
szijak, fenőkövek, lemosótálak stb. és 

illatszerek.
Elvállalja a szakmábavágó szerszámok 

pontos köszörülését és javítását. 
Kiállításon aranyéremmel kitüntetve.

SZER K ESZTŐ I Ü Z E N E T E K

H. J á n o s  B u d a p e s t .  Cikkét, 
mely lapunk szellemének nem meg
felelő, nem közölhettük.

S c h. A n t a l  So m o g y v á  r. Az 
illető cég nem foglalkozik használt 
dolgokkal.

H a l a d ó .  Fodrászati szaktanfo
lyamra Budapest, Csengeri-u. 15. alatt 
lehet jelentkezni. 'Részvételi dij 200 
ezer korona.

D. S. S z e g e d .  Közleményeit ré
gen nélkülözzük.

P. I. B u d a p e s t .  Gratulálunk. *

APRÓ HIRDETÉSEK.
Hirdetési á rak : Alkalmazást keresők, vagy 

alkalmazást adók részére hirdetésenként 
10.000 K. Egyéb hirdetések e rovatban 
szavanként 1500 K. Apróhirdetést csakis 
a hirdetési dij előzetes beküldése után 
közlünk.

RÁDIÓ. Tyúkszemet, bőrkeménye- 
dést, szlemölcsöt tökéletesen kiirt, 
fodrászoknak jó mellékjövedelem. 
Ára tucatonként 60.000 K. Kapható 
minden fodtászáru-nagykereskedő- 
nél és a készítőnél. Czézner Már
ton Budapest, Peterdy-u. 39. (379)

HUSZONNÉGY éves borbélysegéd, 
5 évi gyakorlattal, Budapesten vagy 
fürdőhelyen azonnal állást vállalna. 
Női hajvágásban is jártas. Cim a
kiadóban. (380)

JÓ megjelenésű fodrászsegéd, ki ki
mondott jó, rendszerető', tiszta 
munkás, 20—28 éves korig, má
jus 15-ére beléphet. Fizetés havi 
'250.000 K, lakás, reggeli, ebéd, va
csora és jó mellékes. Patócs Máté, 
Kiskőrös. (381)

FIATAL, jó munkás borbélysegéd fel
vétetik. Fizetés egyezség szerint. 
Teljes ellátás. Simon Károly, Sop- 
ronbáinfaívla'. (382)

PERFEKT női fodrász és manikűr-
leány felvétetik. Laskai István, 
Keszthely._______________ (383)
JÓ FORGALMÚ bányatelepen kon- 
kurrensmentes fióküzletemet el
adom, saját berendezéssel és fel
szereléssel együtt 12,000.000 Krért. 
Főüzletem 16 kilométernyire van 
tőle. Mayer Márton, Nagyvázsony, 
Veszprém megye. (384)

KISEBB városban vagy nagyobb köz
ségben biztos megélhetést nyújtó 
borbélyüzletet átvennék, vagy be
nősülnék. RésZben németajkú köz
ségek előnyben. Ajánlatot vagy le
velet Nagy János botbélym. Medina 
címre kérek. (385)

ÚRI FODRÁSZ üzletembe keresek egy, 
m anikür-kiSasszOnyt. Hölgy fodrá
szatot értő előnyben. Cim a ki

adóban. (386)
KERESEK május 15-ére egy 20—30 

év közötti, jó munkás fodrászsegé
det, aki a nőiihajvágásban is jár
tas. Fizetés havi 300.000 K, reg
geli, ebéd, vacsora és lakás. Klein 
Sándor, Marcali, Rákócz-u. (387)

BORBÉLYÜZLET laktanyában eladó. 
Házbér nincsen. Csak hadirok
kant érdeklődjön. Farkas, Miskolc, 
Honvéd-u. 8. (388)

MANIKŰR hölgyfodrásznőt azonnal 
felveszek. Levélbeli megkeresést 
kérek Mész Ferenc, Hatvan. (389)

FELVÉTETIK 3 jó munkás, szolid 
fodrászsegéd, kik úgy a női-, mint 
a férfifodrászatban, pedioürözésben, 
manicürözésben precizen dolgoznak. 
Hölgyek ;is jelentkezhetnek. Fizetés 
egyesség szerint. Belépés ideje 
május 15. Ajánlatok küldendők: 
Neuhauser Mihály fod'rászmester
nek, Balatonalmádi. (390)

HÁROM kiszolgálásra berendezés el
adó. Cserven Sándor Salgótarján.

(391)
JÓMENETELÜ fodrászüzlet, három 

kiszolgálásra, pestmegyei nagyköz
ségben eladó. Cim a kiadóban.
_______________________ (392)^

JÓ MUNKÁS fodrászsegéd, ki női- 
fodrászatban is némileg gyakor
lott, megfelelő üzletben állást keres. 
Drén Zsigmond fodrászsegéd, Haj- 
duhadház, Ürgésujsor 28. (393)

KERESEK hévízi fürdő-üzletembe 
egy jó megjelenésű, perfekt úri 
kiszolgálói segédet, ki a női hajvá
gásban is elsőrendű, junius 1-ére* 
A kor megjelölésével, ajánlatot 
Molnár Ernőné úri- és hölgyfodf 
rász, Tapolca, 'Zala m. (394)

ELSŐRANGÚ munkaerő nőifodrász- 
segédi a nyári idényre, magyar 
fürdőhelyre elmenne. Szives érte
sítést Weitmann-cégnél. Telefon: 
118—71. Cs. j. (395)

BOROTVASZAPPAN
a legjobb

M I N D E N Ü T T  KA P HA T Ó!

E lő f iz e té s i  tjátraléteát m a  K ü ld je  b e



Ha olcsón és 
jól akar vásá
rolni, akkor te. 
gyen egy kísér
letet ennél a 
cégnél

B 9 U E R  F E R E N C  K Ü K O S Z Ö K Ü S
Budapest, UH, Hlauzál-u. ZZ. (ItaBlényi-u. sarok.) 
Kérem ára im at f ig y e ln i! Jobb m in t a P o lla r t!

Kronenberg borotva 27, 28 70.000 K. 
Pollart borotva 27, 28 75.000 K.

Non plus ultra olló 18,19,20 70.000 K-tól feljebb- 
Gépek, szerszámok nagy választékban.

XHÉNIA (orosz kölnivíz), ORIGftH, 
LILAS, CHYPRE köz i s mer t ek.
Ár és minőség tekintetéberí felülmúlhatatlanok. 
Kaphatók a készítőnél, SAMUEL BEl A gyógy 
szerésznél, Budapest, IV., Váci utca 9, valamint 
az összes illatszertárakban és droaeriákban.

L ’O R E A L  H E N N E
M a g y a r o r s z á g i  v e z é r k é p v i s e l e t :

T ö r ö k  J ó z s e f  g y ó g y s z e r t á r  r.-t.
Budapest, VII., Király-Utca 12. T e le f o n :  134-77, 134-78 é s  134-79

KERÜLETI LERAKAT FODRÁSZOK RÉSZÉRE: 
BANDLER FÜLÖP, ERZSÉBET-KÖRUT 29. 

MINK M ÁRTON, L IPÓ T-K Ö R U T 25. SZ.

SCHADEK A N TA L  HÖLGYFODRÁSZ 

BUDAPEST, VÁCI-UTCA 12, FÉLEMELET.

Kaphatók úgy a folyékony L’Oreál készítmények, 
mintL’Oreál Henné minden színben és árnyalatban. 
Azonkívül Revelateur, l’Oreál Schampoon stb. stb.

Kívánatra rögtöni házhoz szállítás ! 
Esetleges reklamációkat kérjük közvetlenül 
Török József r.-t. gyógyszertárával közölni.

A Neue W ien er Friseurzeitung és annak 
m iim ellékletére e lő fizetn i lehet 
Bandler Fiilöp nőifodrásznál, 

Erzsébet-körut 29.




