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Hogyha minden igy lenne...
A régi karácsonyi esték jutnak eszembe, mikor patriarchális volt az élet és a gondokat pipafüst mellett oszlatták szét a férfiak és vidám tercierével fűszerezték a kedélyt az asszonyok és leányok. A karácsonyfa csak szimbólum volt, a lelkek nyugalma volt a fő, a gond csak fűszere volt az életnek, mert ha mindig minden jó lenne, úgy az életet felbecsülni sem tudnánk, hogy mit jelent az részünkre. Hát ez a mull volt fás a inai kornak sóhajtott vis szaki vállasa ez, mintegy szép álom a küzdelmes mával szemben. Elmondom, hogy szeretném elképzelni a mi haladó, a marcangolt, minden ember idegét igénybevevő korunkban a karácsony estét és egyben bele szeretném kapcsolni az ipar megbecsülését, illetve az iparos és iparostárs megbecsülését, testvériességét és egyben a kedélyt is visszahozni.Elképzelek magam elé egy szaktársat, akinek három gyermeke, dolgos háziasszony felesége, két segédmunkása és egy tanonca van. Hat órakor este lezárjuk üzletünket, hivatalos hozzánk a segédi kar és éppúgy a tanonc is. A segédi kar visszavonul és elkészül szép csinosan, uj ruhába, szép téli kabátba, tiszta vasalt ingbe, szóval ünneplőbe felöltözik, éppúgy a tanonc is, szerényebb módon, de csinosan kiadjusztálja magát. Szaktársunk neje ezalatt rendbe hozza a rendbehozan- dÓkat a karácsonyfán, a három lurkót pedig anyai gondossággal szintén ünneplőbe öltözteti. A karácsonyfa alatt a mindenkinek szánt ajándék; van ott a gyereknek játék, pompás meleg ruha az asszonynak, ez az, amit ő éppen kívánt. Az asszony titokban szintén megveszi azt, amit munkás férje éppen óhajt. Éppúgy a segédeknek, a tanonooknak is egy kis meglepetés, ami a barátságot és egybetartozandóságot növeli. Este nyolc órakor vacsorához gyülekeznek, áhitatos csend és ünnepélyes hangulat honol a lakásban, midőn összegyülekeznek, a mester incggyujtja a gyertyákat a kis karácsonyfán, felragyognak az arcok és elfeledve minden gond és bü; a gyerekek örvendeznek és ki-ki megkapja a neki szánt kedves ajándékot és elfeledjük, amit & lest szenvedett és egész lelkimámorban ülik körül az asztalt, mffit egy család Hiszen ezt Akarta az uj

testamentumnak minden betűje és ezt hirdette a Megváltó, hogy ez igy legyen. Hiszen hogyha ez igy volna! Hát hogy is van ez? A karácsony ünnepére verejtékez gondok övezik munkás szaktársunk fejét, ugyan mit is csináljon, hogy ' valami semmiséget a feleségének vehessen. De ezt is, oh, hogy mennyi ̂ ellenie és mennyire volna szükség, hisz ennek egy századát sem tudja megvenni. A segéd mint ellenség néz mesterére, mert azt hiszi, hogy a mesternek paradicsomi élete van ő hozzá képest és minden bajának kutforrása a mester önzése és szűkkeblűsége. A tanoncról ne is beszéljünk, mert az ma nem az iparfejlesztést jelenti, hanem egy nyűg, akivel csak bosszúság van. A gyermekek iskolába Járnak, hallják a vagyonosabb gyermekektől, hogy majd mit hoz a Jézuska, ők is vágyakozva várják a szent karácsony estét. Üzletzártával ; mester gondterhes arccal megy haza fáradtan és ő, ki mindent és mindenét családjának óhajt adni, üres kézzel, gondterhes, szenvedő arccal lép otthonába; ez a sivár élet és ez a marcangolt szerető s z í v  most még jobban megérzi lesujtottsáigát, mint kötelekkel körül- kötözött vad úgy rángatódzik a nincstelenségben. Ez 
a mai karácsony!

7 Hogy lehetne-e ez másképp? Én legalább ugv hiszem, hiszen iparosok vagyunk, a tisztes iparnak az egész viliágon piaca van és laki dolgozni tud, az itt is, ott is munkáját érvényesítheti, mert ez aranyvalüta. Az nem lehet, hogy aranyvalutát papi rrongy ért adjunk el és a papirrongyból is olv kevés jusson, hogy réz- valutának se feleljen meg. Itt aztán gondolkodnunk kell, gondolkodnunk kell még pedig azon, hogy külföldön, pékkául Becsben, sivárabb valutaviszonyok vannak, mint nálunk és szaktársaink mégis jobb elhelyezést találnak. Hát mi nem tudunk úgy borotválni, mint a bécsiek? Mi nem tudunk úgy vendéget kiszolgálni, mint a bécsiek? Dehogy is nem tudunk, hiszen külföldön keresett munkás volt örökké a magyar fodrász! Tehát ha mi jobb munkát tudunk végezni, mint a külföldiek, akkor hazafias szempontból is meg kell követelnünk azt, hogyha nem is jobban, de* legalább }s úgy legyünk ellátva, mint külföldi szaktársaink. .Ehlió/ csak derék kell!
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Mesélünk mi egymásnak öntudatról, mesélünk ősz* szetartásróí és meséljük azt is egymásnak, hogy nem lógjuk a másik szaktársat kenyerében megtámadni; ez igy történik, ha együtt vágyjunk és ha széjjelválunk, ki-ki a saját üzletében visszaesik a régi tespedéshe és várja a kétkrajcáros tojást.Levelek özönével látják el sZerkesztőségünkét, úgy*, hogy mihamarabb már fel sem tudjuk azokat dolgozni, az mind arról szól, hogy kongresszust kell összehívni, egységes árakat kell behozni, meg mit tudom én, hogy milyen gyógyító eszközökhöz kellene folyamodni. Az orvos, ha betegéhez megy, megállapítja azt, hogy a beteg miben szenved. És adnak, ha nem is gyógyító, de csillapító orvosságot is. Azonban, ha a makacs beteg az orvost meghallgatja, de az orvosságot nem veszi be, annak .gyógybatása, vagy' csillapító hatása aligha van, a beteg tovább szenved. A múlt számunkban a kongresszusra igen előnyős tervet dolgoztunk ki és azt hittem, hogy ennek a nagy felbuzdulásnak igen erős hatása lesz szaktársainkra. És mi történt? A nagy cél elérésére csekély 5000 koronákat kellett volna áldozni, ennek ellenében — mondd és irdd — az országban egyetlen egy szaktársam akadt, Rüble Henrik, eleki fodrász- mester személyében, aki áldozatkészséggel és igazi szaktársi öntudattal nem 5000, ellenben 10.000 koronát küldött be a nagy cél elérésére, amit e sorok Írásánál szeretettel nyugtatok. Hát k. Rüble szaktárs, most aztán ketten vagyunk... mi ketten egymás között eszméinket kicserélhetjük és bekiálthatunk az erdőbe, hogy' csináljunk hát valamit. Természetesen az erdő fái nem fognak visszafelelni, mi a fáktól nem hallunk semmit, egy* szót sem, hanem ha bemegyünk az erdőbe éi ha egy kis lenge szél fog fújni, a iák suhogni kezdetvek, az ágaik recsegnek, de tehetetlenségükben önmagákon nem tudnak segíteni a vihar ellen. Ugyanezek a ztigáv sok hatványozottan jajgatásokként hallatszanak szaktársaim körében, de mikor arról van szó, hogy az ipar jobbrafordulásának oltárára némi áldozatokat i> kell hozni, akkor egy percre elüt a siránkozás és mindenki félre áll és önmagában gondolja azt, csinálja azt más,
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és ha megcsinálják, akkor én olcsón fogok hozzájutni és élvezni is fogóm azokat a vívmányokat, nmeinkért én áldozatokat nem hoztam. Mi ez, ha nem uzsora? Uzsora, még pedig csúnya uzsora, lappangó és szint nem valló felbőszítő nem háromsággal keverve. Avagy tatán úgy gondolkodnak az igen tisztelt kartársak, amint abban a régi mesében regélik, hogfo a foíajom' a macskával játszott és a majom a parázsban egy sült burgonyát vett észre; a majom óhajtotta azt megenni, de minthogy* a parázstól félt, karmaival azt kikotorni nem merte, ölbe fogta a macskát és kikötortatta a macska első lábaival a burgonyát a parázsból; a majom önmagában igy bölcselkedett: hiszen a macska a sült burgonyát nem eszi meg, teliát neki nem lesz szüksége az első lábaira, hogy a sült burgonyát feltörje, mig én a burgonyát megóhajtom enni és szükségem van mind a két kezemre, hogy nagyobb élvezettel fogyasszam el a sült burgonyát.
Talán úgy vélekednek az igen tisztelt Szaktársak is az 5000 koronákkal, hogy' azon szaktárs, aki 5000 korona áldozatot hoz e cél elérésére, az vagyonikig meggyöngül és a neki megmaradt 5000 koronájával nagyobb konkurenciát tud majd kifejteni, üzletét csi- nosbitani és maga részére több előnyt elérni; ez is politika, csakhogy igaz, hogy’ 5000 koronával ezt nem lehet elérni, de viszont a tespedést tovább fenntartaná azt igazán lehet és minden szaktársnak az egyéni ízlésére bízom a további dolgokat.

Újévi fohász.
Égek nagy istene. Ez uj tv hajnalán hálát adok neked az elmúlt évben a te segedelmedből jövő ja vakért. Igaz, hogy viszontagsággal volt telve a mi életünk az elmúlt évben is, mint az előzőkben. Uram! ki felettünk lakozol, tekints le csllíagtrónusodból és hallgasd meg könyörgő szolgádnak esdeklő szózatát. Szakmánk tönk szélén áll. Az egymást mégnemértés dúl közöttünk. Oh, adj Uram, adj minekünk olyan el mét, hogy egymást megértve, saját javunkra munkál kodva, egyetértésünk gyümölcséért Neked hálát adhassunk. Ez uj év küszöbén, mintegy titkos ajtó előtt állunk, mely ajtó mögött nem tudjuk még, hogy mi van? Az elmúlt év sanyaruságait már leráztuk. Nem zúgolódunk miatta. Mert bízunk a Te áldó kegyel- medben, hogy ez uj évnek általunk még ismeretlen napjait, melyek te előtted már tudva vannak, a Te mindent áldani tudó lelkeddel a mi részünkre jobbá teszed. Küldd kozzénk Istenünk, a Te végtelen sze reteted, amellyel az egyetértéshez vezetsz bennünket, mert tudjuk jól, ha Te nem segitsz, ha Te nem áldasz, hiába minden erő és tnindén igyekezet! Oh Atyánk! terjeszd ki áldó kezeidet felettünk, adj nekünk jobb, egyetértésben teljes boldog uj esztendőt. Ámen.

M u r a  M é s z á r o s  Q y u l « .Tatabánya
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Váralja mindennemű javítását éa köszörülését aa összes 
szakmába vágó f’cdrászati műszereknek.

8 napon belüli pontos kiszolgálóé.

c A C É L R A K T Á R  d ú s  v á l a s z t é k b a n .

JM M H H M n n H H IM H B k .
Mester . . .  segéd . . .  inas . . .

Szándékosan és tudatosan kerültem a divatos főnök; tanonc vagy ifjúmunkás meghatározásokat Jelezni akarván ezzel már a cikkem dinében, hogy a régi mesterekről, a régi segédekről és a régi inasokról lesz szó.Elöltem lebeg a 25 —30 esztendős kép: az iparát tökéletesen biró, tudás és továbbképzés vágya által külföldre kívánkozó és oda el is jutó mester, a tanulékony, ambiciózus segéd, a reggel 6 órakor már takarító inas, aki féltó szeretettel törli át az öreg hét# csillagos Johnsonok'at. Mindegyik megbízható a maga posztján, mindegyik szeretettel csüng iparán, tanulni, fejlődni vágyik, - a mestertől az inasig. A kölcsönös tisztelet és megbecsülés levegője járta át a borbély- 'műhely levegőjét, az inas úgy tekintett a segédre, mint egy felsőbb lényre, akinek stalluimára csak mérhetetlen szorgalom, munka és tanulás árán lehet esztendők hosszú sora után eljutni, a segéd a mesterében atyai jóakaróját, tanitómesterét látta és becsülte, kitől a kenyeret, tudást, a mesterség száz és száz fortélyaiba való bevezetést remélte és kapta.Tisztaság és rend, fegyelem és tisztelet uralkodott a műhelyben, a kedvvel végzett munka jótékony derűje árasztotta melegét a cintányéros üzletre.Ez a jóleső hangulat, simogató selyemfátyol gyanánt szállt rá a vendégekre és szívesen időztek va műhelyben és szívesen fizettek pengő hatosokkal, utóbb csengő ezüstpénzzel. Ez volt a múlt elénk veiiteít képe és öreg, érdemes kartársaim bizonyára könnyes szemekkel gondolnak e képre és nagyot sóhajtanak melléje.£s most vessünk egy pillantást a jelenre és ha ezenközben egy pár keserű megjegyzést fognak olvasni, kartársaim, ne haragudjanak meg rám, akitől az oktató igazság keserű pilluláit inár megszokhatták, hanem okuljanak inkább belőle és olvassák olyan Jó szívvel, szakmai szeretettel, mint ahogy ez írva vagyon.A inai mesterek egyik legfőbb hibájának tartom, hogy nem érzik át mesteri mivokttk hivatását és erkölcsi kötelességét.Nem tanítanak és nem nevelnek uj fodrászgene

rációt Tudják e kartársaim, hogy ez mit jelent? Ipargyilkosságot! Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hiszen nem először beszélek, irók róla, hogy lapunk lezüllé- sének egyik íőoka, a szakmai öntudat hiánya, a mesterségünk meg nem becsülése. Mit lát a segéd, mit tanul az inas máma a fodrásziparban? Látja-e a széthúzást, az egyenetlenséget, a kollégialitás hiányát, a piszkos konkurrencia fertőjét, a rosszakaratot, az ala- mizsnaszerü kiszolgálási árakat, a gondokkal küzdő mestert, az ideges vendégeket, az általános lezültfsb a szegénységet, a nyomorúságot.Ugyan mondjátok meg karíársaim, miből mentsen erőt, kitartást, kedvet és tudásvágyat az üzlet személyzete, ha semmi biztatót nem tapasztal az. ipar 
jövőjét illetőleg?Én bölcsen tudom és elismerem, hogy nehéz kérész tét hordanak e szerencsétlen szakma önálló mesterei. De mindenek felett és mindenekelőtt jusson eszetekbe, hogfy. a ti »mestereteiknek mindig volt módja és alkalma, hogy tanítson, oktasson benneteket és belétek oltsa a szakma iránti szereíetet ás ambíciót, tudást, inunk avagy abTisztelt barátaim, ez olyan örökség, amelyet cr kök sí kötelességetek, hogy' tovább adjatok, épségben, csorbítatlanul átadva elődeitek hagyományait utódai
tok naik.Kinek neveltek, tisztelt mesterkartársaim, utódokat? Elsősorban önmagatoknak. Halandók vagyunk mind'any- nyián, gyenge fizikummal ellátva, a mester is ki van téve az ólálkodó betegségeknek, ugye milyen jól esik ilyenkor, ha az üzlet vezetését lelkiismeretes, szakava tott kezekbe tudjuk a betegségünk tartama alatt.Azért azt mondom kartársaim: A mester oktatója, nevelője legyen, szinte második apja a segédnek. A segéd hűséges, odaadó munkatársa, segítsége legyen a mesternek és az inasnak az legyen a leghőbb vágya, hogy szorgalommal, tanulással, tudásvágygya! eltelve a/ évek folyamán szaktudás és munka tekintetében hason lóvá váljon a segédhez, majd a mesteréhez.Ha ez az ige testté válik, ha ráeszméltek kartár. saiffi fentiek igazságára, úgy- bízva bízom egy jobb, boldogabb kor eljövetelében szakmánkban.

T . fodrász urak 
figyelmébe I

Régi arak meltaU kapható..
A közkedvelt
A m b r a  C h y p r e  
o r o s z ,  o r g o n a  

Kölnivíz én Lotyon  
t t a y r u m  fejvix.

B.u.é.k,
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Wesselényi utca mellett.As építkezéssel szemben
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Boldog újévet kívánok
a »Fodrászipar« szerkesztőséginek', a lap munkatársainak és az összes szaktársaimnak. A »Fodrászipar«-nak, kedves lapomnak, 2000 koronát küldök újévre, amiért az egyetemes borbélyügy érdekében nagyon sokat tett Belevilágított a sötét, maradi, az öntudatlan agy velőkbe, ezáltal sok kartársain öntudatra ébredt és. vele együtt, az az isteni szikra, amely a rabszolgjalelküséget és az alamizsnán való tengődést nem szenvedi.Büszke vagyok ezen lapunkra, amely rövid idő alatt ilyen eredményeket ért el, amit erkölcsi értékben fel sem lehet becsülni. Ez a lap a mienk, ebben a csonka országban élő és sokat nélkülöző borbélyoké és egyúttal egyetlen és önzetlen barátunk is és amely kartársain lelke a sok megpróbáltatás miatt még nem fásult meg egészen és bízik még egy jobb és szebb jövőben, az kezet fog kartársaival és vállat vállhoz téve tömörülvén, elszántan és nyugodtan, céltudatosan felvesszük a harcot, ha kell, a sátán minden fajzatával is. Ezért szükséges, hogy minden kartársam ezen szaklapot tehetsége szerint támogassa, hogy erős legyen, hogy még hathatósabban felvehesse a harcot a sötétséggel, a mara- disággal és minden elnyomási kísérlettel. Ez a lap! a mi zászlónk, amelyre minden borbélynak ebben az országban szent álhitattal kell tekinteni, mint egy szimbólumra. Eszméljünk fel végre, elég a tespedésből és a szolg/i- Iclküségből. ..Kedves Kartársaim! még egy h Uaérzet fekszik a szivemen, amit nem hallgathatok el lapunk k szerkesztője és munkatársai irányában, akik egy éven át kitartással, fáradságot néni ismerve, sok akadályt leküzdve, sikeresen előbbre vitték a mi ügyünket és ezért megérdemlik, hogy minden borbély e hazában háláját és köszönetét fejezze ki nekik. A Mindenható adjon nekik erőt, egészségiét, elszántságot és bölcsességet, hogy 1024-ben fáradságukat ez irányban még nagyobb siker koronázza.Kedves Kartársaim! Egy pár szót szeretnék intézni az. öntudatlan vagy rosszakaratú kartájaimhoz, A szivem sajog és bánatos leszek, ha szaklapunkban olvasom a nagy sérelmeket, amik véghez mennek a mi lerongyolódott iparunkban, egymást tiporják, egymást teszik tönkre. Mélák módra bámulnak és örülnek egymás pusztulásának. Nem találok elég kemény szavakat, hogy e hitvány eljárást kellően megbélyegezzem. Hát még nem volt elég a szenvedés és a vexálás, amit mi iparunkban eddig átéltünk? Kell ez nekünk, hogy kartárs a kartársnak nyakába akassza a koldustarisznyát? Kitartás és bizalom kel!, öntudat és szakmaszeretet. És akiknek ezen jó tulajdonságok megvannak, ẑ olyan ember nem vetemedik a piszkos konkurrenciára; tisztességes konkurrencia ellen nincs kifogás, mert az serkenti az embert, hogy tökéiesitse szakmáját. De a piszkos konkurrencia mellett csak a lejtőn lefelé csúszik az ember a végpusztulásba. Különben! a mai pénzviszonyaink mellett nem érdemes konkurrálni. Nézzünk csak kissé körül másfoglalkozásu iparostársainknál, ott

BÁLINT ANDOR t
BUDAPEST, IV,, MOLNÁR-UTCA 10. 

Telefon: József 13- 80.
Olasz szappanozócsészélc, leinosótálak. 

fnvpnce Invbírok nagybani raktára.

mind egy akaraton yan. Nem dolgozik egy sem alamizsnáért, nem csalja el egyik a másik vevőjét azzal,hogy majd olcsóbban szolgálja ki, mint a másik. Pedig sokkal nagyobb tételekről van szó, nem alamizsnáról, mint1 a mi iparunknál és még sem sírnak, ha a rendelő drágulja a munkát és tovább megy egy másikhoz szerencsét próbálni, ott még esetleg sokkal többet kérnek, — ez szakmai öntudatszolidaritás cs a munka megfizetése. Amit a borbélyokról és az iparukról* nem lehet állítani, mindegyik szenvedett az iparáért, tanult, küzdött, csakhogy más iparnál az emberanyag jobban meg van gyúrva, előkészítve minden eshetőségre, mint a borbély iparnál. Tehát nekünk is a többi után kell menni, elszántan és öntudatosan, aki mindenféle kötelezettségben részes, annak jogai is vannak és az alattomosság is közrejátszik, akkor nem lehet célt érni. 150 koronáért borotválni Debrecenben, a hiies cívisvárosban! Istenem, a kis Páiía községnek 3000 hold földje sincs és a borbély mégis 500 koronát kap egy borotválásért a vendégtől, aki ezirányban hozzáfordul. Kérem, nem a vendég az oka, hanem az öntudatlan, nyulszivü borbély, aki kinevetteti magát és iparát is, ahelyett, hogy férfiasai], szakképzetten fellépne cs a munkát megfizettetné és erősen elhatározná, hogy élni vagy pusztulni fog, de kartársainak kárt nem fog csinálni. Sok kartársam azt mondja, hogy ahol többen vannak borbélyok egy helységben, ott nem lehet azt megtenni, mint ahol egy van. Ez nem áll. Ha egy akaraton vannak lés a megállapodást mindegyik becsületesen betartja és az árak emelkedésével mindegyik lépést tart, meg lesznek elégedve; de jól élni, vagy keresni, hány borbély tud ebben a. csonka országban?Kedves Szerkesztő ur, engedje meg, hogy a legújabban felvetődött százalékrendszerhez régi tapasztalataimat kinyilváníthassam iparunk érdekében. Visz- szanyulok abba az időbe, mikor a borbélymester és a segédje még patriarchális viszonyban éltek és mikor nemcsak a borbélyüzletek felett lógó réztárényok táncoltak vígan a szél fütyülésére, hanem a mester és. a segéd még vigabban szép muzsikaszóra az arra való helyeken, gondtalanul, fesztelenül, mert volt jó pénz*, és ha az elfogyott, hát volt becsülete; az embernek a szive fáj, ha visszagondol arra az időre. Mint tapasztalni vágyó iparossegéd kikerültem az akkoriban még hatalmas és gazdag Németországba, ahol minden szorgalmas, munkásember a szociális vívmányok áldásait élvezte. Többek között egy kondíciót emelek ki. Kerültem egy mesterhez, aki belépésemkor kijelentette, hogy ő gyors és pontos munkát, hűséges magaviseletét* stb. kivan, aki annak megfelel, azt családtagnak tekinti. Gyorsan megegyeztünk. Az elég jó fizetésen kívül kifogástalan, teljes ellátást és jó lakást biztosított. Már most, hogy a segédekben szimnyadozó tehetséget mindkét fél előnyére kiaknázhassa, behozta önként a százalékrendszert, és pedig minden megkeresett márka után adótt 10 Pfenniget. És üzletzárás előtt minden nap pontosan kiadta a segédeknek elosztás végett. Mondanom sem kell, hogy milyen hatással volt ez az emberre. Olyan tökéletes és gyorŝ munkát végeztünk, hogy a borbély- iparban annál tökéletesebbet végezni már nem lehetett és ez a bensőséges viszony mester és segédek közt volt. Ausztriában és Magyarországon: is találtam ilyen százalékos rendszert, de utóbb nálunk beállott iparunknak a túltermelés, ahol három-négy borbély egykor jól megélt, ott 8—10 borbély működött és a segedi kar úgy elszaporodott, hogy majdnem ingyen dolgozott, némelyik csak a borravalóért és attól fogva kezdett nálunk lejtőre jutni, mert kevés mesternek volt gondja
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Szak társak f igyelm ébe l
Saját érdeke, ha dadUi vagy venni óhajt, hagy 
cimet na tévesszen, mert ezt legelőnyösebben 
B iuckm ann Adóm fodrámzma&ter
intézi el minden előzetes kiadás nélkül.

8* u, é, k, V II , Hernád-uíca 23, földszint 3.

arra, hogy a jövő Ix>rbéíygenerációiiak biztasits!a a megfizetést; Sok hibára lehetne még rámutatni, de nem feszegetem tovább, tehát minden lelkes kartársam láthatja, hogy a százalék rendszer bevezetése nem káros az üzletére, sőt...A fődolog az, hogy mester és segéd között újból az intim viszony helyreálljon. A mester hálálja meg a segédje szorgalmát, hűségét. A segédkarhoz is. van egy pár szavam. Feltétlen hűséget és odaadást kell a mesterrel szentben tanúsítani, mindenben segítségére lenni és hasznára, őt mint munkaadót tisztelni, mert 
ű reá háramlik minden gond, teher stb., ha esetleg egy jobb munkás, mint a mester, azt ne éreztesse vele, mindig szem előtt kell tartani azt, hogyha nincs munkaadó, akkor segédre sincs szükség. Állítsuk helyre a régi jó világiban létezett patriarchális viszonyt, értsük meg egymást, haladjunk egymással tisztességes szándékkal és mindén gáncsvetés, mindenféle pokoli tervek vc- Inük szemben meg fognak hiúsulni.Kedves Szerkesztő ur, fogadja köszön etemet, amiért soraimat közölni méltóztatott.

Kartársi üdvözlettel
R e i ns p a c h Á d á m, Páli a.

Csodabogár.
Hogy mennyire elfajul a szolgalelküség, a mindenáron való mesterlevés, és a mindenáron a szakma nívójának a leromlása, az úgynevezett semmi szégyennel. nem biró és egyben semmiféle öntudattal nem rendelkező mesterek között, élénken fogja illusztrálni egy debreceni szaktársunknak röpcédulája, amit ideregisz- trálok, hogy élénken beszéljen és .intse szaktársainkat hasonló cselekedettel. Beszéljen a röpcédula egyedül:

T. Cim!Van szerencsém értesíteni, hogy december hó elsőjén, szombaton reggel megnyitom a D é g e n f e 1 d -1 é r 5 - i k sor,12 - i k számú vassátorban a Fehértói ur temetkezési intézetével épen szembeniévé, erre a célra beüvegezett helyiségben í o d r á s z - ü z 1 e t e m e t.Nagy súlyt fektetek a tiszta és rendes kiszolgálásra. Megjegyezni kívánom, hogy tekintettel a mai súlyos viszonyokra üzletemben az árszabályt felfüggesztem, mindenki érdem után tetszés szerint fizet.Ezzel a bevezetéssel célom elérni azt, hogy a kevésbé tehetősök sem legyenek kénytelenek nélkülözni a csinosság és tisztaság követelményeit.Amidőn ezt szives tudomására hozni bátorkodom, tisztelettel kérem, szíveskedjen meggyőződést szerezni pontos és tiszta kiszolgá- lásomról. Tisztelettel Csikes Ferend fodrász.

A „Fodrászipar“
tekintetes szerkesztőségének

Budapest.
A »Fodrászípar« decemberi számában »Nyílt levél a »Fodrászipar« szerkesztőségéhez« eimü cikkre engedje meg a cikkíró Hamza szaktárs, hogy észrevételeimet — a kongresszust kivéve — megtegyem.Először is fogadja nagyrabecsülésem nyilvánítását önzetlenségéért. Bárcsak nagyon sokan volnának az olyan mesterek, akik nemcsak sopánkodni tudnak, hanem meg is merik mondani szakmánk ellenségeinek, — inért a piszkos konkurrens nem más mint ellenség — hogy térjetek észre, lássátok be, hogy saját magatoknak is ellenségei vagytok, ha elő nem veszitek a jobbik eszeteket és lébe nem tudjátok hozni az olyan nagyon szükséges egyetértést.Azok a debreceni és még igen sok helyen lévő, ingyen dolgozó borbélyok tényleg megérdemlik azt a sorsot, hogy kénytelenek legyenek az üzletük kulcsát a házigazdának visszaadni.Azonban ez az egészségtelen versengés, hogy én olcsóbban kiszolgálom az urat, mint a kollégám, nem mai keletű; ballagjunk vissza régi, nagyon régi időkbe.Miklós ur csak 1 Ül0-ig' megy vissza, itt kezdi emlékeinek virágait csokorba kötni. \Én visszamegyek negyven évre, akkor választottam magamnak] » Oorbélymesterséget, melyet ma is szeretettel és tőlem telhető tudással végzek.Hangsúlyozom azt, hogy választottam, tehát már mint tizenegy éves gyerek tudatában voltam annak, hogy milyen pályára lépek.: Már mint tanonc se hogy sem tetszett nekem az, hogy a tanítómesterem, ha egy úriembert kiszolgált és kérdezte: »mivel tartozom«, azt felelte: Vteszés szerint«, mire az illető letett valamilyen összeget. Nem, egyszer hallottam a vendég távozása után, hogy a fösvény fizethetett volna többet is. Szinté szegyeim, kezdtem magam ilyen gerinctelenségért, hogy nem meri megkenii munkájának diját.Vendégeink nagy része gazdálkodókból állott, fizettek egy évre fél mérő búzát tetézve, ami egyenlő érték volt hat, mond hat krajcáros kiszolgálással, de legalább meghatározott összeg volt. Voltam azután az ország kisebb-nagyobb városaiban, áltól is a jobb üzletekben már tiz krajcár volt az alapdij, de az úgynevezett kisebb üzletekben a liatkrajcáros ár dominált és mindenütt tapasztaltam a »tetszés szerinti« tarifát.Hát, kedves Szaktársaim, a mi leromlásunknak egyik alapoka az, hogy ilyen gerinctelenek vagyunk. Az a suszter, szabó, asztalos, lakatos stb., az már negyven évvel ezelőtt is meg merte kérni az általa végzett munka diját, csak a borbély mester volt oly szerény, hogy a vendégére bízta, az ítélje meg, lûjy ő mit érdemel munkájáért.

A fo d rá s z  u ra k n á l rég óta  nagy

E S S S l Cfiaricispomade.
kap h a tó  ................................................. -

Dankovszky István cégnél, Budapest, VEizsébet-tér 19.
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A kilencvenes évek elején már kezdett Pesten olyan huszkrajcáros tarifa kialakulni, ez olyanformán nyilvánult meg, hogy a főnök ur, ha' a vendégből nem mézeit ki többet, hát szerényen mert tőle kérni húsz krajcárt, azonban, ha a vendégnek bizalomkeltőbb volt a megjelenése, bizony elhangzott a »tetszés szerint«. A Rosenthal Cecília néni, aki már ebben az időben több' üzlettel rendelkezett, ő már egy jellem volt; ki merte írni, hogy nála igenis hat krajcár a dij és nem {pedig »tetszés szerint«.A közönség pedig látva a mi kishitűségünket, joggal becsüli le szakmánkat.Tellát, kedves Szaktársaim! Több gerincességet, több jellemet és ha jól végeztük munkánkat, merjük is fölemelt fővel bátran megkérni azt a dijat, amit tudunk, hogy megérdemlőnk.■< De hogy idáig eljussunk, ehhez először az kell, hogy szeresse szakmáját (aki szereti, az tud is dolgozni), másodszor, hogy szeresse és becsülje szaktársit, amit Zapletal nagykanizsai szaktársunk úgy fejez ki egyik cikkében, hogy ne civakodjunk̂ ne marakodjunk, ne akarjuk szaktársunktól a vendéget elhalászni, mint nem egy helyen tapasztaltam, akkor talán hamarább jutunk a megérdemelt kenyérhez.De az én szerény nézetem szerint néhány év óta egy igen nagy betegség terjedt el szakmánkban. Ennek a betegségnek következtében elfelejtették sokan, hogy a borbély van a vendégért és nem megfordítva.Hogy’ ez mikor kezdődött és hóimét ered, azt nem akarom taglalni, csak szabadjon annyit megjegyeznem, hogy amikor azt követelték, hogy a borbélynak is meg kell adni a vasárnapi ünnepet, ugyanakkor nagy plakátokon olvastam, hogy: »Le a papokkal, le a templomokkal !« •'! Hát kedves Szaktársaim, ez éppen olyan visszás valami, mint amikor az én ellenlábasaim azt akarják, hogy a vendég igazodjon a borbélyhoz, és nem megfordítva, továbbá akkor nyitunk, délbe zárunk, este korán csukunk, eredményezi a sok önberetváikozőt, no meg a teljes vasárnapi szünet.1 Hát kedves ünneplő Szaktársaim, ha önök azokat a vendégeiket, akik nem érnek rá, máskor mint dél alatt, és azokat, akik vasárnap is meg akarnak beiet- váíkozni — mert már 1918 előtt is úgy szokták — »nem

f -  ’
/. szdrn.

beretválják meg, akkor ne panaszkodjanak, hogy sok a zsillett, hogy rosszul megy az üzlet.összetartásban van az erő, ez régi igazság; hát idáig jól összetartottak abban, hogy szaporítsák a zsilettet.Próbáljanak saját érdekükben összetartani, hogy* nagyobb legyen a kenyér, jobb legyen a ruha, melegebb a lakás. Ne irigyeljük szaktársunktól a vendéget, ne akarjuk magunkhoz csalni, hanem* a meglévőket szolgáljuk ki úgy, hogy a tőle kért dijat jó szívvel (fizesse, és ha más rosszmájú csalja is, nem megy oda, mert náhink meg van elégedve. Egy irányár legyen, amelynél kevesebbet nem, de többet iĝ , a vendég igénye szerint. ! íBefejezem hosszúra nyílt litániámat, röviden még csak annyit kérek, hogy összetartás, az irányár betartása és a jó munka legyen mindnyájunk vezérelve, akkor okvetlen boldogulunk!
Úgy legyen.
T a t a b á n y a, 1923. december 11.

Mura Mészáros Gyula, borbély- és fodrászmester.
\ Az u] ipartörvény.

Jóleső gondolat fog- el bennünket akkor, amidőn a fenti cimet olvassuk, mert már régen kellett volna ezt érvénybe hozni, ami igazán nemcsak a mi iparunkban, hanem más hasonló egyéb iparoknál, ahol ezek a kilengések vannak, redukálódnak.Tudva azt, hogy nekünk is kell könyvet vezetni, reánk is most újabb megterheltetés vár. Igaz, hogy üdvös lett volna, ha előbb a könyvvezetésre teljes kioktatást nyertek volna mindazon kartársaink, akiknek erre nincsen kellő kvalifikációjuk. Mert nagyon sokan vannak, akik majd olyan hibásan fogják vezetni könyveiket, hogy még maguk sem ismerik ki, hogy mit írtak és vezettek be könyveikbe.Ezzel egyetemben fontos ügyet intézett el a nagy* méltóságú miniszter ur akkor, amikor ezt az uj ipar- törvényt érvénybe léptette.Mert sajnos a mi iparunkban !is olyan nagymérvű kilengések voltak és vannak, hogy a kontárok1, a nem szakképzett üzlettulajdonosok már özönével leptek el bennünket, mert ezek a mi szakmánkban aranybányát láttak. ' !Mert a gazdaságpolitikánk küzdelmének legelső feladata, hogy belenyúljon azokba a nem termelő, iparrontó kontárokba, kik a munka terén a tapasztalat rendezésébe belevonják a Magyarország, uj jövője érdekében folyó küzdelmet, az egyéni érvényesülést, az egyéni érdekek sokszor látszólagos ellentétes munkáját is, mert ezzel csak a szakképzett iparosokat ölik és teszik' tönkre.Pedig gazdasági politikánk legnagyobb faktora ma az ipar és az ipar fejlesztése. Az ipar szerepe pedig ott kezdődik, ahol mint közvetítő szerepel és eszközöl ki magának, ahol az iparos maga termel és maga dolgozik vállvetve tanult segédeivel és tanoncaival. Az ipar védelme tehát nemcsak magának az iparnak, a magunk szükségleteinek, nemcsak az iparostársadalomnak az érdekeit szolgálja, hanem öntudatos, életkövetkezetessége által magunk parancsoljunk az iparnak megvédésében. De ez az ipar talpraállását siető nagy munkát mederbe fogja hozni az uj ipartörvény, amely már életbe is lepett, az egész iparunk fel fog lendülni és nyugodtabbak leszünk, ha a lomtárok, a jóléti borbélyok meg fognak szűnni.
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B. U. É . K .

Mert az a nagy teher, amely reánk nehezedik, ezzel csak könnyebbséget fog* hozni iparunkra, az iparengedélyt csak a képesítés igazolása alapján lehet megszerezni. Mert tény az, mikor a konti rok és jóléti borbélyok más elfoglaltságuk alapján könnyebbé teszik megélhetésüket, akkor mi és ü'4eteink nehéz küzdelmek között megyünk tönkre. A kontárok és ipar rontok szigorii elzárással lesznek büntetve. A tanoncképzést is szabályozza az uj ipartörvény, megszabja és szigorú büntetőszankciókkal felelősségteljesebbé teszi az iparhatóságok kötelességeit. A. törvényhozó hatalom jól látja ezeket a -{ezüHött ipari viszonyokat és minden eszközt felhasznál' arra, hogy ezeket a kinövéseket letörje és iparunkat fellendítse. Teljes erőnkkel oda kell hatnunk, hogy a képesítést nem nyert kontárokat és ipa frontokat letörjük.A kontároknak és iparron lóknak rendszerint abörzejáték és a siberolás a főmesterségük, a fodrászipar nekik csak egy kisebb mellékfoglalkozás, amelynek leple alatt más dolgokkal is foglalkozhatnak.A jóléti borbélyokkal nrult cikkemben foglalkoztam.

M a n i k ű r  K
elsőrangú szép kivitelben, K.m

sálingem océlalkatrészekket, f t j n  n í í n  K-iy
ízléses díszes tokban, drb ként kaphatók

H 0 v á la s z té k b a n

Dankovsxky István, r
Budapest, V •, E r#sébct-té r 1 9 .

Miután ezek az államtól úgyis fizetést Ívuzuak, nem járna nekik külön munkadij. Mert ez a rmmka mim te siti őket minden más szolgálat alól. tí> ha már dolgoznak, úgy tétessék kötelességüké az iparhatósági igazolvány kiváltása és, úgy mint mi, fizessenek forgalmi és egyéb adókat. {Mindezekre ismételten felhívom t. Szaktársaim figyelmét, nehogy akkor jusson eszükbe jajgatni, mikor már késő. Jó lesz-e, ha tönkre megyünk? Ugye nem! Nem! Nem megyünk egészen tönkre!Hanem lassan, lassan, a saját iparunk, a saját mesterségünk alapján pusztulunk el. Mert vendégkörünket lassan felmorzsolja egy szunak látszó picinyke bogár, mely a legnagyobb törzsű fákat lassú rágcsálásá- val tönkreteszi. i (N a g y k a n i z s a, 1923 november hóban.
Zapíetál Simon.

Gyászhir. Mély fájdalommal tudatjuk tisztelt olvasó kartársainkkal, hogy Kiss Lajos kisbéri fodrász- mester, aki ott igen tekintélyes iparos volt, december 20-án meghalt. Az elhunyt igen derék kartárs volt. Családja és rokonsága mély gyászában mi is résztveszünk.
Szerkesztői üzenetek.

összes kedves kartársaink és olvasóink táborának igaz szeretettel kivan a Fodrászipar szerkesztősége boldog uj esztendőt. Az uj év hajnalán fogadjuk, hogy szak mánknak az eljövendő időkben is önzetlen, harcos ka. tonái leszünk és maradunk. Hűséges olvasótáborunktól csak azt kérjük, támogassanak bennünket munkánkban továbbra is azzal a szerettei, bizalommal, amellyel ed dig is megtisztelték lapunk szerkesztőségét.Reinspach Ádám páífai, Balázs Ignátz pécsi, Fuchs ímre debreceni, Gruder János bajai, Hatnza Sándor nyír egyházi, Skribák István balassagyarmati, Bród Ignátz és Zapletal Simon nagykanizsai kartársainkat külön is üdvözli lapunk szerkesztősége.Mura Mészáros Gyula kartárs, Tatabánya. Kedves, szép üdvözletét hálásan köszönjük. Poétatársa, Köves István nr, a szives meghívásnak va lószinüleg Csillag uniókkal együtt fog eleget tenni. Üdv.
Felelős kiadó: Laptulaidonos:

r a d v A n y i  G é z a . m i k l ó s  ö d ö n ,

APRÓ HIRDETÉSEK.
JÓ MUNKÁS BORBÉLYSEGÉD alkalmazást keres azon- nalra. Cim: Selyem András, borbélysegéd, Kunhegyes.
28 ÉVES keresztény borbély vagyok. Nőül vennék egy olyan nőt, aki önállósításomat elősegítené. Lehet özvegy is. Válaszokat »Megértés* jeligére a ki-* adóhivatal továbbit.
MEGVÉTELRE KERESEK két ttikört márványasztallal és két bécsi forgószéket. Cim: Cserven Sándor fodrász, Salgótarján. j | ( j :$|
ÉGY Jó MUNKÁS BORBÉLYSEGÉD ellátással Jfeí vétetik. Kiss Imre fodrászmester, Karcag, KisujszáJ lá9i-ut >2513. . j J j  ^
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MARX & C GES! SOLINGEN |
VORMA1.S LIESÉ <S Co. « ALAP1TTATOTT 1887. >1

~ ------------------- -------------  GYÁRI  V É D J E G Y ------------------ -------------- --- )■

—  —  ♦ MHIIil IMI V .

E lső ra n g ú  BOROTVÁK és OLLÓK g y á ra . S  lg
SAJÁTK ÖSZÖR Ü SÜ ZEM . SA JÁ T  KO V Á C SÜ ZE M . C

Törvényileg védett gyári védjegyek: x
ELLAVAS, GAM, GAMERX, MERX, LIECO, C

\ U j! V ilá g s ze n zá c ió !  §
> o
l 8J Használt-e már kollegám D gyártmányú c

I Polardt rudborotvaszappant f
§------  --------------- m gD i.i i -------------------------- —....... .........- ... ...... .........  C) Mert könnyen, biztosan és gazdaságosan csali ezzel C
3  a borotvaszappannal borotválni. E
3 Próbamintát ingyen és bérmentve killd ^

1 Dankovszky István illatszergyára |
3  Budapest, V«, E rz sé b e t- té r  19. • 8
3 O
3  Á ra  tucatonként tok nélkül 1 6 8 0 0 korona es csinos politúrozott bükkfátokban 21600,— korona. §
3 20% f e l á r . O
2 Kérjen kipróbálásra ingyen mintadarabot, amit bér mentesen küldünk. 5



/. szám. F o d r á s x ip a r III

------------------------------ PARFUMERIE „LE ROSIER«

DANKOVSZKY ISTVÁN
K O Z M E T IK A I C IK K E K  É S  I L L A T S Z E R E K  G Y Á R A

Főraktár és szétküldés: B U D A P E S T  V., KrzsébcMér 19. szám

Szilárd brillantinok
887. Kis brillantin ... ... tcí. 13200. —
826. Közép brillantin ... ... 18720.—
882. Nagy brillantin

gömbölyű üvegben .... „ 22800.— 
543/aVera Violette brillantin „ 26400.— 
543. Vegyes virágillata brillan

tin, igen kiváló illatban „ 284O0.— ( 
^20. Üzleti használatra I. bril

janti n lU, ‘/2 kg. tég, kg-ja 18720.— 
Vera Violette brillantin „ 24000.— 

Clarias brill, opál porcellán«
légelyekben ............. ... 37440.—

Folyékony brillantinok női fodrászok 
részére, kiváló illatokban,

<300. 40 grinos, parafadugós tel. 26400.— 
627. Üvegdugós üvegben ... „ 37440,— 

Üzleti használatra */* és Va 
kg.* os üvegekben... kg-ja 22800,—

Hajolajok.
/90. Dankovszky dióolaj .. lel 22800.—
557. Hoffer clióolaj___  ,, 18720.-
605. Bojíorjángyökérolaj ... „ 18720.— 
Dióolaj, barna ... ... . .kgr. 18200. —
Dióolaj, sárga ... ... ........ „ 17000.—
Bojtorjángyőkérolaj sárga, zöld „ 17000. —

Hajmosóvizek.
792. Lotion vegetale ......  tct. 90000.—
942 9*13. Tannibetul zsíros

és száraz ... ........  „ 90000,—
836. Idea! Petrol .... ........  „ 90000.™
522. Will. Both. Bayrum .. „ 72600.—
931. ideál bayrum .............  „ 90000.—
832. Ideál Vegetale . ........  „ 90000.—
521. Eau de Vegetale Violette „ 108000.— 
695. „ „ Mugnet „ 108000.—
517. Eau de Quinine . „ 72000.—
616. Eau de Portugál .......  „ 72000,—
673. Eau de Atheniene ........  „ 64800.—
953. Eis Bayrum ... .... B 54000.— 
817. St. Thomas Bayrum ... 64800.—
711. Jtinó kátrányos hajmosó „ 108000.—
779. Fauna fejmosó........ ... „ 108000.—

Amerikai hajpetrol „ 43200.— 
Kanaga liajmosó „ 27000.—

Hajmosóvizek üzleti használatra.
Champon bayrum... ..............  Hl. 4000. —
Lotion Vegetale ibolya, gyöngy- 

virág illatokban .... ... ... ... „ 21600,— j 
Eau de Vegetale ibolya, gyöngy

virág é s r ó z s a i l l a t o k b a n . „21600.—
St. Thomas bayrum .............  „ 18000.—
William Both Bayrum........... „18000.—
Eau de Athenine ... ... „ 24000.—
Eau de Portugál ...................„ 24000.—
Eau de Rum Quinine ........ „ 33000,—
Jégbayrum .............  .............  „ 15000.—
Byras Orgona Lotion __ ___  „ 12000.—

Amerika« habzó Petrol.....  ... 14000 —
Kölni vizek.

602. Eau de Cologue 50 gr. tct. 21600.- 
702. Eau de Cologne 100 „ „ 36000.— 
608 Extráit eau de Cologne

doublé 50 gr. ... ... ... 21600.—
658. Ugyanaz 100 gr.-os........  „ 36000.—
689. Eau de Cologne gyöngy

virág-, orgona- és ibolya
illatokban 50 gr............ „ 21600.—

Q) Á K J Í K S i i r Y a K l f c M :  ( §
690. Ugyanaz 100 gr.-os........ „ 3G000.--
747. Eau de Cologne Russ

(orosz kölni) 50 gr. „ 32400.— 
696. Ugyanaz 100 gr.-os... . „ 54000.—
980. Dankovszky Kölni viz

50 gr........................ . .. „ 21600.—
981. Ugyanaz 100 gr.-os... ... „36000.—

Flower kölni viz 100 gr. „ 90000.-- 
Ugyanaz 180 gr.-os... . „ 96000. —

Toilette vizek.
527. Eau de Lavande doublé

(levenduIatoaleUvlz)lOOgr. „90000. -  
1022. Syrass areviz 100 gr. ... „ 24000.— 
694, VinaigerHigenique, ibolya-, 

györtgyv.- (orgona-) illa
tokban 100 gr................. „45000.—
Eau de Toilette Vinaiger 
Higenique 100 gr. . .  ... „ 648(X).—

854. Hyalin areviz  ............ „ 27000.—
Kölni-, toalett- és arcvizek 

üzleti használatra ‘/a és 1 lit. üvegekben. 
Eau de Lotion Vegetale ibolya-, 

és gyöngvv. illatban, la ... lit. 21600.—
Orosz kölni viz, la ........... „ 27000.—
Eau de Cologne (kölni viz), első

rendű minőség . . . .............  „25000.—
Kölni viz, II. rendű................  „ 18000. -
Hyalin (Héda areviz), kiváló hűtő

hatással ...............................   12600.™
Eau de Vegetale, Muguet és

Violette ............. ................   „21600.—
Eau de Vinaiger Toilette ibolya- 

és gyöngyvirágillafokban ... „ 15000.—
Vinaiger Hyginique................. „ 15000.—
Virágillatu kölni vizek gyöngyv.-

és ibolyailiatban ....... .. ... „24000.—
Angol kölni viz................... „ 34000.™

Hajpomádék
852. Eperkrém.,. . ................. tel. 56400.—
603. Harzponiádé staniol pa-

pírban ...........................  4680,—
Charicis pomádé kiválóan 

ragadó méhviaszból ké
szítve ........................ 9360.—

625. Harzponiádé nagy,... ... „ 9360.™
837. Korpapomádé csinos ki

vitelben..................  „46800.
584. Hofferpomádévil. sziliben „13800,— 
999. Eperkrém V* és */2 kg -os

tégelyekben ........ .... kg.26000.—
Bajuszpedrők.

548. Magyar nemzeti pedrő, 
fehér, fekete és barna
színben........................tct. 13200.™

633. Bandoline fixateur........  „ 28800. —
628. Korona pedrő tubusban „ 9600.—
616. Gyöngye pedrő............ M 7440.—

Oroszlán pedrő bádog
dobozban ..................  „ 5640,—

Tiszaujlaki Roytó pedrő .......   16800.—
Magyar Nemzeti bajusz

pedrő O4 és Vž kg.-os 
tégelyekben ... ... . . .kgr. 18720.—

Bajuszerősitök és nővesztők.
508 Pate de Gnoom bajusz

növesztőszer porcellán-
tégelyckben................... tel,28800.—

„Végre elértem" bajusz
idom itóviz .......   28800,—

Árak kötelezettség' nélkül
801. Chic baju8zidomitó. . . . . .  „ 18720.—

1261, Gratiosa fix bajuszerősi-
tőrudacska ..............„ 7440.—

Paróka- és bajuszragasztószerek.
615. Pomádé Vegetale..... tct. 18760.—
61L Mastixoldat...................„ 46800,—

Borotválás utáni fertőtlenítőszerek és 
vérelállitó.

856. Tabletta Clarissc timsókő tcl.2I600.— 
Eredeti Stip-Tic pensils

vérelállitó .............. B 7800.—
Haj- és bajuszfestékek.

; 601. Negrin hajfesték 3 szín
ben, Noir, Brun é$ Clm- 

! iáin, felszerelés nélkül... tci. 7t40o _
I 573, Negrin hajfesték 3 szín- * 

ben, felszerelve ... .... 9.3600 —
686. Richárd festék 3 sziliben,

Noir, Brun, Chatain, fel
szerelés nélkül...............  74400.—

648. Richárd festék 3 színben,
felszerelve .... ........ ... 93600,—

1000. Dsevir diókivonat á la
Seeger, 3 színben . 37444) —

566. Mascaro tus 3 színben,
felszerelés nélkül........  „ 18720.—

577. Mascaro felszerelve... . „ 37440.—
Nyers hajfesték dobozban „ 37440 —

Hajregenerátorok.
580. Aqua Amarella, kicsi ... tct. 37440.—
S i '  r  -,r 1 • " ® J-  » 58400.-034 Gollmger liajregenerátor,

kicsi .............   37440.™
609. Göllinger liajregenerátor,

nagy. ............................... 56400.-
640. Nussnulch, kicsi ... ... „ 37440.—
60Ö nagy ........  „ 56400.™

Hajszőkitö vizek.
704. Gold blond, 200 grm.-ostcl. 66000.— 
670. „ „ 100 „ „ 46800.™

Száj- és fogápolási cikkek.
531. Greensill szájvíz, kicsi tct. 32400.— 
888* w u nagy „ 64800.— 
539. „ fogpaszta... „ 13200.—
534. „ fogpor ... „ 9360.™

Hcider fogpor ........ „ 7440.—
...............kg. 10800.—

592. Van-Bos-Kir-fogcsepp ... tct, 5640,™ 
Arc- és kézkrémek.

569. Gold krém ....................tct. 18720.—
883. Ideál krém , 18720 —
842. Honey Jelly............ ” 1872o’.—

1899. Afroditia kézfinomitó.. „ 1872C.
956. Clariss tejkrém... ... „ 18720._

Tejeiéin edény nélkül .kg. 12480Í— 
Paszta Pompadour tct, 18720.— 

Púderek.
Harma-puder ............  tct. 9360.—
Göllinger-féle Hölgypor 
tasakokban, 3 színben „ 12000,— 

504. Lord pudertabletta ... tct. 18720 — 
613. Puder fodrászok részére 

V« és ^kg -o s csomago
lásban fehér és rózsa kgr. 9360.— 

Folyékony púderek.
860. Eau de Lys (lilionifcj), há

rom színben............... tct. 37440,—
Eau de Princessc „37440.—



P a rfü m é r ia  „L e  R o s ie r"  |  D A N K O V S Z K  Y I S T V Á N  |  B u d a p es t, V., E ra e é b e t- lé r  19 !
Borotvakrémek és szappanok. Haj- és szakállvágógépek. K s szappanozó csésze, aluinin. „ 2200.-™

650. Saturin legfinomabb borot- 444, Aesculap hajvágógép Alumínium icmosótál - * 30000,—
vaszappan-kréni........ tct.56400.— 3—5—7 mm. vágású drb. 93.600.-- Fésűk.

1002. Syrass borotvakrém ... „ 37440.- 442. Mundus hajvágógép _ . . f. .. .. . .  onnfin í
Polardt borotva-rudszap- 3—5—7 mm. vágásit ,, 75.000.— fodrász szarufésü 61 collos ... tct.30000.-~
pan, tok nélkül ........ „ 26400.- 415. Mars hajvágép 3-7 mm. r • ^'2 » n S í n

Polardt-szappan, fatokban „ 33600,— vágású........................* 68.000.— » « 7 ... „ 42000.— ,
Rózsa eorotvakrém üveg- 418, Iuwel hajvágógép ........ „ 78 000.— New-York fésű ...................... 78000.— j.
tégelyben 250 gr............... 66000.— Aesculap 00 szakállvágógép 75.000.— Fogkefék 54000.- - koronától feljebb.

Rózsa borotvakrém por- 430. Norma szakállvágógép Vi "V 62.000.— RíHuk* kötők
cellántégelybes lOOgr. ... 39000.— Kohinoor szakállvágógép 70.000.-- * * •

Rózsa* borotvakrém ... kgr. 15600,— Protos legrövidebbre Dankovszby Kálmán kötő .... let. 48000.—
, , . Edényzct külön fciszámiuatik. vágógép Ji10 tnm.............. 90.000.— Saturin bajuszkötö ...................„ 54000,— ;
^ a s k ú V b o X w a p "  <g' ' Gépalkatrészek. Sütővasak és sütővas-,nelegltölámpik. |

PaH Szoba-iUatosHók ’,1100° '_  JUWe'' Z0?a£ll,aí?, ! K’ ” alfióho^ 17500.— Ondolálóvas 8-as, 9-es ........ „ 12500,—67ü. látrafürcdi fenyöillat Mars - HJBJL ------  ” 15(500.-.. „ lO es.ll-es ........  „14000.- ;
100 8r* -................. lct' Mundu«; " alsólao ........  ” 21000,— Kettős hullámvas ... .............  „ 6000.—

6*4. Ugyanaz .A) gr. ........  B 21600. " fcigölap ........  ” 17000.— Kvecs vasszilvavas................. „ 7800.— ‘
A yeT? £ Á»0lÁ*' dkk.e*k*iö7on Kohinoor szakállvágó féisőlap l 17000.- Kreppvasak............................  * 7800,-
H?m0ö3pobré y .r " ' ; lm .-  Nor|ía - a , S  * **■

669. Pedetin lábizzadás elleni " felsőlaD ” 14000 — Dupla kifüggesztő réztányér 26
szer.............................  „18720.— » ’ __ LÁt P ’ cm. átmérővel, csavaros .d b 32000.-

Körőmáoolási cikkek. uéprogOK. Szimpla réztányér 26 cm. ... „ 26000.—
Danuba körömlakk  ............tct. 78000.- Kohinoor szakáll vágó-rugó „ {300*7 Üveg cégértányér, dupla 26 ctn. 160.000.—
Ugyanaz...............................kgr. 180000.— ^1̂ ,,,0r° ^ ia v̂ágÓ rUgÓ ......... " 2000-• Női fodrászüzleti felszerelési tárgyak.

Parfümok V* és */£ kg.-os állvány- Juwe-rug ... ” Állványos fejmosó lavoir ... drb. 480000. -  ■
üvegekben. . renoszijjaK. Valódi Phön hajszáritógép... „ 340000.— {

Akacia ............................... kgr. 90.000.... 1163. Kézi fenőszij . . . -------- » 4500. -- Sanax arcvibráló apparátus... „ 520000 —
Corylopsis ............................ . 140.000.— 1165. Dupla Adánifenö........  „ Nikkelezett gázrechaud, fór*
Eos ..................................... „ 90000. 1166. Arabin fenő.............. ... ,, 8000.-* gatható  „ 84000.—
Gyöngyvirág ....................  „ 140 000.— 1173. Heveder-fenő, függő ... * 7800.- Shampoonkanna alpaccából „ 32000.—
Ideái ..................................  „ 60.000.— 1178. Monopol kettős, angol Arcgőzölő apparátus nikkel !
New-Mown-Hay ............. „ 90.000.- fenő, valódi angol bőr „ 40000.— burával.............................. „ 312000.—
Rezeda ........................ -  „ 90.000.... 1179. Függő fenőszij............. ... *2480.- Autogázer _  ... .............  „ 520000,-
Rose Hongroise ..................  180.000.— Pollart (Lord) paszta ... tct. 5700.— kikkel manikűr csésze.............  15.600.—
Ylans-Ylane . . OO.nOO.— Valódi belga fenőko 10-szcr .. , , ,
Azúr Douxg ;:; ::: ... : 140.000. -  5 ..agy8 ................... \m0r  Hajmunka-szerszámok.
Cyklamen .....................  „ 90.000.- Csinos fadobozban ....................... Tressurpad facsavarral ...................drb. 7800.™ ,
Forniosan Poppy .............  „ 140.000,- Jón. slar Pollart rendszerű fenőszij 8500.- Gereben, 4*es ................ . ... *13000.™
Heliotrop Blanche.............  * 90.000.- Borotva-ecsetek. » 6-ös ........................ „ 15600.—
Lilas Blanche ................... „ 90 000.- ,77/~ R t drb 0500 _  Knipftü ... ........  ... , ............  „ 1560.—
Rosa Centifolia................... „ 180.000.- • vSona ecseV kicsi" im00 -  Szerelőszalag, gáz, tüll, vege-Regent .............................  „ 240.000.- f67 2. Victoria ecset, kicsi . laIetüllf m0ll napiárakban
Vera Violette ................... „ 240.000.- in,o3 i K n a ?^86 .............  ° 9000 — Montirszeg (szerelőszeg).......... kg. 30000.—
Márciusi ibolya .................. . 150.000.™ S / 5 ' iiSÍÍJS? ................... ” m nn.- Hajtü I. 10.000, II...................... • 13999*— i

Csinosan adjusztált parfümök. ' S' ” Netzhajtü dobozban ........dob.7800.—
M___ . n, n)l4K„, o7rwv» Hajkefék. Hajak minta szerint, hossz és minőség

........................ 22500 4668/2. i tct 300.000 szerint, napiárakban. Úgyszintén hajhálók
K?s k a S b a n  ........................ 6000 -  704 » 288000 és egyéb hajmunkákhoz való anyagok.KW kazettában „  ........ ö00°- 4667/1. I . 96.000 Angol krepp, valódi ........kgr. 68.000,- ?

. .  d „ ? T ‘Vaí -  • 872- Baby-kefc .................... „ 43.200 KülönfélékLord Pollárdt-rendszeru 862/2. Bajuszkefe.................... „ 24.000 KUiomeieir.
borotvák, 27—28 ... drb 23400.™ 393, Állványos nyakszirtkefe „ 144.000 Kézi ruhaseprő ... ............  drb. 4000.— '

469. Rádium-borotva fekete 891. Lapos nyakszirikefe ... „ 84 000 Köpüpohár ............................. ... 1300.-
nyéllel, féhomörukösző- felszerelések Borbélytáska............................. „ 23400.-rüléssel 3/s“4/s szélesség. r 28600.— Asztali teiszereieseir. Lapos fejtámlapapir .............  „ 400.—

a « Jíiebilzí? , rotva - Porcellán (fehér, rózsa, kék min- Ülőpárna................................... „32000.-
458. Meteor félhomoru W s  „ 30n00.- tával vagy minta nélkül ... db. 10000.™ Faporfésü ..............................tct. 3600. —
459. Phön-borotva 3/s-4/s ........  „30000.— Nikkel fecskendőüveg   „30000.— Sarg brillantin.....................................  ... 5400.—

Ollók. Nikkel vizesüveg .....................  „33000.— Sachét Ibolyapor ... — .............. 4280.—
1025. Glauberg-olló 18 cm. drb. 23400.— Nikkel pudertartó csésze........  „ 36000.— Junó champoonpor ... *“ ........  6000.—
1026. Ugyanaz 19 „ ... „ 28000.— Nikkel desinfector álló vagy fel-. Lord gummióvszer ................... 8400.—
10/7. Ugyanaz 20 „ ... „ 30000.— akasztós .............................  „ 36000.™ nQ.,fo(T„ .
1016. Meteor-olló á la Non Alpacca fecskendőüveg ........  „ 3600C.— jüaí.......T  iíh  Inno

plus ultra 18 cm............ 28000.- Alpacca vizesüveg ... .............  „40000.™ Formaszivacs gumnnból . I. drb 5000 j
1017. Ugyanaz \ 19 „ ........  „ 30000 — Alpacca pudcrcsésze .............  „44000.— •» ” *•*,![• n
1020. Ugyanaz 20 „ ........„ 32000 — Fecskendőcső csavarral vagy du- » ” •’*»!' »
1018. Valódi angol olló 18 cm. „ 23400.- dugóval .............................  „ 5500.- » ” "
'X .  Ugyanaz ^  I 3000a-- ^ ........  "  J  I

M a n I k ü r o 11 ó k. Desinfector porcellánból . . 6000.- ” „  • 21600' Klói/30000 V  lg
1059. Manikürolló, egyenes vagy Lemosó- és szappanozótálak. felszerelése berendezési tár-

hajlított....................... drb.10400.- Szappanozó olasz csésze ... drb. 4500,- H*,?1" ílf lL lf
Körömreszelök minden minőségben és Kis szappanozótányér ...... . 34C0.— Eyak’ o t ' i v o í orBÓ*
árban kaphatók; úgyszintén mindennemű Kis lemosótál porcellánból... „ 4000.— j székek, napiárakon kaphatók.

manikürszerszámok is, Nagy lemosótál .................. „ 10000.— | g r  Ajánlatokkal szívesen szolgálok.

Európa Irodalmi él nyomdai roasvtnyt&rvaflág. Igaagatd ; Sohmidek Tibor dr., Budapest VI., O-utoa 12.

IV _____ _________ F o d r á s z ip a r  ____________ L  szám.



^  Készítményeim az összes fodrászati S
£ A j  szak-nagykereskedőknél kaphatók! g

é Sioidog újéve k iEMMER ALAJOSj
; tesz J I szere ési válla lat (speciális szakműhely) ®
i ha már most beszerzi egész évi y  |  Budapest, VII., Miksa-utca 10. §

▼ f  I Alaplttatott 1899-lk évben. t t

r  * fémáruoyár, galvanizáló-intézet, I
i  ____ a + S l / M M  A  I  valamint FÉMKÉSZÜI.ÉKBK KIVITELEZÉS!’ 5

• H H U I  * 1 I
#  s z i i ^ é p M ő t ^ ^  f  *  Gyárt és szakszerűen Javít: 0

** A I  bejmosó- készüléket, légszesz-vízmelegítőt (atito-geiser) 9
f  f  w Hajmunkaszáritó-kemencét. Hajsütővas-melegítőt. Arc- H
A Lord gumrnióvszer tetja K 8400. A 9 gőzölő-készüléket.Fémmamcür-asztalokat. Fejtám-
V  Iákat. Fodrász asztali készleteket. Viaszbaba , 11
É j Á 1  paróka- és kirakat-állványokat. Utcai föd - 1 |
\  rászlámpákat. Cégértálakat és tartókat, j
f  r  Azonkívül elvállal mindennemű i !
A Kapható \  géz- és vízszerelési munkát

f i  ^  _  §  Teljes úri, női fodrász és 1
l |  s/anKovszHynái $
iil Budapest, Erzsébetté/ 10, A 1
l l ^  £ ; b. u "'f' t  k.

j| H a i m u n k á v a l ^ s ,  i
;; 6  Haj árak: ||
|! foglalkozó sölét i!
!! kartársaink vilá8°s szin „ tsoo .- i
II figyelmébe! sím«  & 2200. -
11 világos szm „ 2280,— o

ffb k  sölét szín dkg. 2280. ~  | i 
J O  világos szin , 3500.-,!! w  40 %, 1;
I sötét szin dkg. 3500.™ !!

i világos szin „ 1000. ■ '

! i sötét szm dkg. 4000. - |
|! ,, világos szín „ 4500. -
11 Állandóan nagy választék hajakban <t 30 % \ |
I' alábbi árak szerint kaphatók: szin 4500. * >

1 világos szin., 5000.-!!
! H a n t ia m m L  I A '  60 , !t

:: i ia n K o v s z K y  i s t v a n  sotet szín dkg. 5000.— :
II ítlatszergyár«s fodrászfelszerelési világoss^ '  ^  5500 -  j 
11 cikkek nagykereskedése *® ¥ *szi" (lkK 5 m ~  |
11 Budapest, V., Erzsébet-tér " *" ao $. fi00°" |
n sötét szin dkg. 8000.— i
|| 1 9 ,  világos szín „ 10000.— j

H F o d iá s z i p a r  _________________________  / szám.


