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Botrányos Közgyűlés.
Junius hó 2-án a fodrászoknak a cipészipartestület 

székházában rendezett rendes évi közgyűlése a Vári
nak stenkerkedő részvénytársaság vezetőségétől félre
vezetett külvárosi szaktársaink féktelen lármája és erő
szakossága folytán teljesen botrányba fulladt. Váriék 
tudniillik attól tartottak, hogy bűnös múltjuk a köz
gyűlésen napirendre kerül majd és éppen ezért ipar
testületünk ez idő szerinti vezetői ellen bizalmatlansági 
indítványt adtak be és arra titkos szavazást követeltek, 
azért, hogy a közgyűlésnek se vége se hossza ne le
hessen és hogy mikor az elnökválasztás kerülne sorra, 
senki se maradjon ott, csak az ő kirendeltségük. Alap
szabályaink értelmében titkos szavazásnak nem lett volna 
helye, de mivel annyira puskaporos volt a levegő, hogy 
tettlegességektől kellett tartani, tehát dr. L é v a i  Ti
bor iparhatósági biztosunk megengedte ugyan a sza
vazást, de nem titkosan. Midíon pedig erre került a 
sor, a gyülésterembén akkora zenebona keletkezett, 
hogy ettől megundorodva, sokan elmenekültek onnan, 
számosán pedig a karzatról figyelték az igazán csöp
pet sem épületes szájaskodások lefolyását. Csak is igv 
sikerülhetett Váriék több heti rágalmazó agitációjának 
a pillanatnyi siker, mert 10— 14 szavazattöbbséggel csak
ugyan megszavazták a bizalmatlanságot. A szavazás után 
Váriék saját magukat kompromittálva kijelentették, 
h o g y  a z o k a t  a s z á m a d á s o k a t ,  m e l y e k  e l l e n  
b i z a l m a t l a n s á g o t  i n d í t v á n y o z t a k ,  j ó v á 
h a g y t á k  és  a z o k  t á r g y a l á s á t  i m m á r  nem 
k í v á n j á k  é s <ai f e l m e n t v é n y t  m e g a d j á k !  Ez 
a váratlan kijelentés még a saját pártjukból is meg
lepetést váltott ki és logikátlanságával komikusán hatott. 
Sokan nem értették, hogy ezen kanyarodás mit jelent, 
de viszont n>em kevesen rájöttek, hogy Váriék azért 
nem óhajtják a számadások letárgyalását, mert nyilván 
attól féltek, hogy zavaros manipulációik napfényre ke
rülnek majd és ez által híveik csakhamar kijóza
nodhatnak.
< Ez a »maffia« ezelőtt két hónappal kezdte meg 
szervezkedését; a ipártiroda a Vári szövetkezetében volt, 
úgyszintén Vári fináncirozta a szükséges költségeket, a 
célból, hogy Müller Károly legyen testületünk elnöke, 
mert ilykeppen ,Vári biztosítva erezné magát testüle
tünk házában, sőt mi több, még egy újabb tiz évi 
bérletszerződésre is számíthatna.
i . Hogy szaktársainknak tiszta képet nyújtsunk, be 
kell mutatnunk Váriék exponenseit. Ezen szövetkezet
nek a spiritus-rectora ipartestületünknek egykori pénz
beszedője Vári Gyula, .o maga ezer részvénynek a bir
tokosa és ezért ott korlátlanul basáskodik és mozgató 
rugója az egész intézetnek. Utána következik H a n g y a  
Márton hadimilliomos, aki szintén nagyobb összeggel 
van angazsálva és ezért rogyásig (bis zum Hinwerdert) 
agitál Müller elnöksége mellett, mert ellenkező esetben 
befektetett tőkéje fuccs! Müller Károly pedig, — aki

annak idején Várival és Fleschsel egyetemleg testüle
tünk kebeléből kikapcsolta a szövetkezetét és részvény- 
társasággá ^alakította át, — ma ennek vezérigazgatója 
és parádés lovacskája nem szűkölködik sem széna, sem 
zab nélkül, sőt imitt-amott cukrocskát is majszolhat. 
Hogy a szerencsét hozó négylevelü lóhere (vierblát- 
teriges Kleeblatt) teljes legyen, hozzájuk csatlakozott 
Vada József. Ő a felügyelő-bizottság elnöke, aki testü
letünk vezetőit, görény módjára, bűzös páráival ipar
kodik elkábitani és ezért busás jövedelmet húz.

A lármázok között ott vannak még: egy antisze
mita, két kommunista, egy álszociálista és egy. budai 
borbélymester, aki a Müller-rezsim alatt több-kevesebb 
száz koronákért szabadított fel tizhónapos tanoncokat, 
minden formális szerződés nélkül.

Helyszűke miatt nem áll módunkban e helyen ne
vezett szereplők működésével hosszabban foglalkozni, 
de ami késik, az nem múlik és ezért mihamarább al
kalmunk lesz egyéb módon meggyőzni félrevezetett 
szaktársainkat Váriéknak zavarosban igyekvő halászásá- 
ról, szóval káros működéséről.

Befejezésül a’ budapesti fodrászmesterek lelkiisme- 
retenez fordulok: Félre a közömbösséggel, mert szak
mánk tátongó mélység szélén áll; csak egy lökés és 
a fenekére zuhan. Ezt a lökést rajtunk elkövetni ké
szül néhány gonosz egyén, csak azért, hogy magának 
minden módon előnyt szerezzen. A julius hó 6-án tar
tandó közgyűlésen mindegyik szaktársunk meggyőződ
hetik majd arról, hogyan működtek Váriék és hogy, 
működnek Repcéék. Jöjjön el mindenki és ne hagyjá 
magát hamis prófétáktól félrevezetni, nehogy iparunk 
és vele mi is elpusztuljunk. Nagy harc vár reánk! Le
gyen világosság! Győzzön az igazság!

Wéber József.

Nyílt levél szaKtársaimhoz...
Több oldalról arról értesültem, hogy szaktársaint 

az én igazán humánus és becsületes munkásságomat 
kiforgatva és az ügynek nem megfelelően kortescélokra 
használják fel, amit ebben a levélben hűen és becsü
letesen közre akarok adni, hogy megismerje minden 
szaktársam azt a célt, amit magam elé tűztem1 még 
még akkor, mikor szakmánkat megtanultam', mint ifjú 
segéd szakmánkban dolgoztam.

Nyilvános működésemet az aradi kongresszusra ve
zetem vissza, ahol azt az első nyilatkozatot tettem 
>neg, hogy mi is a szakmánkat épp úgy értjük, mint 
a külföldi szaktársak, tehát meg kell csinálnunk mind
azokat a jóléti intézményeket, amelyek ő náluk a 
szakmafejlesztés szempontjából beváltak és kenyérkere
seti szempontból első helyet foglalnak el.



2 Fodrászipar 7. szám.

1 Meg kell alkotnunk a szakma fejlesztésére irányuló 
magasabb iskolákat, rrteg kell alkotni szövetkezeti ala
pokon nyugvó szakmánk szükséges anyagbeszerző cso
portját, hogy ebben szaktársaim a külkereskedelem túl
kapásait ellensúlyozzák, meg kell továbbá alkotni azt, 
ami ja mi nyomorúságos szakmánknál feltétlenül szük
séges, az aggkori ellátás, vagy a rokkantság segélyző 
alapjait, mert tudjuk azt mindannyian, hogy, a mi ipa
runkban vagyonszerzésről szó sem lehet, mert a  ̂mi 
keresetünk csak nap-nap utáni tengődésre elegendő.^ 

l£n részemről ezen igen sokat gondolkodtam és 
igen nehezen szántam rá magamat, hogy a nyilvánosság 
elé lépjek, de tanúskodhatok mellettem, ha jóhiszemű 
akar lenni velem szemben ,a fodrászipar vezetősége, 
hol mindig és mindenkor nem csak szóval, hanem tet
tekkel is bizonyítottam szakmám szeretetét és annak 
fellendülésének munkálataiban a saját terhemre is elől
jártam. 1912-ben szorgalmam és munkásságomért engem 
mint egyszerű fodrászsegédet, a Dankovszky István cég 
akkori tulajdonosai, társul vettek. Társul vettek pedig 
azért, mert szorgalmas és becsületes iparos voltam és 
szakmánkat, illetve a haj és szaktársaimnak hasznos, 
szükséges eszközökben, mint szakembert ismertek és 
tudták rólam azt, hogy tudásomnál fogva ezen 
tisztességesen megalapozott szaküzletet ugyanilyen irány
ban tovább fogom fejleszteni. Szükségesnek tartottam 
ezen bevezetést elmondani, hogy szaktársaim ismerjék 
meg legalább nagy vonalakban eddigi működésemet.

1906-ban a budapesti ipartestület a Dankovszky Ist
ván céghez fordult azzal, hogy fodrászcikk-beszerző 
szövetkezetei akar létesiteni; én abban az időben ugyan
csak a cégnek voltam az utazója és kereskedelmi ve
zetője, én ezt nagy örömmel vettem tudomásul és aján
lottam a cégnek, hogy minél nagyobb százalékhozadé- 
kot juttasson ezen nemes célt szolgáló intézménynek, 
amit a fenti cég az én javaslatomra meg is cselekedett! 
és oly irányú hitelt adott az alakulandó szövetkezetnek, 
hogy én a számítások összeadásával nagy jövőt jó
soltam a szövetkezetnek. '

A jelenkor
legjobb és leggazdaságosabb

b o r o t v a - s z a p p a n a !
Kapható minden 
szaküzletben tiz 
drb-os kilogr.-os 

csomagokban

„ 8  0  L “ r ú d -  
b o r o t v á l ó 
s z a p p a n
vetekedik minden 
más gyártmánnyal. 
A borotválandó 
szőrt g y o r s a n  
puhítja és az arc 
bőrének puha bár
sonysimaságot ad

„SOL“
VÉDJEGYŰ!

Kapható minden 
szaküzletben tiz 
drb-os kilogr.-os 

csomagokban

Aki a pénzének 
nem ellensége, 
c s a k  „ S O L “ 
borotvaszappant 
vásárol mindig I

A „ S O L “ szap
pan jó minőségé
ért minden szak
üzletben kapható!

Gyárt] a :

C A T  ii  pharmaceutikus és
higiénikus laboratórium, 

dr. Leimdorfer és Társai, Budapest, V ., Honvéd-utca 16.

A szövetkezet megalakulása után fokozott figye
lemmel kisértem ennek a működését és évzáró szám
adásait; 1913-ig mindinkább arra a konklúzióra ju
tottam, hogy a szövetkezet működése nem fedi a szak
társak érdekeit. Az aradi kongresszus ideje alatt, ami
kor még én alkalmazott voltam, felemeltem szavamat az 
az ottani állapotok ellen, de a terrornak engedni kel
lett és én kénytelen voltam az igazság ügyével félre
vonulni, amiből a szövetkezet akkori vezetői két rá- 
galmazási pórt akasztottak a nyakamba, amelyek az én 
részemre felmentéssel végződtek. Ilyen súlyos következ
mények alól szabadulni akartam, tehát nem akartam 
magamat folytatólag beleártani az ügyek folyásába, mert 
hiszen nem éreztem a hátam mögött egy megértő tá
bort, akik az igazságos ügyet felkarolták volna, da
cára annak, hogy Jakits János Kolozsvár, Filipánist 
István Brassó, Gombánk János ,Nyitra, Neumann Fe
renc Pozsony, Jasik Lajos (Kassa, szakosztályi elnökök 
folyton arra ösztökéltek, hogy tegyek az ügyben vala
mit és ők mint egy ember, mellémi fognak állni, hogy 
ezt a jóléti intézményt megalkothassuk. Az aradi kon
gresszuson a megirt és elmondandó beszédemet terror
ral nem engedélyezték, ;amit Kászony Lajos Brassó, kény
telen volt helyettem elmondani, erről Rétly Árpád és 
Müller Károly szaktársak is tudnak é9 valószínűleg emlé
kezni is fognak rá. (1916-ban a jborotvaszappangyárosok a 
szappan árát folyton magasabbra és magasabbra verték 
fel, én veszélyeztetve láttam szaktársaim megélhetését 
és minden kedvező alkalmat felhasználtam arra, hogy 
ezen állapoton némileg segíthessek, a magam gyártmá
nyait pedig oly alacsony áron hoztam forgalomba, hogy 
üzleti rezsimet is alig fedeztem; hogy ellensúlyozzam 
a szükséges anyagok drágulását, p fodrásziparbán erre 
vonatkozólag az egész szakma tanúskodhatok.

1916 márciusában összegyűjtöttem a szakmai ke
reskedőket és együttesen beadtunk egy imemorandu- 
ftiot a kereskedelemügyi minisztériumhoz az iránt, hogy 
vonják maximális ár alá a borotvaszappant, mert az 
ilyen szerény ipar, mint a borbély, fenn nem tart  ̂
hatja magát az ilyen drága segédeszközökkel, ezt a 
memorandumot Görgey tanácsos urnái, az én vezeté
sem alatt Gáspár Ferenc és Ángyán Béla urak mint 
küldöttség nyújtották át a tanácsos urnák (nem pedig 
a Fodrászipartestület és a Szövetkezet). A [taná
csos ur azt jóindulatú pártfogásába vette és erre an
kétet hivatott össze a Zsiradék- és Szappanközpontba, 
amire aztán a Fodrászipartestület vezetőségét és a 
Szövetkezetét is meghívták. Ezen az ankéten lett elha
tározva, hogy szappanjegyek lesznek kibocsájtva és si
került az akkor már 18 koronás áron forgalomban 
lévő szappant leszorítani 11  koronára és mindezt meg
tudtuk tartani 1919 októberig. (1919 októberében figyel
meztettem a szaktársakat, milyen merénylet van is
mét kilátásban, hogy a szappan maximáltságát fel akar
ják függeszteni és én magam szerkesztettem egy me
morandumot, amelyet Breitfeld' Alajos urnák' adtam át 
azzal, hogy vigyék fel ezt küldöttségileg a kereske-t 
lemügyi minisztériumba, hogy akadályozzák meg a bo
rotvaszappan maximálás alól való feloldását. Ezt ugyan 
nem cselekedtek meg, igy aztán a rákövetkezői hó
napban (már hatvan korona volt egy kg. szappan ésl 
igy tovább emelkedett. ,

Azt hiszem, nem kell rámutatnom arra, hogy mi
lyen anyagi megterheltetéstől m,(öntettem meg az igen 
tisztelt szaktánsaintpt, ezt, úgy hiszem!, minden szak
társ tudja.

Erről a dologról és fent felsorolt ügyekről okira
tok bizonyítanak, amelyek igazságos voltáról minden 
szaktárs (meggyőződést szerezhet.

A kommunizmus lezajlása után arról a szomorú 
tényről értesültem, hogy ipartestületünk székházát ki 
kellene tatarozni és az ipartestületnek még annyi ösz- 
szeg sem állt rendelkezésére, hogy azt megcseleked- 
hesse.
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»Természetesen ezen szomom tényen megdöbben
tem (és valóban jszégyeltem magam önmagam előtt, 
hogy szaktársáim oda hagyták juttatni a dolgokat, 
'£les József szaktárs egy gyűjtőivel küldött hozzám, ami
nek az volt a célja, hogy annyi összeget gyüjtsünk össze, 
hogy székházunkat lakhatóvá tehessük. Megkérdeztem 
később több szaktársamat, hogy mi idézte elő ezt, 
mind együttfcsen azt felelték, hogy a rendétien ve
zetés és a rossz gazdálkodás folytán ipartestületünk-1 
nek nenícsak hogy nincs vagyona, haném’ adóságai 
vannak.

A testületi vezetésben üj fordulat állott be; engem 
több oldalról felkerestek szaktársaim és kikérték szerény 
véleményemet, hogy hogyan lehet ezeken a bajokon 
segíteni és hogy lehetne a fodrászipartestületet mint 
olyant erőssé és gazdaságilag függetlenné tenni. Több 
tárgyalás követte ezen ügyeket és saját részemről semmi
képpen sem óhajtottam belefolyni, legalább nyilvánosan 
nem, az ügyek menetébe, igy régibb tapasztalatomnál 
fogva igen óvatosan kezeltem az ügyet. Dr. Lévay Tibor 
testületi ügyész ur hozzám azzal a megbízással jött, 
hogy a jelenlegi vezetőség a testületben egy szövetke
zetei akar létesíteni és hogy erre pénzük nincs, kérik 
pártfogásomat, ö  előttem kijelentette azt, hogy 
kötelességem, mint ehhez az iparhoz tartozónak, 
az ipartestületnek segítségére lenni és azt min
den erőmmel támogatni, hogy ez egy közhasznú in
tézménnyé fejlődjék, de együttes tanácskozásokkal arra 
a konklúzióra jutottunk, hogy a mai viszonyok között 
ehhez az intézményhez legalább 200.000 korona szük
séges, ami felett én nem rendelkezem. Tehát felvető
dött az a kérdés, hogy hogyan lehetne ezen összeget 
megszerezni és szaktársaimnak hasznára fordítani; igy 
létesült azután az az egyezmény, hogy én a többi fodrász- 
cikk-kereskedőket felszólítottam és nekik kötelezővé 
tettem, az intézményt pártfogásukba venni, hogy 
a fodrászipar minél jobb gazdasági helyzetbe jusson, 
minek következtében minden egyéne jobb boldogulást 
nyerhetne és gazdaságilag megerősödhetne; igy aztán 
140.000 korona kamatmentes kölcsönt biztosítottam a 
szövetkezet megalapítására, amire vonatkozólag á keres
kedők csak azt kötötték ki, hogy a pénzük teljesen el 
ne kallódhasson és az ellenőrzést gyakorolhassák és az 
összes hasznot az Ipartestület, illetve a segélyző-csoport 
kapja meg, ebből egy bizonyos összeg évrol-évre amor
tizáció alakjában fizettessék vissza) a kereskedőknek, úgy 
hogy tiz év leforgása alatt szakmánknak egy szövet
kezeti áruraktára teljesen díjmentesen maradt volna bir
tokában, ami gazdasági téren hatalmas anyagi erőt 
jelentett volna.

Felhívom szaktársaimat, hogy az erre vonatkozó
lag kötött szerződést gondosan olvassák át és mind
ezek világosan igazoljak intencióimat. Ott tisztán fel 
van tüntetve, hogy az önsegélyző csoportnak mindig 
és mindenkor 25 százalékot kell elsősorban a jövede
lemből adni. Továbbá a szállításra vonatkozólag is tár
gyalásokat folytattam az illető gyárosokkal, hogy olyan 
árengedményeket adjanak a szövetkezetnek; hogy a szö
vetkezet a külső kereskedőknél jóval olcsóbban árul
hasson, tehát ugv hiszem, mindezekből kitűnik az én 
világos és becsületes intencióm szaktársaimmal szem
ben és ezt elferdíteni plig lehet t

A tárgyalások folyamán felvetődött az a kérdés 
is, hogy ipartestületünknek nem áll módjában szaklapot 
indítani, minélfogva arra az elhatározásra jutottunk), 
hogy a testület felügyelete alatt hozzam meg ezt az 
áldozatot és indítsak egy 'szaklapot, mely a szakma fej
lesztésén kívül ipari oktatást (és gazdasági tanácsokat 
adhat szaktársaimnak és minden olyan kérdést felölel; 
ami szaktársainkat feltétlenül érdekli.

Ezzel csak azt akarom bizonyítani, hogy szak-- 
•maszeretetem erőmön felüli áldozatokra is késztetett, 
holott számlákkal igazolom, hogy eddig iparunk orgánu
mára közel 30.000 koronát fizettem rá; tehát nem ha

szonlesésből, amint ezt én rám mondták, sem pedig 
számításból. A fentiekhez a szakmámhoz való önzetlen 
ragaszkodás ösztökélt. Ezeknek leírása után bátran, 
fölemelt fővel állhatok szaktársaim ítélete elé; ha azok 
azt fogják Ítéletként kimondani,* hogy álljak félre, úgy 
azt, minden megjegyzéstől tartózkodva, teljes lelki- 
megnyugvással fogom tenni.

Szaktársi üdvözlettel
Miklós Ödön,

A fodrász-ipartestület vezetői ezúton kérik fel azokat a 
mestereket, akiknek tanoncai a nyár folyamán szaba
dulnak fel, hogy e hó elején jelentsék azt be, mert a 
nyári szünet miatt még csak1 e hóban lehet vizsgázni.

szükséges fehérnemüeket, illető
leg kendőket gyönyörű, hófehér 
kivitelben és a le g ju tá n y o s a b b  
feltételek mellett kölcsönöz a

HIGIENA
fehérnemű kölcsönző vállalat

Budapest, VI., D essew ffy -u tca  26. s z . 
Telefon: I I9-91.

V __________________________________________________J

Akar Ön
megszabadulni gondjaitól?

In g y en
hozatjuk el és olcson javítjuk meg

H ajszáritó-gép éi
arcmassage, vibrátor és vil
lamos-készülékeit, ha nálunk 
rendeli meg. Mindennemű 
villamos fűtőtestet garanciá
val javítunk, úgyszintén a 

Telefon-hivó szakmába vágó munkákat
119-91 legolcsóbban vállaljuk

Scherübl és László
elektrotechnikai vállalat

Budapest, VI., Dessewffy-utca 35.
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Közgyűlés.
F. e. junius hó 20-án, vasárnap d. e. fél 9 órára 

hívta egybe a budapesti borbélyok, női fodrászok, haj- 
munkakészitők és rokonszakmák ipartestülete tagjait, 
hogy évi rendes közgyűlésüket a kitűzött napirenddel 
megtarthassák. Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a köz
gyűlésből olyan országra szóló botrány lett, amely min
den szakmáját szerető, annak jó hírnevét és becsületét 
féltékenyen őrző szakmabeli iparosnak arcába kergeti! 
a vért. Le kell szögeznünk a kétségtelen tényt, hogy a 
legönzőbb egyéni érdekeket szolgáló, a testület házá
ban még mindig szemérmetlenül terpeszkedő, a bor
bély- és fodrásziparpsok összességének legvitálisabb ér
dekeit lábbal tipró Vári— Flesch-féle magánérdekszövet
kezet szekerét toló Vada József és mezei hadát terheli 
a felelősség, hogy a mesterségesen szított gyűlölet fel
lobbant lángjában üvöltő dervisek módjára szüntelenül 
kiabáló, tájékozatlan, teljesen félrevezetett s éppen ezért 
minden józan felvilágosítást vezetőkolomposuk ujjmuga
tására megakadályozó tömeg lehetetlenné tette az ér
demleges tárgyalásoknak még a megkezdését is. A szé- 
gyenpirnak kell kigyulladnia a testület minden jóérzésü 
tagjának arcán, midőn tudomására jut a kisipari mi
niszteri biztosság jelen volt képviselőjének ama kijelen
tése, hogy az iparosügyek szolgálatában eltöltött, év
tizedekre terjedő munkálkodása alatt még nem látott 
ilyen zajos iparos-közgyűlést, ahol személyes gyűlöl
ködésből fakadó meddő tusával töltik el a közügyek 
tárgyalására szánt drága időt. Felszólalása után rövide
sen el is hagyta a termet, hogy majdan informálja a 
látottakról és hallottakról a miniszteri biztost. No, ez 
ugyan szép információ lesz, valószínűleg nem fogják 
Vada és terrorcsapata az ablakukba kitenni! De hát ne
kik az mellékes; mit nekik a szakma közérdeke, jó' 
hírneve és becsülete; a fődolog előttük, hogy az igaz
ságot egyelőre sikerült elhomályositaniok. De jegyez
zék meg jól, hogy ez az igazság előbb-utóbb utat fog 
törni magának; mert egy szakma általános érdekét nem 
lehet a piszkos magánérdek mocsarába fullasztani.

Csak egyéni nézetünknek kívánunk még kifejezést 
adni, midőn helytelenítjük, hogy az elöljáróság a bizalmi1 
kérdés tárgyalását napirend előtt megengedte s hogy 
minden szokás ellenére a napirend előtti felszólalásra 
elrendelte a szavazást, ami páratlanul áll a maga nemé
ben. Hiszen nyilvánvaló volt, hogy a lármás ellentá
bor célja a közgyűlés megtartásának lehetetlenné té
tele volt, ezt pedig minden rendelkezésre álló eszközzel 
meg kellett volna akadályozni.

Tudósításunk a következő:
Repce János ügyvezető elnök üdvözölte a közgyű

lésen megjelenteket es £z iparhatóság jelenlévő megbízott
ját, dr. Lévai Tibort.

!M!ajd a jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőinek fel
kérése után örömének adott kifejezést, hogy a letűnt 
szomorú idők romjainak eltakarítása után elérkezett a 
rendes közgyűlés megtartásának időpontja. Kérte a

VASELIN- ÉS KOSMETIKAI GYÁR R.-T. 

BUDAPEST— SOROKSÁR.

Központi iroda: I. kér., Fehérvári-ut 27. sz. 
Telefon: József 88—32.

Gyárt: Vaselin és kosmetikai cikkeket 
Dr. Vondrasek József ellenőrzése mellett.

megjelenteket, hogy felszólalásaikban kerüljék a sze
mélyeskedést, egyedül a szakma érdekét és szent ügyét 
tartsák szem előtt. Ezután a közgyűlést megnyitódnak 
nyilvánította. ^

Jelenti, hogy Vada József és társai bizalmatlansági 
indítványt nyujto+tak be, amelynek napirend előtti tár
gyalását s a bizalmatlansági indítványra titkos szava
zást kértek.

Elrendeli az indítvány felolvasását, aminek meg
történte után Vada József rövidesen megindokolta a 
bizalmatlansági indítványt és titkos szavazás kérését, 
Hermann János pedig az egyszerű szavazással való 
döntésre vonatkozó elleninditványt nyújtott be.

Dr. Lévai Tibor iparhatóság! biztos folyton tartó 
zajongás közben kijelenti, hogy a közgyűlésnek joga 
van egyszerű szavazással dönteni afelett, hogy kivánja-e 
a bizalmatlansági indítvány felett a titkos szavazással 
váló döntést, vagy pedig napirendre tér afelett.

Hosszantartó lárma közben elnök elrendeli a kéz- 
felnyujtással való szavazást, amelynek megtörténte és 
az ellenpróba megejtése után kijelenti, hogy a több
ség napirendre tér a bizalmatlansági indítvány felett. 
Erre az ellenpártban óriási lárma tört ki, amely több 
mint egy óra hosszáig megakasztott minden tárgyalást 
s lehetetlenné tett minden felszólalást.

Elnök látva az ellentábor minden tárgyalást lehetet
lenné tévő féktelen terrorját a bizalmatlanság kérdésében 
elrendeli a titkos szavazást. A szavazatszedő küldöttség 
elnökévé Réthly Árpádot, tagjaiul az ellenpárt részéről 
Vada Józsefet és Hangya 'Martont, az elöljáróság részé
ről pedig Hermann Jánost és íW.éber Józsefet jelöli 
ki, amit a, közgyűlés elfogad.

Az irtózatos zaj közepette érkezett meg a kisipari 
miniszteri biztosság képviselője, dr. Dobsa László, akit 
elnök a pillanatra beállott csend közepette1 melegen üd
vözölt.

Dr. Dobsa László) az üdvözlést megköszönve és a 
képviselői minőségében Szegeden elfoglalva lévő Pálffy 
Dániel miniszteri biztos nevében és képviseletében vi
szonozva, szomorúan állapítja meg a személyi kicsinyes 
érdekekből megindult tusát, amely képes arra, hogy egy 
egész délelőttöt fecséreljen el hiábavaló zajongással. Pár
tatlanul szemléli az eseményeket és kéri, hogy intézzék 
el a személyes kérdéseket máshol és röviden. Kijelenti, 
hogy az iparosügyek szolgálatában eltöltött, évtizedekre 
terjedő munkálkodása alatt ilyen iparosgyülést még nem 
látott. Teljes objektivitással állapítja meg, hogy a jelen
legi vezetőség megmutatta az illetékes tényezőknek, 

f hogy 24 óra alatt milyen nagy és fontos munkát ltud 
elvégezni. Kívánja, hogy a romjaiban heverő ország 
újjáépítésében a borbélyok és fodrászok is vegyék ári 
a munka jelentékeny részét, hogy méltó helyet biztosít
hassanak maguknak a jövő társadalmában.

Dr. Lévai Tibor iparhatósági biztos táviratilag kí
vánja üdvözölni Pálffy Dánielt, amit a közgyűlés el
fogad, majd kijelenti, hogy az alapszabályok 26. §-a 
értelmében részére biztosított jogánál és kötelességénél 
fogva nem engedi meg a folyton tartó zaj közben újra 
követelt és elnök által elrendelt napirend előtti titkos 
szavazást, mert ez veszélyeztetné a napirend pontjai
nak letárgyalását. Bármiként igyekezzenek is ezt elfer
díteni, a napirend kapcsán mindenki elmondhatja véle
ményét és kritikáját s ott bizalmatlanságot is szavaz
hatnak.

A szűnni nem akaró zajban elnök nem tudván szó
hoz jutni és a rendet helyreállítani, átadja helyét ,az 
iparhatósági biztosnak.

Vada József kijelenti, hogy megnyugszik az ipar
hatósági biztos kijelentésében, de kéri jegyzőkönyvbe 
vétetni, hogy 'megfelelő szárnu aláírással ellátott bii 
zalmatlansági indítványban kérték erte nézve a napi
rend előtti titkos szavazás elrendelését.

A folyton megújuló zaj és nyugtalanság közepette 
dr. Lévai Tibor újra elrendeli a bizalmatlansági kér-* 
désben való szavazást, amelynek eredményeként a bi-
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zalmatlanság mellett 228-lan, ellene 214-en szavaztak 
és igy a közgyűlés a jelenlegi vezetőséggel szem« 
ben 14 szótöbbséggel bizalmatlanságának adott kife
jezést.

Ennek következtében az egész testületi elöljáró-« 
ság lemondott.

Dr. Lévai Tibor a közgyűlés helyeslése közben ki
jelenti, hogy egy bizonyos időn belül elnök, elöljáró
ság és számvizsgálók választása céljából rendes közi- 
gyűlést fog egybehívni. Kéri azonban a napirend le- 
tárgyalását.

Vada József pártjával való értekezés céljából 10 
perc szünetet kér, amit az iparhatósági biztos el js 
rendelt.

Az ülés újra megnyitása után Vada József pártja 
nevében kijelenti, hogy az 1918. és 1919. évi jelentést, 
mindkét évre vonatkozó számadásokat és 1919. évre 
vonatkozó költségelőirányzatot en bloc elfogadják, de 
követelik az elnöknek a mai közgyűlésen leendő meg
választását, az >1920. évi költségelőirányzatot pedig az 
uj jelölj áróság elé utalják.

Petry Jakab számvizsgáló a bizalmatlansági indít
vány megszavazása után a régi vezetőség neveben til
takozik azon komédia ellen, hogy előbb bizalmatlanságot 
szavaznak, a következő pillanatban pedig mindent en bloc 
akarnak elfogadni és a felmentvényt megadni. A hely
zet megvilágithatása céljából kéri a számadások pon
tonként való tárgyalását.

Dr. Lévai Tibor iparhatósági biztos az idő előre
haladása folytán kijelenti, hogy tizennégy nap alatt egy 
rendes közgyűlést fog egybehívni, amelyen a mai 
közgyűlés napirendjét fogják letárgyalni, kiegé
szítve az elöljárósági tagok és számvizsgálók választásá
val, amely alkalommal aztán módjukban lesz a testület 
tagjainak titkosan szavazni a jelöltekre.

Petry Jakab tiltakozó felszólalása és elnök zárszava 
után a közgyűlés véget ért.

Előfizetőinket felkérjük, hogy előfizetési dijaikat, ameny- 
nyiben az lejárt, megújítani szíveskedjenek, nehogy a lap 
küldését be kelljen szüntetnünk. Szaktársaink, kik a 12.— 
kor. különbözeiét még eddig nem küldték volna be, kér
jük, hogy ezt haladéktalanul hozzánk juttatni szíveskedje
nek. Előfizetési ár 1 évre 48.— kor., V2 évre 24.— kor.

A  szabadverseny.
Az elismerés zászlaját hajtjuk meg szaktársaink jó- 

žan gondolkodása előtt, hogy e fontos eseménynél nem 
hagyták magukat elragadtatni szélsőségek által, hanem 
az aranyközéputat választva teljesen függetlenül az egy
séges árban egyeztek meg, eltekintve néhány nagyobb 
rezsivel dolgozo üzlettől. Ez az egységesen kialakuló 
árszabály is mutatja, mennyire indokolt volt árfeleme- 
lési kérelmünk, amit hatóságilag csak azért akartunk 
jóváhagyatni, nehogy egyes szaktársak meggondolatlan
ságából a szigorú borravalótilalom és a percent-rend- 
szer folytán a segédi karral súrlódások támadjanak. 
Ez feltétlenül bekövetkeznék, ha különböző árszabályok 
szerint adnánk a százalékot. Az hogy a közönség egy 
része elégedetlenkedett, az az ő szempontjából ért
hető azért, mert ta: közönség még mindég nem tudja 
magát beleélni abba, hogy ez a szakma, mely egyet
len volt az összes iparágak közt, amely munkájának a 
fikszértékét soha sem merte megkérni, hanem telje
sen a vendégek hangulatára bízta, a kulturâ  haladá
sával néni tér vissza az ősi szokáshoz és az árak sza- 
baddátételével nem egymás megrontására törekszenek, 
hanem egy megelégedett kart óhajtanak alkotni, amelyik 
az államnak is egészséges adóalanya. Abban, hogy fe
lőlünk a közönség körében ily helytelen nézet alakulha
tott ki, mi voltunk a hibásak, miután munkánkat ma
gunk sem tudtuk értékelni és ezért egész üzleti kiadá
sunkat abban a darab szappanban látták, amit vé
leményük szerint egy évig is használhattunk. A je
lenlegi egyöntetű eljárás biztató jele annak, hogy azon 
szaktársaink, akiknek ezen iparűzés nem egyedüli ke
reseti forrásuk, magas árakkal nem fogják a közön
ségét elidegeníteni és tekintettel lesznek, hogy a túl
nyomó többségnek ezen ipar egyedüli foglalkozása és 
tisztességes megélhetésüknek szükségszerű követelménye 
a .munkadijaknak a létfenntartáshoz való arányos al
kalmazása. Kezdődjék meg tehát a verseny, — de ész
szerűen — nem a sajat anyagi romlásukra, hanem 
munkánk kvalitására és a hygénia minél tökéletesebb 
alkalmazása, mert ezek betartása mellett a segéd ál
tal végzett 4 koronás borotválás nekünk ma is 5 ko
ronába kerül.

• Csernyák József.

Beretv a-fen őszij
húsz koronáért kapható. Vidékre postán utánvét mellett is

számiunk, Fazekas Károly Társa
VI., Kisjános-utca 2\B.

1— T

ÍŐLLART

A világhírt POLLART-borotvák
magyarországi főraktára

Reiter Mihály
fodrász

Budapest, IV., Sütő-utca 2.

Ajánlom t. szaktársaimnak raktáro
mon levő még a következő számú 
Pollartkéseket, úgymint 18., 27., 

28., 72., 77. és 80. számú.
Szaktársaim szives rendeléseit pos
tán utánvétellel a legjutányosabb 

áron szállítom.
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Nyilatkozat.
»A Nap« junius 25-iki számában egy nyilatkoza

tom jelent meg, amelyet következőképpen óhajtok rekti- 
fikálni:

Junius 23-án felkeresett engem »A Nap« tudósí
tója, mondjam el, mi okozza azt a nagy harcot, amely 
jelenleg a fodrászok között dúl. Előadtam, hogy két 
párt van, mely mostan ádáz küzdelmet viv egy
mással. Az egyik tisztán önzetlenségből iparunk és a 
köz érdekében harcol, a m ásik az úgynevezett Míiller- 
féle pár viszont a Vári-féle szövetkezet, valamint a 
saját érdekében működik. Megmagyaráztam azt is, hogy 
mennyire erkölcstelen és inkompatibilis, ha a szövetke
zeti elnök egyúttal testületi elnök is akar lenni. Beszél
getésünk folyamán szóba került a vasárnapi munka
szünet is, ahol megjegyeztem, hogy az csak papíron 
van meg, mert — tisztelet a kivételnek, — majdnem 
minden segéd és mester vasárnap is dolgozik. Hozzá
fűztem', hogy ez az állapot a rendőrség lanyha ellen
őrzése miatt valószínűleg még az ősszel felborul.

Nyilatkozatom másnap megjelent »A Nap«-ban, de 
nem’ elég hűen visszaadva, mert ott úgy olvastam, 
mintha azt mondtam volna, hogy Ipartestületünk ve
zetői olyképpen akarnak könnyíteni a mesterek helyze
tén, hogy vissza akarják állítani a vasárnapi nyitvatar
tási Ezt természetesen nem mondtam, de nem is 
mondhattam, annál kevésbé, mert 'hiszen ezideig senki 
sem kérte annak a megváltoztatását, tehát miért dezavu- 
válnám azt a vezetőséget, melynek én is tagja vagyok.

Ezen ügyben nyilatkozott Müller Károly, a Vári-féle 
részvénytársaság vezérigazgatója is, aki azt adta elő, 
mintha a Vári-féle szövetkezetei ezelőtt 15 évvel ő ala
pította volna meg és liogy ez a gyönyörűen virágzó és 
humánus intézet tagjainak 15%-os részesedést fizetne. 
Ez az állítás azonban nem felel meg 'a valóságnak, 
mert tudvalevő dolog, hogy szövetkezeti testületünk 
kebelébe tartozott, viszont az igaz, hogy onnan Müller, 
Vári és Fleschel egyetemleg azt a fodrászok nagy 
kárára kikapcsolta. Kétségtelen tény, hogy a szövet
kezet igen sokat jövedelmezett, egyes embereknek, 
mert hiszen nyersanyag dolgában eléggé kihasználta a 
magyar kormányt ipartestületünk nevében, de sajnos, 
le kell szögezni azt is, hogy kötelességének a fodrászok
kal szemben nem tett eleget, mert néhány főrészvé
nyes kivételével 15 éven át senkinek osztalékot nem 
fizetett. .i . ! . :•, ; 1 1  ;l j íj

Wéber József\
a „Fodrászipar" szerkesztője.

A fodrászok maguk állapíthatják meg tarifájukat. A
fodrászipartestület vezetősége az Á r m e g á l l a p i t ó  B i 
z o t t s á g g á !  az áremelés több heti tárgyalása után nem 
tudott megállapodásra jutni főleg azért, mert Vada József 
ez irányban ellenakciót indított, kijelentvén hogy a kismes
terek újabb emeléssel tönkre mennek, sőt kijelentette.  ̂hogy 
annak dacára, hogy 300 százalékkal emelték a házbért, 
mégis megtalálja számvetését. Az Ármegállapitó Bizottság 
ennek folytán rendeletet adott ki, melyben kimondja, hogy 
a fodrászok és borbélyok a kiszolgálás diját üzleti kiadá
saiknak és méltányos hasznuknak megfelelőleg maguk ál
lapítsák meg. A kisebb munkákért, mint nyakberetválás 
fazonigazítás stb. külön dijat csak akkor szabad felszámí
tani, ha ezt a munkát a kiszolgált személy kifejezetten 
megrendelte. A hajvágásért számított díjon felül azonban 
fésülés, nyakberetválás vagy fazonigazítás cimen külön dijat 
nem szabad számítani. Az üzlettulajdonos köteles a díjjegy
zékét az üzlet kirakatában és az üzlethelyiségben szembe
tűnő helyen kifüggeszteni. A megállapított dijakon felül 
b o r r a v a l ó u l  vagy más hasonló cimen a borbély- vagy 
fodrászüzem alkalmazottjának bármilyen összeget juttatni, 
(elfogadni vagy követelni tilos. Aki e rendelkezések ellen 
vét, azt 15 napig terjedhető elzárással és 2000 korona 
pénzbüntetéssel sújtják. Ilyen büntetés jár annak a s e g é d 
nek és i n a s n a k  is, aki borravalót fogad el. Ez a 
rendelet junius 18-án lépett életbe. Ezzel szemben a Fod
rászmesterek Szövetsége a hozott határozat folytán felkéri 
a mestereket, hogy a következő árakat függesszék ki üzle
teikben: Borotválás 4 K., fésüléssel 5 K., hajvágás géppel 
10 K., hajvágás fazonra 12 K., gyermekhajvágás géppel 
10 K., fazonra 12 K., fejborotválás 15 K., szakállvágás 10 
K., fazonra 15 K., hajsütés 15 K., Baby (luxus) hajvágás 
15 K., fejmosás 10 K., minden mellékmunka 1 K., külön 
fésülés 3 K. Több előkelő üzlettulajdonos bejelentette, 
hogy borotválásért 5 K. es fésüléssel 7 K., nyírásért 15 
és 20 koronát számit.

Ipartestületünk ügyésze dr. Lévai Tibor ügyvéd, iro
dája VI., Podmaniczky-utca 18. szám, I. eiit. van. Az ipar- 
testületi tagoknak ipari- és üzleti jogügyekben naponta 3—4 
óra között rendelkezésre áll. Ipar testületünk uj telefonszáma: 
József 124—79.

Vége a berlini fodrász-sztrájknak. Junius 15-én szün
tették be a berlini fodrászsegédek azt a sztrájkot, amelyet 
május 12-én kezdték meg. A sztrájk oka a hetibér volt, 
amely most a következőképpen lett megállapítva: heti 135 és 
145 márka. A sztrájk lefolyásáról nem Írhatunk bővebben, 
,mert szaklapok onnan nem érkeznek, a napilapok pedig 
csak igen rövid tudósításokat közölnek.

Meghívó a Budapesti Borbély, Fodrász és Paróká
it eszi tö ipartestülct 1920. évi, julius hó 6-án, kedden délután 
pontban 5 órakor VIII., Főherceg Sándor-utca régi ország
ház épületében r e n d e s  k ö z g y ű l é s t  tart a már ko
rábban közölt napirenddel. A napirend tárgyat sorába az 
elnökválasztással kapcsolatban az elöljáróság és számvizs
gálók választását is kitűzöm. Ezen közgyűlésre azzal hívom 
meg az ipartestület t. tagjait, hogy a közgyűlés helyiségébe 
való belépjés csak a tagsági könyv, esetleg iparigazolvány 
felmutatása alapján történhetik. Budapesten, 1920. junius 24. 
Dr. L é v a i  Ti bor ,  iparhatósági biztos.

Szentesen nem szabad ecsettel szappanozni. A szen
tesi polgármester annak dacára, hogy még egyetlenegy 
tüszőgyuladás sem fordult elő, betiltotta az ecsettel való 
szappanozást. Az ottani fodrászmesterek szakosztálya az 
alispánnál felebbezéssel élt, ezt azzal indokolván, hogy a 
mostani szappannal nem lehet kézzel szappanozni. Az al
ispán azonban helybenhagyta a polgármester rendeletét, mi
nek folytán ez az ügy az illetékes miniszterhez került,
ahol ez ügy alszik, mert ezelőtt egy hónappal lett beadva
és még mindig nem érkezett válasz.

Kabakovics György kiváló szaktársunkat a második 
kerületben a városi képviselőtestületben a harmadik helyen 
jelölték, ennélfogva megválasztása egész biztos.
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A  haj kozmetikája.
Gombamódra szaporodtak újabbnál újabb hájkozme

tikai szakkönyvek, gyógyszerek, ellátva a legfurcsább ké
miai nevekkel. És éppen az a tény, hogy a kémiai sze
rek gyártói a végletekig kihasználták a fejbőr gyógyítá
sának csodaszerekbe helyezett bizalmát, kijózanította a 
bőrorvosokat, kik belátták, hogy hosszú ideig egy félre
vezetett bőrgyógyitási iránynak voltak jóhiszemű követői.

Az orvosok egyöntetűen azt állítják, hogy a hajpusz- 
titó bacillusokat csakis fodrásztermekben árasztják el, mert 
hygienikus szempontból tekintve, a fodrásztermek a 
modern kor követelményeinek megfelelően berendezve 
még nincsenek.

Ha az ősrégi idők történetének homályába betekin
tünk, már ott megtaláljuk a kopasz fejeket (pedig akkor 
fodrásztermek nem léteztek) és minél inkább oszladoz
nak a mithykus ókor ködös képei és közeledünk a 
közép- és újkor felé, annál számosabb adatot találunk 
arra nézve, miszerint azon időkben épp oly h'ajdisztelen 
fejek léteztek, mint mostanában.

Szaktársaink azonban azt fogják — és joggal — 
kérdezni, hogyha ragadós a kopaszság és egyik 
emberről a másikra terjedhet át, hát honnan szerezték 
a legelső csirát azok, akik legelőször szenvedtek a fej- 
bőrbetegségben ?

Ezzel a kérdéssel nemcsak a tudós bőrorvosokat, 
de a múlt és jelen, sőt valószínű még a jövendő vala
mennyi történetbuvárait is zavarba lehetne hozni. Olyan 
kérdés ez, mint a természetbúvárok előtt az, hogy: »mi
ként keletkezett a világ?«

Az alábbiakban kizárólag a hajjal kívánok foglal
kozni.

Nekünk, európai embereknek, kaukázusi hajunk van, 
melynek főtulajdonsága az, hogy sima, fényes, puha, 
egyenes íés hosszúra növő. Maga a hajszál hengeres 
fonálalaku, csak a göndör hajszál lapos. A kaukázusi 
hajra jellemző még az a kellemes hajszag, mely sem
miféle szaghoz nem hasonlítható s legkifejezettebben 
gondosan ápolt, tisztái gyermekek haján érezhető, mert 
felnőttek szaga legtöbbször idegen illatokkal telt, férfiak
nál a bornak vagy dohánynak szaga érzik. A haj az 
embernek legfőbb természetes ékessége, azért a legva
dabb és legrégibb népek is nagy gondot fordítottak rá. 
A fésű a legrégibb toalett-eszköz. A legelső recept is, 
melyet ismerünk, egy hajfestőszert irt elő, mely igen1 
előkelő helyről származik, amennyiben egy egyiptomi 
királyné állította össze.

Minden szervünk között a haj a legkényesebb és 
a legtöbb átváltozásnak van alávetve, minden gond meg
látszik rajta. A haj kozmetikáját, azaZ a haj ápolásának 
szabályait jó tudni minden szaktársnak, hogy <azokat a 
vendégeit felvilágosítsa, akik hajdíszűket a lehető leg
hosszabb ideig meg akarják tartani.

Volt idő, mikor a hajat növénynek tartották, mely
nek talaja a fejbőr. Innen származnak azok a mesék, 
hogy némely halottnak rendkívül 'hosszúra megnőtt a 
haja a koporsóban. A haj tényleg növényhez hason
lítható, meg van a szára és a gyökere, ámde azzal |a 
különbséggel, hogy szárában, azaz a hajszálban élet 
nincsen. Azért a hajat két főrészre szokás osztani: egy 
előrészre, azaz a gyökérre és egy élettelen részre, azaz 
a hajszálra. A haj gyökere a hlajtüszőben Van beágyazva. 
A h'ajtüsző nem egyéb, mint a1 fejbőrnek egy, kis nyílása, 
melynek belső végét a fejbőr mélyében a hájszemölcs 
zárja el. A hájszemölcsben véredények vannak, melyek 
a hajat táplálják. H a a hajszemölcs elpusztul, akkor vége 
a hajnak. Tehát a hajnak legfontosabb része a szemölcs.

A haj gyökere puha, minek végén van a hagyma, mely 
a hajszemölcsöt úgy körülveszi, mint az emlőbimbót a 
csecsemő szája, azért a hagyma kissé vastagabb, mint 
maga a hajszál. A kihúzott hájon kis sö'tétebb /színű 
gombocskát látunk, ez a hagyma. A gyökerestül kihúzott 
haj más tárgyhoz odatapad, mert puha, nedves a gyö
kere, ámde a hajszemölcsöt kitépni nem lehet, az bent
marad a tüsző fenekén és uj hajat hoz létre.

(Folyt, köv.)

Keresek megvételre vidéki városban vagy nagyobb község
ben jó menetelü fodrászüzletet. Szollár Gyula,. Tapolca. 
Zalam egye.

Keresek megvételre vidéken fodrászüzletet. Ajánlatokat 
Muhari Pál, fodrászsegéd. Tapolca, Szentháromság-tér 2. 
sz. alá kérek’.

Egy dunántúli városkában elköltözés miatt sürgősen eladó 
30 éves borbély- és fodrásziizlet, havi 5000—6000 korona 
kimutatható bevétellel. Olcsó üzletbér. Érdeklődni lehet 
özvegy Benczúr Istvánná úrnő leveleivel Kálmán Ferenc 
borbélynál, Szeged, Pozsonyi Ignác-utca 3. sz.

Fodrászüzlet teljes berendezése eladó. Cint: Gróf Károlyi
utca 28. fodrászüzlet.

Borbélyüzlet 14 év óta fennálló, 3 toilettcl eladó julius 1-re. 
özv. Veres Árpádné, Hajdúszoboszló, fő-tér 5.

Egy modern 4 személyes kiszolgáló fodrászüzlet egyszobás 
lakással 50.000 koronáért eladó. Cim megtudható a szer
kesztőségben. Podmaniczky-utca 11.

Fodrászüzlet lakással eladó. Bővebbet VII., Cserhát-utca 25. 
sz. fodrászüzlet.

Nagyszabású üzlethez társ kerestetik. Cim: VII.. Cserhát-utca 
25. sz. fodrászüzlet.

Jó házból való tanonc fizetéssel felvétetik. Bermel fodrász, 
borbély és parókakészitő. Dohány-utca 63.

Sphinx-Műuek
Részvénytársaság 
Gyártja az összes
kozmetikai cikkeket
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Legelőnyösebben vásárol

fodrászati cikkeket, 
kellékeket, pipere- 
szappanokat ét illat
szereket nagyban

BOROS MÓR
fodrászati cikkek nagykereskedésében

B U D A P E S T ,
VI., Nagymező-utca 10. sz.

FAJOLIN
m LATSZEROYÁR

BUDAPEST,
V., V ilm os c s á s z á r -u t  78

„Pesti HirlapM-palo ta
Ideigl. tel. 37-46 +  T áv iratcím : Pajolin Budapest +  Alapítva 1907.

A legolcsóbb b evásárlási forrás  
az összes fodrászati, kozmetika 

és illatszerekben.
K ü l ö n l e g e s s é g e i m :

„ L o tio n  P a j o l i n “ fejmosó, kitünően habzó, kellem es illatú, 
finom szóródugóval, békebeli m inőség  

darabja L. . . K 3 5 . -

O r g o n a - A r  c v i z ............................ . . . . k « o. -
1/2 liter . . . K 8 0 .— 
V« liter . . . K 4 5 . -  
150 g r. kis üveg K 30. -

B a y r u m  h a b z ó  . . . .  m er|c .  .  . . k  n o . -
tucatja . . . . K 360. -  

9> P ^ j o l u  láblzzadás ellen, eredeti dobozban, tucatja K 144.—

Tengeri szivacsok megérkeztek
dús választékban kaphatók.

ö ssz e s  gyártm ányaim  feltüntetett védjegygyei 
és parfümelm „P a j o l i n “ a lá írással vannak  

ellátva.

Kiváló tisztelettel P a j o r  M á t y á s

ÖN EGY VAGYONT 
ELVESZÍTETT

mert figyelmen kívül hagyta az E a u  de St. A ntoine  
korpa elleni szesz használatát. — Egyszerit bedörzsölés- 
nél megszüntet korpát és viszketegséget, az eredmény 
meglepő. Még- m a !  hozasson vagy rendeljen, vendégei 

hálásak lesznek önnek.

H A J F E S T É K ?
Minden fodrász azért dolgozik

C O L U M B I A  H A J F E S T É K K E L ,
mert minden szinárnyalat rendelkezésére áll és eredmé
nyében felülmúlja az összes hajfestő szereket. Egyszerűen 
és könnyen kezelhető. V ilá g re k o rd , 72 szinárnyalat.

SZŐRTÜSZŐ MIRIGY
és más bőrbajtól megóvja vendégeit, ha beretválás után a kitűnő 
fertőtlenítőV EN U 8 F R E S  É R I N T  használja. 
Biztos védelmet nyújt infectió ellen, kellemes tiditő crém.

Tegyen próbarendelést:

Schlachta és Komáromy
vegyi és illatszergyára. Raktár és iroda:
Budapest, VIII., Népszínház-utca 16.

■■ ■■ ■ ... ----------------- —

Y  Szives megrendelésüket várja tisztelettel
U /ín lr 1 o r  TI H n i« te *e r-, p ip c r« -  fo d rá-  
■ ■  1 I I  IV 1 I  I I I  száll cik kek n agy keresk edése

B u d ap est, VII., A k á c fa -u tca  2 0 . Telefon József 105-58.
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Az arany kereszthez.

Matassa és Sarsa
Budapest,

VI., Andrássy-ut szám.
Telefonszám: 83— 16*

Legrégibb és legnagyobb budapesti 
vállalat fodrászati berendezések
ben. Összes fodrász ati műszerek és 
eszközök a legnagyobb választék
ban. Nagybani gyártás illatszerek, 
bríllantínok, kozmetikai cikkekben.
9fF  V“  hajszárító raktárom I 
Hajmosóállványok és arcgőzölök.

IEMMER ALAJOS
V sz e re lé si v á lla la t  (speciális szakműhely)

I  Budapest, VII., Miksa-utca 19.
|  Alapittatott 1899-ik évben.

I  FÉMÁR UGYÁR, GALVANIZÁLÓ-INTÉZET, 
g  valamint FÉMKÉSZÜLÉKEK KIVITELEZÉSE

• Gyárt és szakszerűen javit:

I Fejmosó-készüléket, légszesz-vizmelegitőt (auto-geiser) 
Hajmunkaszáritó-kemencét. Hajsütővas-melegítőt. Arc- 

A gőzölő-készüléket. Fémmanicür-asztalokat. Fejtám- 
w  Iákat. Fodrász asztali készleteket. Viaszbaba-,
V paróka- és kirakat-állványokat. Utcai fod-
m  rászlámpákat. Cégértálakat és tartókat.
B  Azonkívül elvállal mindennemű
B  gáz- és vízszerelési munkát.
?  Teljes úri, női fodrász- és
I  manicür-üzletek ter-
B vezése és kivitele.

Európa irodalm i és  nyom dai ré s z v é n y tá rs a sá g 1, B u d a p est, V I., Ó-utoa ia .


