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A borbély- és fodrászipar haldoklása.
Ha tiszta szemmel szétnézünk, lehetetlen, hogy 

észre ne vegyük, hogy az iparunk már a sir szélén 
áll, sőt egy bábbal már benne is van.

Miért kell ennek igy lenni? Tudjuk nagyon jól, 
hogy a nyomort égj a bűnt nem a természet fukarsága 
idézi elő, hanem jobban azok a társadalmi és gaz
dasági alakulások és aspirációk, amelyek párosulva a 
kapzsisággal és szívtelenséggel, s ahol ezek léteznek, 
ott elviselhetetlen a nyomor és a bűn.

A mi iparunk nagymérvű hanyatlásának részben mi 
fodrászok vagyunk az oka, mert nem értjük meg egy
mást, nincs meg köztünk a kollégiális szeretet, tisztelet 
és jóakarat, amely egykoron a lelkes és végtelen becsü
letes fodrászokat jellemezte. Elismerem, hogy regente 
is voltak szakmánkban gerinctelen egyének, akik nem 
szégyelték mélyen leszállított mun kadi j mellett az utcá
ról a vendégeket az üzletbe csalogatni, de az önér
zetes vendég az ilyenekre rá sem hederített.

A mai világban azonban máskép van minden, más 
a morál és más az 'üzleti tisztesség érzete és igy a 
vakondok munkája könnyebben sikerül, mindenhol az 
olcsóbb kiszolgálást keresik, ha nincs is valaki arra 
rászorulva. Nem rosszakaratból irom ezeket a sorokat, 
hanem azért, hogy minden egyes szaktársam fontolja 
meg jól, mielőtt ilyesmire vetemednék, mert ezzel az 
iparunkat kicsufólja és a jóhiszemű szaktársakat tönkre
tesz önmagával együtt. Ebben az országban egységes 
kiszolgálási dijat úgy sem tudunk életbeléptetni, de leg
alább ia) helyi viszonyoknak megfelelően tegyük meg. 
És ott a megállapított díjat szigorúan tartsuk be és 
tegyük már egyszer félre azt a belénk oltott félénk
séget, hogy istenem, ha nem dolgozok olcsón, hát 
minden vendégem elhagy és éhen kell a családommal 
halni. Dehogy is kell, nem kell félni az árnyéktól, 
A szorgalmas és önbizalommal bíró szaktárs megél a 
jég hátán is, tehát mirevaló az oknélküli félelem?

Mondjuk például: egy helységben működik négy 
szaktárs; a hozzájuk kiszolgálás miatt forduló vendé

gek módosak; szabjuk meg a ^kiszolgálási (dijat jól, 
csak túlzásba ne menjünk; ott aztán négy helyett eset
leg több szaktárs találna elhelyezést idővel, de ha ala
mizsnáért dolgozunk, akkor az a négy (is csak ten
gődik a igerjnetelensége miatt, vagy véglegesen elpusz
tul mind a négy.

Tehát csak ilyen módón megyünk tönkre legjobban, 
amellett az igazságtalan adóelosztás ebben az ország
ban, a lelketlen forgalmiadó kivetés, amelyen mi kis
iparosok nyögünk 1

Nem folytatom tovább, mert az ember szive meg
telik végtelen keserűséggel. Valamikor nem ismertek 
Magyarországon külön államfenntartó osztályt, hanem 
minden tisztességes, szorgalmas ember tartozott a ge
rinchez, bármilyen társadalmi osztályhoz tartozott az 
egyén. Remélem, annyi méltatlan bánásmód és látélt 
nyomorúság után észre fognak térni azok a szak
társak is, akik eddig mint a holdkóros egyén a nyak
törő és járatlan utakon bolyongtak.

A meg nem tartott kongresszusra vonatkozóan ,az 
a megjegyzésem, hogy nem a tervezett kongresszus 
gyógyított volna meg bennünket nagy bájunkból, (ha
nem azok az emb vbaráti íés szociális tervezetek é* ha
tározatok, amelyeket a kongresszuson életbeléptettünk 
és a gyakorlatba átvittünk volna. Ezért kívánatos, hogy 
ezen országos összejövetelt minden tehetségünkkel és 
jóakaratunkkal szorgalmazzuk, mert igen sok és fontos 
elintézni valónk volna a nagygyűlésen. Továbbá ügyel
nünk kell, hogy többé elő ne forduljon az, mint a 
múltban, mikor a vidéki szaktársak nagy Ie.kesedéssel 
és áldozatkészséggel csatlakoztak az ügyhöz, hogy szálka 
legyen valakinek a szemében olyan ember, aki ugyan 
már nem folytatja a fodrászságot, mert gyáros — és 
ez talán a legnagyobb hibája — de amellett puritán jel
lemével és áldozatkészségével mindenkor iparunk es 
szaktársaink helyzetének javításán buzgólkodik1, és nem 
igaz, hogy csak magánérdekért állt volna a mozgalom 
élére. Én mindig az értelmi szerzőt emelem ki; és ha
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az reánk nézve üdvösét akar, nem nézem, hogy  iki 
az, hanem csatlakozom és támogatom csekélységemmel.

Tanuljunk meg végre összetartani, ismerjük fel már 
egyszer azt a nagy igazságot, hogy az összetartásban 
rejlik az erő, a tekintély és a boldogulás útja.

Meddig akarják még a kontárok és jóléti borbély- 
üzletek nagy számát gyarapítani? Kapcsoljuk ki a kon
gresszus-eszméből a merkantil szellemet, érdekeket, ért
sük meg egymást végre, azután biztosak lehetünk, 
hogy egy szebb jövő fog reánk virradni.

Kedves Szerkesztő ur, fogadja köszönetemet soraim 
közléséért.

Kartársi üdvözlettel 
P á 1 f a, január 26.

í R e i n s p a c h  Ádám,  fodrász.

Az uj é v  hajnalán.
(Ezen cikkünk újévi számunkból lapzárta utáni megérkezése miatt 

kimaradt.)

Komor felhők Őlomszürkére festik az eget, melyen 
a nap sugarai nem tudnak áttörni; éjszakánként sürü 
köd ereszkedik le a földre és már alig egy pár lépés
nyire sem tudunk ellátni. A hideg egyre íohködóbb 
kezd lenni. A gondok újabb redőket szántanak hom
lokunkra, de azért mi mégis csak újra és tovább ma
rakodunk egymással és nem találunk egy kibontakbzó 
pontot arra, hogy a béke, a megértés és a szeretet 
sugara, amely éltet, üdít és táplál, egyik-egyik részét 
felfognánk, mert azt megtenni bármelyikünknek azt, 
hogy felvidítaná és örömben és boldogságban lennénk. 
Azok a komor felhők, melyek a fejünk fölött olyan söté
tek, nem maguktól jöttek, hanem magunk csináljuk a 
fejünk fölé és amit nagyon szépen elsimítanánk olyan 
formában, hogy nyújtsunk egymásnak baráti jobbot. 
Szentesítsük magunknak azt a törvényt, hogy »béke, 
szeretet alapján szeressük és segítsük egymást«.

Komikus jelenségeket észlelünk, ha belemélyedünk 
szakmánk társadalmi életébe. Egyesület egyesület mellett 
alakul, de nem' tesz egyik sem egyebet, mint megválaszt
ják a tisztikart és a választmányt, kiszabják és behajt
ják a tagdíjakat és ezzel vége az egyesületjátékosdinak, 
máskép nem is lehet nevezni azt a célnélküli komoly
talan hiúságot Szolgáló egyesületmániát, amely hatal
mas megmozdulásával, szócsatákkal, sértegetésekkel, egy
más lekicsinylésével, frázisokkal lesz vezetve, de ezek 
az egyesületek működésűkben csakhamar elernyediiek; 
nem tesznek semmit, csak Ígérnek és egymást képesek 
volnának megölni. Nem tudom megérteni, mi lehet a 
célja annak a sok erőforgácsolásnak, amely a mi kicsi 
borbélytársadalmunkat jellemzi és szalmaláng; hevületé
ben egymás kenyerére tör, ahelyett, hogy egV hatal
mas, közös kapoccsal egymásba fonódva, egy nagy csa
ládot alkotnánk. Kevesebb gyűlölködést, több megértést 
és eredményesebb békés társadalmat, egg/éolvadást, 
megértést, egymás feltalálását és minél kevesebb külső 
szemfényvesztést kérünk.

Most talán, egy boldogabb év hajnalán, mikor 
agyonhajszolt és megkopott embereink halványuló re
ményekkel ülnek a jövő asztala körül, csak1 kihívói ,a 
nagy üresség, amely reménytelenül kong az elmúlt év
ről az újévbe át. Valami elfogódottság, midőn elgon
dolkodunk szaktársaink szomorú sorsával szorosan ösz- 
szefonódott életünknek nehézségeim, megtörik a szemünk 
tekintete azion a sürü ködfellegen, mely a jö v ő ! konzol- 
loziát takarja el előlünk; mert amint a napnaikj a sugarai 
csak azon a fellegeken tudnak áthatolni, amelyek fátyol- 
szerüen takarják el az eget, aképpen a szeretet melege 
is csak azokat az érzelmeket képes az öröm! tüzében meg
olvasztani, amelyek nem erősebbek a lelkünkre nehezedő 
gondok súlyánál az emberszeretetre született, mint 
ahogy a virágnak éltető eleme a meleg fény. A meleg 
még csak sűrűsödik a szivünkben, de a fénye olyan, 
mint a leáldozó nap megtört sugaraink szelíd ra
gyogása.

Az újév hajnalán tegyünk félre minden viszályt, 
minden szélsőséget, lehangoltságot, és lelkünk boron
gás hangulatát tegyük napsütötté, és a .szeretet forró 
lehelete szárítsa fel azokat a könnyeket, melyet az élet 
szenvedései és küzdelmei, forradalmai együvé forrasz
totta az elmúlt években szivünkben. Gondoljunk az újév 
megszületésére, az elmúlt év szenvedéseire, a szakmai 
egyétértés igéire, és levetve magunkról a viszály kodást,
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a hétköznapiasságot, úgy olvasóinknak, mint a munka
társaknak eszménk hirdetőinek és fenntartóinak1, bará
taimnak ez utón kívánok boldog és szerencsés újévet. 

N a g y k a n i z s a .
Z a p l e t a l  S i m o n .

K edves  S zerk esztő  u r !
Ha tudná ön, hogy mily boldog érzés az, Ihogy 

Csonkamagyarország összes vidéki borbély- és fodrász- 
mestereinek arcáról a gondtalan jólét és megelégedett
ség sugárzik le. Örülhetnek ezen a megelégedettségen 
mindazon kartársak, akik szakmájukat szeretik és akik 
iparunk jövőjét féltették; most már nem kell aggód
niuk, mert iparunk éltető gyökerén rágódó kártékony 
élősdiék (kontárok, intézeti és hivatali borbélyok, a tisz
tességtelen versenyt űző gerinctelen olcsó jánosok) meg
szűntek létezni és a kenyéririgység kihalt, helyette a 
megértés, az egymás megbecsülése és a kollegiális sze
retet melege járta át a kartársak szivét. Ezek után 
iparunk oly magas nívóra emelkedett, hogy iparunkat 
folytatóknak munkája oly horribilisán van díjazva, hogy 
minden anyagi gond megszűnt és helyette a gondtalan 
megélhetés jóléte költözött be minden családhoz.

Nincsenek már nehéz terhek sem, adót, boltbért 
ma már ía legkisebb megerőltetés nélkül játszi könnyed
séggel fizetik, ez már nem okoz gondót. Vannak már 
iparunkat fejlesztő és továbbképző tanfolyamok mindén 
nagyobb vidéki városban, melyen a kartársak elsőrangú 
szaktudást sajátítanak el, a segédek és tanoncok pedig 
kitűnő munkaerőkké képezik ki; magukat, mely szintén 
alapja a jólétnek.

Nincs már szükség az országos szövetségre, iniely 
érdekeinket védené, sem jóléti intézményekre, melyek 
aggkorunkra biztosítsa a jólétet. Ma már a horribilis 
munkadijak folytán nagy vagyont tud gyűjteni minden 
kartárs öreg napjaira és az özvegyek, árvák jövője !is 
biztosítva van, gondtalan megélhetéssel, azáltal, hogy 
vagyont gyűjthető nagy jövedelemmel rendelkező üz
letek maradnak reájuk a kenyérkereső férj és apa halála 
után. A szakosztályok vezetőségei pedig e nagy jólét 
láttára nem tartják szükségesnek a kongresszus meg
tartását, sem az országos szövetség megalakítását, ,és 
ennek keretében a jóléti intézmény létesítését, mert ily 
nagy jólétben ezekre szükség nincs és az a nehéz, küz
delmes múlt az enyészeté és többé soha vissza 'nem 
jöhet, erre mint rossz álomra gondolhatunk ezután 
vissza.

Ezeken f elbuzdulva, a szakosztályok vezető lég: :i a 
nehéz és fárasztó munkájuk után (mely félúton meg
állt) a jól kiérdemelt pihenéssel szerzett bah'érai'cofrr 
alusszák ki fáradalmaikat és álmodják a jólétet. Áldás 
és béke lengjen nyugodt pihenésük fölött.

Kedves Szerkesztő ur, mindezeket azért közlöm 
Önnel, aki oly sokat dolgozott érdekeinkért lapja/al, 
lelkesített, buzdított az összetartásra, Ön is érezze át 
ezen boldog érzést e nagy jólét és megelégedettség 
láttára, amit mi érezünk, és ennek velünk örveidjcn.

Maradtam a k. Szerkesztő urnák lelkes híve
C é g i  léld1, január 28.

T ó t h  L á s z l ó ,  borbélymester, 
a kongresszus lés országos szövetség előkészítő bizottság 

jegyzője.

BAUER FERENC
MÜKÖSZÖRÜS

BUDAPEST, BETHLEN-UTCA 45.
Vállalja mindennemű javítását és köszörülését az összes 

szakmába vágó íbdrászati műszereknek,
8 napon belüli pontos kiszolgálás. 

A C É L R A K T Á R  DÚS  V Á L A S Z T É K B A N .

VILÁGREKORDOT ÉRT EL A

COLUMBIA HAJFESTŐ
GAZDAG SZÍNÁRNYALATÁVAL.

REFLEX HENNÉ HAJFESTŐ SHAMPOON.
COLORIS BAJUSZ- ES SZAKÁLLFESTÉK.

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

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

Gáspár Testvérek, bajuszkötőgyár
Budapest.

__ Amely bajuszkötöről hiányzik a Gáspár név, az silány utánzat.

G y á r t m á n y a i n k  á r a i  a k ö v e t k e z ő k :
Diana bajuszköiő tucatja K 120.000 Góliát bajuszkötő tucatja K 160 000 
General „ .  K 136 000 Hunnia „ _ K 180 000

Fejlekötő, szép kivitelben darabja K 20.000

M i n d e n ü t t  k a p h a t ó k !

Fő rak tári

Dankovszky István cégnél.

ia“áK „F ran k ó i" hajhálót, ba juszK ötőtjSha‘,a
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HENNOGALOL
A LEGJOBB HAJFESTŐ SZER

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

Hibás színezés kizárva. Felvilágosításért 
bármikor szívesen rendelkezésére 

állok a t. kolléga uraknak.

Egy próba meggyőz mindenkit 
a Hennogalol előnyeiről és megbízhatóságáról. 

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

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

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

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

vezérképviselete
Budapest, VI., Andrássy-ut 28.

Hírek  m egszá llt területről.
ízléstelen reklám. A Szalontai Lapokból olvassuk,

hogy Nagyszalontán a főtéren Anker Lápét fodrász- 
üzletet nyitott. A fentnevezett újság: szerkesztője — 

testvérsógorának — olyan reklámot csinált a lapjában, 
hogy azt gondolta, hogy ezzel majd az egész szalontai 
közönség mind az Anker boltjába fog tódulni. A szer
kesztő ur a következőleg elmélkedik sógora érdekében: 
»___  Ami késik: nem múlik azonban és rövid egy
hónapi ittlétünk után megnyílt a főtéri borbélyüzlet is, 
mintegy megszüntetni akarva azon eddigi nehézménye- 
zésünket, hogy tizenkét borbélybolt közül egy sincs a 
főtéren — minő érzéketlenül gyakorlatiatlanok a szalontai 
borbélyok! De ha már a tizenkettő közül egy sem ütötte 
föl tanyáját a főtéren: megkockáztatta, merészen, a 
tizenharmadik. — Ankíer Lipót a merész tizenharmadik, 
aki leolvasta orcánkról nehézményezésünket, ügy lát
szik s a következő gondolatsor gomolygbtt fejében. 
Ha már akadt egy jói (családból való) szerkesztője a 
városnak: miért'ne lehetne egy jó  (helyen levő) borbély- 
üzlete is? 'Miért keserítsük el jobb sorsra érdemes szer
kesztőnk hátralevő napjait, ha már közibénk vetette 
balvégzete. Meghozom az áldozatot: borbélybioltot nyi
tok a főtéren. (— 'fis Anker Lipót egészséges agyra valló 
gondolatsorát követte1 a tett. E hónap elseje óta elegán
san felszerelt borbélyüzlet várta Szalonta kényes Ízlésű 
urait észrevehetetlen lenyuzásra, finoman történő ko- 
pasztásra stb. S hogy a tizenharmadik borbélybolt 
elegánciája teljes legyen: az uj borbélyüzlet első se
gédje Karap, aki azonban korántsem harap, hanem Antal. 
Ellenben vízvezeték is van a borbélyüzletben, ami Sza- 
lontán unikum. — Bocsásson meg nekünk a Tóth és 
Mayer cég: mi már Ankernél váltottunk bérletszel
vényt.« — Ezen Ízléstelen és személyes élű reklám váljék 
egészségére Anker fúrnak. Megjegyezni kívánjuk, hogy a 
fenti reklámban nem felel meg a valóságnak, hogy egy 
üzlet sincs a főtéréin. Híá|t a Hencz Mihályé hol van? kî  
nek a mai kornak megfelelőleg van berendezve és oly 
szaktudással rendelkezik, hogy díszére válhatik szak
mánknak.

H alálozás. Frencel Károly hátszegi születésű bor
bélymunkás Marosvásárhelyt, az állami kórházban de
cember 19-én meghalt. Szegény Frencel Károlynak a 
háború előtt virágzó üzlete volt. A háború alatt Frencel 
olasz hadifogságba került és onnét hazajőve, már nem 
találta meg a boldogságát s elment a Regátba, hortnan 
kétévi hányattatás Után Marosvásárhelyre ment és itt 
elhagyatva mindenkitől, a szörnyű vesebajnak lett ál
dozata, mig most szenvedéseitől megváltotta a halál.
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Ú jév i gondolatok.
Kedves Fodrászipar,
Régen irtani Önnek,
Tán fél éve is van,
Hogy hallgat az ének.

Tán fél éve is van,
Hogy elhalt az ének,
Éln édes terem töm,
Többel lettünk vének.

í f
Ezen idői alatt
Sok mindent megtudtunk,
Sokfelé elgörbült 
Az egyenes utunk.

Egy évvel ezelőtt 
Hozsannával kezdtük,
Jövőt állápoZunk,
Kongresszust jeleztük.

Kongresszust jeleztük,
Megmozdult az ország,
Örömmel láttuk, hogy 
Eszmél a fodrászság.

Megmozdult az ország,
Elsőnek Kanizsa,
Debrecen, Pécs, Szeged,
Keszthely, Eger, Izsa.

Majdnem minden város 
Jelezte készségét,
Mindegyik belátva 
Kongresszus szükségét.

Elmúlt az esztendő,
Éts kongresszus nem lett,
Átka a magyarnak,
Veszekedni kellett.

Fodrász Újság látva,
Hogy mozog az ország,
Eddig ői azt hitte,
A vidék csak jószág.

Nekiripakodott 
A Fodrásziparnak,
Meg sem kérdezve, hogy 
Vájjon mit akarnak?

Étn édes Terem tőm,
Pedig de szép lenne,
Ha főváros s vidék 
Egy érzésen lenne.

Egyik azt akarná,
Mit a másik óhajt,
Hiszen mindegyikünk 
Jobb jövőért sóhajt.

Fogjunk össze minden,
Valahányan vagyunk,
Előrehaladás 
Legyen a jelszavunk.

Fogjunk össze minden,
Vala hányán vagy unk,
Főváros és vidék 
Együtt kell haladnunk.

Elmúlt az esztendő,
Tudjuk, hogy milyen volt,
Reméljük, az újon
Nem lesz piszok, szenny, folt.

De az csak ügy lehet,
Kik e szakmát űzik,
Egytől-egyik mind a 
Jó Istenben bizik.

Elmúlt az esztendő, 
fis üj jött helyette,
Nem tudjuk, hogy Isten 
Milyennek rendelte.

Mily csapást, vagy áldást 
Szállit ebben reánk,
A mi gondviselő 
Mennyei szent Atyánk.

De bármit küldjön is, 
fin szívből kívánom,
Az Ur szent áldása 
Legyen a fodrászon!

Tatabánya, 1925 január 1.
M u r a  M leslžairois.

JOHNSON-STAR

FÜggŐSZlj szimpla *. K Isiooo

Függő heveder K oron a 30.000

„Ádám“ kézifenő dupla K 35.000

T A A e i r í o  nagy . . . K 30.000 I D p l i l l a ^  hai ' és szakálvágé Léaerta kicsi . . , K 25.000 | „ueillld lapok párja K 160.00C

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

Vidékre gyors és pontos kiszolgálás.

M 1 C S Á N Y 1  G Y U L A
MÜKÖSZÖRÜS, BUDAPEST, VI., ARADI-U. 64, udvarban,
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= | A P R Ó  H I R P E T É S E K | | = |
EGY NŐIFODRÁSZ tanulóleány, jobb üzletbe ajánlko

zik. Senek József fodrász, Budakesz.

25 ÉlV ÓTA fennálló jóforg-almu borbélyüzlet a Fó-téren, 
három munkaerőre berendezve, 34,000.000* korona 
bevétellel, eladó. Cim megtudható a kiadóhivatalban.

EGY TÖBBÉVI gyakorlattal biró, jó munkás borbély- 
segéd állást nyerhet március 1—15-ig. Fizetés meg
egyezés szerint, özv. Müller Józsefné fodrászterme, 
Dombóvár.

BALATON mellett levő jóforgalmu úri és nőifodrász- 
üzlet vezetés hiánya miatt olcsón eladó, esetleg bérbe 
is adnáim,.Jvlagy la berendezés külön is eladó. Bővebbet: 
Dada Irén Szombathely, Paragvári-utca 17. sz.

KÉT INTELLIGENS fodrászsegéd megnősülne, esetleg 
benősülne. »Szőke és Barna« jeligére leveleket a ki- 
adóhivatal továbbit.

FELSŐMAGYARORSZÁG legforgalmasabb városában 
teljesen berendezett úri- és hölgyfodrász szalon, szép 
megélhetést nyújtó, évi kb. 100 millió jövedelemmel, 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

,18 ÉVES, jó  megjelenésű, jól dolgozó, fiatal fod
rászsegéd alkalmazást keres, azonnali belépésre. Sinka 
Lajos fodrászsegéd Jászberény, VI. kér. Rezeda-utca
7. szám.

Fichtolm fenyöfcivonat Legjobb,
i s mé t  k a p h a t ó  mi n de n ü t t !  legtisztább 

Vezérképviselet: fenyöfürdö
Budapest, IV ., Ferenc József-rakpart 19. és fürdösó.

I. emelet 2. —  Telefon : József 90-56.

Készítményeim az összes fodrászán szak-nagykereskedőknél kaphatók I
EOTMER ALAJOS
SZERELÉSI VÁLLALAT (SPECIÁLIS SZAKMŰHELY) 

Budapest, V II., M iksa-utca 19.
ALAP1TTATOTT 1899-ik ÉVBEN.

FÉMÁRUQYÁR, GALVANIZÁLÓ - INTÉZET
VALAMINT

FÉMKÉSZÜLÉKEK KIVITELEZÉSE.
Gyárt és szakszerűen javit:

Fejmosó-készüléket, légszesz-vizmelegitőt (auto-geiser). Haj- 
munka8záritókemencét. Hajsütővas-melegítőt. Arcgözölő-készü- 
léket. Fémmanicür-asztalokat. Fejtámlákat. Fodrász asztali 
készleteket. Viaszbaba-, paróka- és kirakat-állványokat. Utcai 

fodrászlámpákat. Cégértálakat és tartókat. — Azonkivül 
elvállal mindennemű gáz- és vízszerelési munkát.

Teljesurk női fodrász- és manikUrüzletek tervezése és kivitele*

Az alábbi Ítéletet a B X I3094/16-1921. számú, 1925. január 
hó 21-én : keltezett „Végzésinek elrendelése alapján
közöljük.

A b u da p e s ti kir .  b ü n t e t ő  t ö rv é ny s z ékt ől .
„  6967 3094
B. I . --------- /8. szám. B. V.----------/5. szám.

1922. 1921.

A MAGYAR ÁLLAM NEVÉBEN!

A MAGYAR KIRÁLYI KÚRIA

a sajtó utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt, vádolt Wéber 
József ellen indított bűnügyet, amelyben a budapesti kir. bün
tető törvényszék 1922. évi április hó 25. napján B. V. 
6094/1922/5. szám alatt, a budapesti kir. ítélőtábla pediig 
vádlottnak és védőjének felebbezésére 922. évi október hó
3. napján 16. B. 6740/1922/6. szám alatt ítéletet hozott, a 
Vádlott és védője részéről használt, írásban nem lindokolt 
semmiségi panasz folytán az 1923. évi január hó 31. napján 
Megtartott nyilvános tárgyaláson dr. Tó'.li Rezső ügyvédnek, 
mint főmagánvádló képviselőjének meghallgatása után vizsgálat 
alá vette és meghozta a következői

i <■ V é g z é s t :
A m. kir. Kúria a semmiségi panaszoknak a Bp. 085. 

§-ának 1. a) pontjára alapított részét visszautasítja, a Bp. 
385. §. 1. c) frontja alapján bejelentett részét pedig’ * el
utasítja.

Egyben kötelezi a kir. Kurja a vádlottat, hogy főmagán- 
Vtádlónak a 'mai tárgyaláson megjelent jogi. képviselője Bája 
fejében a Bp. 480. '§-a alapján ötszáz (5Ö0) koronát Í5 nap 
alatt különbem végrehajtás terhe alatt megfizessen.

I n d o k o k .
Vádlott és védője a másodbirósáfe ité’ete elleti a Bp. 385. 

§• 1. a) pontja alapján minden közelebbi megjelölés nélkül 
azért jelentettek be semmiségi panaszt, mert a vádbeli tett 
nem bűncselekmény.

A panaszoknak ezt a részét azonban a Bp. *'34. §-ának 
3. bekezdése alapján .vissza kellett utasítani, mert a perorvos
lattal élők annak bejelentésekor nem jelölték meg a Bp. 390. 
§-nak határozott rendelkezése ellenére, azt a törvényszerű (sem
miség i okot, mely miatt a vádlott vádbéli tett bűncselekmény 
tényálladékát, ki nem merítené s az előző védekezésből a 
védői előterjesztésekből sem volt ilyen semmiségi ok kivehető.

Vádlott és védője továbbá a Bp. 385. §-ának 1. o) pont
jára valló hivatkozással azért is jelentettek be semmiségi pa
naszt, mert szer’intök -a vádbeli tényállítások valósága bebizonyí
tást nyert.

A panaszoknak ez a része azonban a Bv. 16 §-ára való 
tekintettel tulajdonképpen szintén a Bp. 385. §:nak 1. a) 
pontjára alapítódnak volt veendő.

Ez azonban alaptalan, mert az alsóbirósági ítéletekben a va
lóság bizonyítása keretében valóként megállapított és azokból 
a kir. Kúriát is kötelező tényekből e helyütt is nemcsak azt 
a következtetést kellett levonni, hogy a vádbéli tény állítások 
valóságának bizonyítása egyáltalán nem sikerült, hanem a kir. 
Kúria megismerése szerint a vádlott részéről á’Yjtott (tények 
egyenesen megcáfoltattak, azok valótlanoknak bizonyultak, ami 
ugyan nem kelléke a Bv. 16. §-a alkalmazhatásának, azonban 
ez az utóbbi körülmény mint bizonyított többlet a vádlott
büntetésének kiszabásánál súlyosítóként lett volna az elsö-
hiróságok által figyelembe veendő.

A panaszoknak ezt a részét tehát, mint alaptalant a Bpn. 
36. §*a értelmében el kellett utasítani.

Végül megjegyzi még a kir. Kúria, hogy a védő által a
felebbviteli főtárgyaláson a valóság bizonyításának kiegészí
tése végett előterjesztett indítványát nem érdemi okokból, ha
nem a Bv. 29., továbbá a St. 53. és 54. §§-aira hivatkozással' 
azért kellett volna elutasitami, mert a felebbviteli fő tárgyalá
son a valóság bizonyításának, vagy e bizonyítás k'egészitésé- 
nek már nincs helye.

A főmagánvádló jogi képviselőjének .diját a mai tárgya
láson kifejlett munkával arányban á'ló mértékben kellett meg
áll ápitani és annak megfizetésére az elitéit vádlott a JBp. 
479. és 480. §§-ai alapján volt kötelezendő.

Budapest, 1923. élvi1 január hó 31. napján. Ráth1 Zsigmondi 
sk. másodelnök, dr. Szlavik Ferenc &. .k., előadó. »Jogerős 
és végrehajtható.«

A másolat hiteléül 3
L a n g e r .  P u s k á s L a j o ® ,

e n̂ö -̂ s.-hív. tisztviselő.
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16. R. 6740/1922/6. szám. B. V. 3094/1921/6. szám.

A MAGYAR ÁLLAM NEVÉBEN!

A BUDAPESTI KIR. ÍTÉLŐTÁBLA
mint büntető bíróság

sajtó utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Wéber 
József ellen folyamatba tett bűnügyet, melyben a bípesti kir. 
ÉVüntető törvényszék 1922. évi. április hó 25. napján a B 
V. 3094/1921/5. sz. alatt ítéletet hozott a vádlottnak és vé
dőjének a bűnösség megállapítása miatt a Bp. 385. §-a L. 
a) pontja alapján és a . bűnösség súlyossága miatt bejelentett 
felebbezése folytán 1922. évi október hó 3. napján iártott nyil
vános felebbviteli főtárgyaláson, melyben Uzonyi Géza tanács
elnök, Auer Károly ,és Gadió István itélőblirák vettek részt, 
a főmagánvádló képviseletében dr. Tóth Rezső agy véd járt el. 
viszent a jelenvolt vádlottat dr. Vidacs Gyula ügyvéd védő 
képviselte, a jegyzőkönyvet pedig dr. Lukács Zoltán tanácsjegyző 
vezette, a vád és védelem meghallgatása után vizsgálat alá 
vevén, a következőleg

'< í t é l t :  1
A kir. ítélőtábla az elsőfokú bíróság' ítéletét helybenhagyja.

> Egyúttal Wéber József vádlottat arra kötelezi, hogy Vada 
József főmagánvádlónak a felebbviteli tárgyalással felmerült 
lügyVédi képviseleti költség fejében 1500 koronát jelen ítélet 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt végrehajtás ter
hével megfizesse.

I ndo ko k :
A kir. ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletében megállapított 

tényállást az abban megjelölt bizonyítékoknál fogva szintén 
valónak fogadta el. I

' Ezen tényállás alapulvétele mellett és figyelemmel arra 
is, hogy az elsőbiróság ítéletében az állított tények valóságának 
bizonyítására vonatkozólag a törvényszéki főtárgyalás eredmé
nyéinek megfelelően s helyesen kifejtett okok szerint a valóság 
bizonyítása sikertelen maradt, a kir. itélőtábbla úgy találta, 
hogy a vádlott bűnössége helyesen állapíttatott meg s cselek
ménye törvényszerűen minősíttetett.

A Bp. 385. §-ának 1. a) pontjában foglalt s a  felebbezés 
alapjául felhozott anyagi semmíségi okot a kir. ítélőtábla annál 
kevésbbé látta fennforogni, mert egyrészt a valóknak elfoga
dott tények mindazokat az alkotóelemeket magukban foglalják, 
melyek az 1914. XLI. t.-c. 1. §-ába ütköző és (a 3. §-a 2. be
kezdésének 1. p. szerint minősülő sajtó utján elkövetett rágal
mazás vétségének a megállapításához szükségesek, másrészt a 
valósága bizonyítás meghiúsultának és a rágalmazás megálla
pítását az imént felhívott törvénycikk 16. §-a szerint kizáró 'ok 
nincsen. • ■ i

A védő ugyan arra a körülményre, hogy a főmagánvádló |aí 
volt főnökével szemben, nyitotta meg üzletét s azzal piszkosan 
konkurrált, a felebbviteli főtárgyalásom kérte aZ elsőfokú bíró
ság által mellőzött Klekner Péter tanú kihallgatását. De ennek 
a tanúnak kihallgatását a kiír. ítélőtábla a Bp. 393. '§-ának 1. p. 
alapján azért mellőzte, mivel e tanú vallomása, ha a kér
déses körülményt megerősítené is, csak annyiban tartalmazhatna 
tárgyi valóságot, hogy a főmagánvádló vele szemben, mint az 
elsőfokú főtárgyaláson idevonatkozólag kihallgatott Schlissler 
János tanú is vallotta, üzletet nyijtoilit s így neki Ikonkurrenciát 
•csinált, ami magában véve teljesen közömbös tény, de a Rcon- 
kurrencia minőségére nézve inkább csak érdekelt véleménynek, 
kritikának volna tekinthető; ezenkívül főképpen pedig azért volt 
a tanú kihallgatása mellőzendő, mivel a vád tárgyává tett cikk 
egyéb súlyosabb s a rágalmazás tényálladékát kimerítő Itény- 
lállitásai mellett a  szóbanlevő ténykörülmény az ügy eldöntésére 
pézve lényegtelen. 1 1

Ami pedig a büntetés kiszabását illeti, bár a kir. ítélő
tábla súlyosbító körülménynek vette a rágalmazó tényállítások 
ihalmazatát, az a helyesen kiemelt enyhítő körülmények mérle
gelésével arányban álló, mihez képest a  megjelölt súlyosbító 
körülményre való tekintettel a büntetés .további enyhítése indo
kolatlan. Ezekhez képest az elsőfokú Ítélet helybenhagyandó 
volt. A főmagánvádló képviseletével felmerült felebbviteli tár
gyalási költségben való elmarasztalás a Bp. 480. §-ám alapszik. 

' Budapest, 1922. évi október hó 3. napján.

( U z o n y i  G é z a  a. Jc., G a d ó  I s t v á n  s. k.,
tanácselnök. előadó.

1 A másolat hiteléül:
P u s k á s  L a jo .s ,  
s.-hiv. tisztviselő.

A b u d a p e s t i  ki r .  b ü n t e t ő  t ö r v é n y s z é k t ő l ,
B. V. 3094/1921/5. szám.

A MAGYAR ÁLLAM NEVÉBEN 1

A budapesti kir. büntető törvényszék sajtó utján élköve
tett r ágalmazás vétsége miatt Wéber József ellen a vádtamáos* 
nak 11. alszámu vádhatározatában foglalt vád felett Nagy Béla 
kir. tszéki tanácselnök, mint elnök, Piacsek Győző kir. it. táblai 
biró és dr. Kilb Lajos kir. tszéki biró, valamint dr. (Méhes Ignác! 
kir. tszéki titkár, mint jegyzőkönyvvezető részvételével dr. Tóth 
Rezső ügyvéd, mint főmagánvádló képviselőjének és dr. Vidacs 
Gyula ügyvédnek, mint védőnek 'Jelenlétében.

Budapesten, 1922. évi április hó 25. napján megtartott 
nyilvános főtárgyalás alapján a vád és a védelem meghallgatása 
után meghozta a következő

Í t é l e t e t ?
1. Szabadlábon levő Wéber József vádlott, 41 éves, rk. 

vaUiásu, sombereki születésű budapesti lakos, magyar állam
polgár, nős, vagyontalan, ír, olvas, katona nem volt, fodrász
mester és lapszerkesztő, a  St. 33. §-a szerinti szerző bűnös 
az 1914: XLI. t.-c. 1. §-ába ütköző és a 3. § 2. bek. 1. p. 
szerint minősülő, sajtó utján elkövetett, rágalmazás vétségében, 
amelyet úgy követett el, hogy a Budapesten megjelenő »Fodrász
ipar« cimii időszaki lap 1920. december l-i számában »Vada 
redivivus« felirat alatt közzétett cikkben Vada József főmagám- 
vádlóról sajtó utján az alábbi tényeket állította:

» . . .  ő volt Várinak agent provok ateurje, aki Várit ideje
korán mindenről értesitgetfce, valószínűleg ezért a  jövedelmező 
állásért. . .  legbotrányosabbam konkurráló egyén. . .  aki három! 
évi segédeskedés után principálisától kilépvén (ausgetipll) éppen1 
azzal szemben nyitotta meg üzletét, ahol azután minden törek
vése oda irányult, hogy volt mesterét tönkre tegye. . .  Be
ismerte, hogy piszkosan konkurrált... Máté bebizonyította, hogy 
Vada a gyűjtött pénzekkel nem számolt e l . . .  megugrott... í 
erőszakkal vette rá a szövetséget, hogy neki 200 koronát jog
talanul kiadjon . . .  erőszakos, pénzsóvár ember . . .  tmég haL 
ezer koronát sikerült neki a szövetségtől kierőszakolni1 
Vadának a törekvése nem egyéb, mint haszonlesés... (amely 
lények valóság esetében Vada József ellen bűnvádi eljárás 
megindításának oka lehet, vagy őt közimegvetésnek tenné ki.

A kir. törvényszék ezért:
I. Wéber József vádlottat a Bvt. 3. §. 2. ;bek. !az 1921.

évi 28. t.-c. 4. §-a alapján a Btk. 92. {.§-ámak lalkalmaz'ásálvial 
egyezer (1000) korona pénzbüntetésre, mint főbüntetésre, ezen
felül kettőszáz (200) korona pénzbüntetésre, mint mellékbün
tetésre ítéli. <

A pénzbüntetést behajthatatlansága őseiére a Btk. 53. §-a 
St. 41. §. az 1921:XXVIII. t.-c. 5. §-a alapján öt (5) meg 
egy (1), összesen hat (6) napi fogházra kell átváltoztatni.

A pénzbüntetést az Ítélet jogerőre emelkedésétől számitolit
15 nap alatt kell végrehajtás terhével a budapesti kir. ügyész
ségnél az 1892:XXVII. t.-c. 3. §-ábam meghatározott fcélra 
megfizetni.

A vádlott a Bp. 480. §-a értelmében köteles az eddig fel
merült és az ezután felmerülő bűnügyi költséget az államkincs
tárnak megtéríteni.

Köteles Wéber József vádlott a Bp. 480. §<-a értelmében 
Vada József főmagánvádló képviselőjének 11.55 koronát ügy
védi költség fejében az ítélet jogerőre emelkedésétől .számított
15 nap alatt végrehajtás terhével megfizetni.

Az ítéletben megállapított, pénzbüntetést, és bűnügyi költ
ségért elsősorban a vádlott felelős. Amennyiben ezeket Wéber 
József vádlottól behajtani nem lehet, a St. 40. §. ,2. 'bek. 
értelmében Radványi Géza kiadótól, s ha ez sem, lehetséges, 
az »Európa« irodalmi és nyomdai rt. igazgatóságától kell be
hajtani. 1

Elrendeli a St. 43. §. 4. bek. értelmében, hogy jelen Ítéletet 
indokaival együtt a »Fodrászipar« időszaki lap szerkesztője la 
jogerős ítélet kézbesítése után megjelenő legközelebbi lap
példányában rendes nyomással tegye közzé.

Az ítélet jogerőre emelkedése után a kir. ügyészséggel 
(Bp. 494. §-a) és a fokozatos felelősségnél fogva a »Fodrász
ipar« kiadójával és az »Európa« irodalmi és nyomdai rt. igaz- 
igatóiságával közöltetni rendeli.

I n d o k o l á s :
Vádlott beismerésével s a beszerzett hirlappéldánnyal bizo

nyítva van, hogy a  Budapesten megjelenő »Fodrászipar« birmi 
időszaki lap 1920. évi december hó l-i számában »Vada redi
vivus« felirat alatt közzétett s 'a rendelkező részben idézett in- 
fcriminált tényállásokat magában foglaló cikket Wéber József 
vádlott irta. '
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= | A P R Ó  H I R P E T É S E K | = |
EGY NŐI FODRÁSZ tanú ló leány, jobb! üzletbe ajánlko

zik. Senek József fodrász, Budakesz.

25 ÉV ÓTA fennálló jóforgalmu borbélyüzlet a1 Fő-téren, 
három munkaerőire berendezve, 34,000.000* korona 
bevétellel, eladó. Cim megtudható a kiadóhivatalban.

Az alábbi ítéletet a B X I3094/16-1921. számú, 1925. január 
hó 21-én ; keltezett „Végzésinek elrendelése alapján 
közöljük.

A b u d a p e s t i  k i r .  b ü n t e t ő  t ö r v é n y s z é k t ő l .

6967 3094
a L W 8' K k  a  v-7 S T /5‘ szám-

A MAGYAR ÁLLAM NEVÉBEN!

A MAGYAR KIRÁLYI KÚRIA

EGY TÖBBÉVI gyakorlattal bíró, jó munkás borbély- 
segéd állást nyerhet március 1—15-ig. Fizetés meg
egyezés szerint. Özv. Müller Józsefné fodrászterme, 
Dombóvár.

BALATON mellett levő jóforgalmu úri és nőifodrász- 
üzlet vezetés hiánya miatt olcsón eladó, esetleg bérbe 
is adniálm,.jvlagy la berendezés külön is eladó. Bővebbet: 
Dada lilén Szombathely, Paragvári-utca 17. sz.

KÉT INTELLIGENS fodiíászsegéd1 megnősülne, esetleg 
benősülne. »Szőke és Barna« jeligére leveleket a ki- 
adóhivatal továbbit.

FELSÖMAGYARORSZÁG legforgalmasabb városában 
teljesen berendezett úri- és hölgyfodrász szalon, szép 
megélhetést nyújtó, évi kb. 100 millió jövedelemmel, 
eladó. Cim ai kiadó hivatalban.

í18 ÉVES, jő  megjelenésű, jól dolgozó, fiatal fod-
i ilászsegéd alkalmazást keres, azonnali belépésre. Sinka 

Lajos fodrászsegéd Jászberény, VI. kér. Rezeda-utca 
7. szám.

KAszltményalm » összes fodrászat! szak-nagykereskedőknél kaphatóki
E1HIHER ALAJOS
SZERELÉSI VÁLLALAT (SPECIÁLIS SZAKMŰHELY) 

Budapest, V II., M iksa-utca 19.
ALAP1TTATOTT 1899-ik ÉVBEN.

FÉMÁRUGYÁR, GALVANIZÁLÓ - INTÉZET
VALAMINT

FÉMKÉSZÜLÉKEK KIVITELEZÉSE.
Gyárt és szakszerűen javit:

Fejmosó-készüléket, légszesz-vizmelegitőt (auto-geiser). Haj- 
munka8záritókemencét. Hajsütővas-melegítőt. Arcgözölő-készü- 
léket. Fénimanicür-asztalokat. Fejtámlákat. Fodrász asztali 
készleteket. Viaszbaba-, paróka- és kirakat-állványokat. Utcai 

fodrászláni pákát. Cégértálakat és tartókat. — Azonkívül 
elvállal mindennemű gáz- és vízszerelési munkát.

Teljesuri* női fodrász- és manikUrüzletek tervezése és kivitele*

a sajtó utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Wébsr 
József ellen indított bűnügyet, amelyben a budapesti kir. bün
tető törvényszék 1922. évi április hó 25. napján B. V. 
6094/1922/5. szám alatt, a budapesti kir. Ítélőtábla pedig 
vádlottnak és védőjének felebbezésére 922. évi október hó 
3. napján 16. B. 6740/1922/6. szám alatt ítéletet hozott, a 
Vádlott és védője részéről használt, írásban nem lindokolt 
semmiségi panasz folytán az 1923. évi január hó 31. napján 
Megtartott nyilvános tárgyaláson dr. Tóthi Rezső ügyvédnek, 
mint főmagánvádló képviselőjének meghallgatása után vizsgálat 
alá vette és meghozta a következői

I í <■ Vé g z é s t :
A m1. kir. Kúria a semmiségi panaszoknak a Bp. 085. 

§-ának 1. a) pontjára afapitott részét visszautasítja, a Bp. 
885. §. 1. c) fontja alapján bejelentett részét pedig » el
utasítja.

Egyben kötelezi a kir. Kúria a vádlottat, hogy főmagán- 
Vádlónak a 'maii tárgyaláson megjelent jogi képviselője Híja 
fejében a Bp. 480. ^-a alapján ötszáz (500) koronát 15 nap 
aTatt különbeni végrehajtás terhe alatt megfizessen.

I n d oko k.
Vádlott és védője a másodbirósáfe ité’ete ellen a Bp. 385. 

§. 1. a) pontja alapján minden közelebbi megjelölés nélkül 
azért jelentettek he semmiségi panaszt, mert a vádbeli tett 
nem bűncselekmény.

A panaszoknak ezt a részét azonban a Bp. <'34. §-ának 
3. bekezdése alapján .vissza kellett utasítani, mórt a perorvos
lattal élők annak bejelentésekor nem jelölték meg a Bp. 390. 
§-nak határozott rendelkezése ellenére, azt a törvényszerű bemí- 
raiségi okot, mely miatt a vádlott vád'béli tett bűncselekmény 
tényálladékát ki nem merítené s az előző védekezésből a 
védői előterjesztésekből sem volt ilyen semmiségi ok kivehető.

Vádlott és védője továbbá a Bp. 385. §-ának 1. c) pont
jára valló 'hivatkozással azért is jelentettek be semmiségi pa
naszt, mert szerintük a vádbeli tényállítások valósága bebizonyí
tást nyert.

A panaszoknak ez a része azonban a Bv. 16 §-ára való 
tekintettél tulajdonképpen szintén a Bp. 385. §:nak 1. -.a) 
pontjára alapítódnak volt veendő.

Ez azonban alaptalan, mert az alsóbirósági ítéletekben a va
lóság bizonyítása keretében valóként megállapított és azokból 
a kir. Kúriát, is kötelező lényekből o helyütt is nemcsak azt 
a következtetést kellett levonni, hogy a vád beli tény állítások 
valóságának bizonyítása egyáltalán nem sikerült, hanem a kiír. 
Kúria megismerése szerint a vádlott részéről a ’djtott (tények 
egyenesen megcáfoltalak, azok valótlanoknak bizonyultak, ami 
ugyan nem kelléke a Bv. 16. §-a alkalmazhatásának, azonban 
ez az utóbbi körülmény mint bizonyított többlet a vádlott 
(büntetésének kiszabásánál súlyosítóként lett volna az elsö- 
biiróságok által figyelembe veendő.

A panaszoknak ezt a részét tehát, mint alaptalant a Bpn. 
36. §-a értelmében el kellett utasítani.

Végül megjegyzi még a kir. Kúria, hogy a védő által a 
felébb vite li főtárgyaláson a valóság bizonyításának kiegészí
tése végett előterjesztett indítványát nem érdemi okokból, ha
nem a Bv. 29., továbbá a Sf. 53. és 54. §§-aira hivatkozással' 
azért kellett volna elutasítani, mert a felébbviteli főtárgyalá
son a valóság bizonyításának, vagy e bizonyítás kiegészítésé
nek már nincs helye.

A főmagánvádló jogi képviselőjének .diját a mai tárgya
láson kifejlett munkával arányban á'ló mértékben kellett rneg- 
éllapitani és annak megfizetésére az elitéit vádlott a ,Bp. 
479. és 480. §§-ai alapján volt kötelezendő.

Budapest, 1923. l{vi * január hó 31. napján. Rát'h1 Zsigmondi 
sk. másodelnök, dr. Szlavik Ferenc sí. ,k.» előadó, »Jogerős 
és végrehajtható.«

Á 'm á s o la t h ite léü l]
L a n g e r .  P u s k á s L a j o a ,

elnök- s.-hív. tisztviselő.
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16. R. 6740/1922/6. szám. B. V. 3094/1921/6. szám.

A MAGYAR ÁLLAM NEVÉBENI

A BUDAPESTI KIR. ÍTÉLŐTÁBLA
mint büntetői bíróság

sajtó utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Wéber 
József ellen folyamatba tett bűnügyet, melyben a bípesti kir. 
Ivüntető törvényszék 1922. évi április hói 25. napján a B 
V. 3094/1921/5. sz. alatt ítéletet hozott a vádlottnak és vé
dőjének a bűnösség megállapítása miatt a Bp. 385. §-a L. 
a) pontja alapján és a . bűnösség sulyossága miatt bejelentett 
feleb'bezése folytán 1922. évi október hó 3. napján tártott nyil
vános felebbviteli főtárgyaláson, melyben IJzonyi Géza tanács
elnök, Auer Károly és Gadió István itélőbíirák vettek részt, 
a íőmagánvádló képviseletében dr. Tóth Rezső ügyvéd járt el. 
viszont a jelenvolt vádlottat dr. Vidacs Gyula ügyvéd védő 
képviselte, a jegyzőkönyvet pedig dr. Lukács Zoltán tanácsjegyző 
vezette, a vád és védelem meghallgatása után vizsgálat alá 
vevén, a következőleg

» í t é l t :  1
A kir. ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

\ Egyúttal Wéber József vádlottat arra kötelezi, hogy Vada 
József főmagánvádlómak a felebbviteli tárgyalással felmerült 
lügy'védi képviseleti költség fejében 1500 koronát jelen ítélet 
jogerőre emelkedésétől számított 15 nap alatt végrehajtás ter
hével megfizesse.

I ndo ko k:
A kir. ítélőtábla az; elsőfoku bíróság ítéletében megállapított, 

tényállást az abban megjelölt bizonyítékoknál fogva szintén 
valónak fogadta el. í
* 1 Ezen tényállás alapulvétele mellett és figyelemmel arra 
is, hogy az elsőbiróság ítéletében az állított tények valóságának 
bizonyítására vonatkozólag a törvényszéki főtárgyalás eredmé
nyének megfelelően s helyesen kifejtett okok szerint a valóság 
bizonyítása sikertelen maradt, a kir. itélőtábbla úgy találta, 
hogy a vádlott bűnössége helyesen állapíttatott meg s cselek
ménye törvényszerűen minősíttetett.

A Bp. 385. §-ának 1. a) pontjában foglalt s a  felebbezés 
alapjául felhozott anyagi semmíségi okot a kir. ítélőtábla annál 
kevésbbé látta fennforogni, mert egyrészt a valóknak elfoga
dott tények mindazokat az alkotóelemeket magukban foglalják, 
melyek az 1914. XLI. t.-c. 1. §-ába ütköző és (a 3. §-a 2. be
kezdésének 1. p. szerint minősülő sajtó utján elkövetett rágal
mazás vétségének a megállapításához szükségesek, másrészt a 
valósága bizonyítás meghiúsultának és a rágalmazás megálla
pítását az imént felhívott törvénycikk 16. §-a szerint kizáró ók 
nincsen. • >

A védő ugyan arra a körülményre, hogy a főmagánvádló ja! 
volt főnökével szemben nyitotta meg üzletét s azzal piszkosan 
konkurrált, a felebbviteli főtárgyaláson kérte aZ elsőfoku bíró
ság által mellőzött Klekner Péter tanú kihallgatását. De ennek 
a tanúinak kihallgatását a kiír. ítélőtábla a Bp. 393. (§-ánakí 1. p. 
alapján azért mellőzte, mivel e tanú vallomása, ha a kér
déses körülményt megerősiteiné is, csak annyiban tartalmazhatna 
tárgyi valóságot, hogy a íőmagánvádló vele szemben, mint az 
elsőfoku főtárgyaláson idevonatkozólag kihallgatott Schlissler 
János tanú is vallotta, üzletet nyijtoiÉ s így neki Jkonkurrenciát 
fcsinált, ami magában véve teljesen közömbös tény, de a kon
kurencia minőségére nézve inkább csak érdekelt véleménynek, 
kritikának volna tekinthető; ezenkívül főképpen pedig azért volt 
a tanú kihallgatása mellőzendő, mivel a vád tárgyává tett cikk 
egyéb súlyosabb s a rágalmazás tényálladékát kimerítő Itény- 
iállitásai mellett a szóbanlevő ténykörülmény az ügy eldöntéséé 
pézve lényegtelen. # 1 *

Ami pedig a büntetés kiszabását illeti, bár a  kir. ítélő
tábla súlyosbító körülménynek vette a rágalmazó tényállítások 
Jialmazatát, az a helyesen kiemelt enyhítő körülmények mérle
gelésével arányban álló, mihez képest a megjelölt 'súlyosbító 
körülményre való tekintettel a büntetés további enyhítése indo
kolatlan. Ezekhez képest az elsőfokú Ítélet helybenhagyandó 
volt. A íőmagánvádló képviseletével felmerült felebbviteli tár
gyalási költségben való elmarasztalás a Bp. 480. §-ám alapszik.

' Budapest, 1922. évi október hó 3. napján.

l U z o n y i  G é z a  s. Jc., G a d ó  I s t v á n  s. fc„
tanácselnök. előadó.

1 A másolat hiteléül:
i P u s k á s L a j o s ,

s.-hiv. tisztviselő.

A b u d a p e s t i  ki r .  b ü n t e t ő  t ö r v é n y s z é k t ő l .
B. V. 3094/1921/5. szám.

A MAGYAR ALLAM NEVÉBEN!

A budapesti kir. büntető törvényszék sajtó utján élköve
tett rágalmazás vétsége miatt Wéber József ellen a vád tanács 
nak 11. alszámu vádhatározatában foglalt vád felett Nagy Béla 
kir. tszéki tanácselnök, mint elnök, Piacsek Győző kir. it. táblai 
biró és dr. Kilb Lajos kir. tszéki biró, valamint dr. Méhes Ignác 
kir. tszéki titkár, mint jegyzőkönyvvezető részvételével dr. Tóth 
Rezső ügyvéd, mint íőmagánvádló képviselőjének és dr. Vidacs 
Gyula ügyvédnek, miint védőnek 'jelenlétében.

Budapesten, 1922. évi április hó 25. napján megtartotta 
nyilvános főtárgyalás alapján a vád és a védelem meghallgatása 
után meghozta a következő

í t é l e t e t ?
1. Szabadlábon levő Wéber József vádlott, 41 éves, rk. 

vallásu, sombereki születésű budapesti lakos, magyar állam
polgár, nős, vagyontalan, ir, olvas, katona nem volt, fodrász
mester és lapszerkesztő, a St. 33. §-a szerinti szerző bünötí 
az 1914: XLI. t.-c. 1. §-ába ütköző és a 3. § 2. bek. 1. p. 
szerint minősülő, sajtó utján elkövetett rágalmazás vétségében, 
amelyet úgy követett el, hogy a Budapesten megjelenő »Fodrász
ipar« cimü időszaki lap 1920. december 1-i számában »Vada 
redivivus« felirat alatt közzétett cikkben Vada József főmagán- 
vádlóról sajtó utján az alábbi tényeket állította:

» . . .  ő volt Várinak agent provokateurje, aki Várit ideje
korán mindenről értesitgette, valószínűleg ezért a  jövedelmező 
állásért. . .  leigbotrányosabbain konkurráló egyén. . .  aki három! 
évi segédeskedés után principálisától kilépvén (ausgetiplt.) éíppen1 
azzal szemben nyitotta meg üzletét, ahol azután minden törek
vése oda irányult, hogy volt mesterét tönkre tegye. . .  Be
ismerte, hogy piszkosan konkurrált..  . Máté bebizonyította, hogy 
Vada a gyűjtött pénzekkel nem számolt e l . .  . megugrott . .\ í 
erőszakkal vette rá a szövetséget, hogy neki 200 koronát jog
talanul kiadjon . . .  erőszakos, pénzsóvár ember ..  . tmég hat
ezer koronát sikerült neki a szövetségtől kierőszakolni.’ . 1 
Vadának a törekvése nem egyéb, mint haszonlesés... (amely 
tények valóság esetében Vada József ellen bűnvádi eljárás 
megindításának oka lehet, vagy őt közmegvetésnek tenné ki.

A kir. törvényszék ezért:
I. Wéber József vádlottat a Bvt. 3. §. 2. ;bek. laz 1921.

évi 28. t.-c. 4. §-a alapján a Bfck. 92. <§-árnak (alkalmaz'ásálvial 
egyezer (1000) korona pénzbüntetésre, mint főbüntetésre, ezen
felül kettőszáz (200) korona pénzbüntetésre, mint mellékbün
tetésre Ítéli. <

A pénzbüntetést behajthatatlansága esetére a Btk. 53. §-a
St. 41. §. az 1921: XXVIII. t.-c. 5. §-a alapján öt (5) íneg 
egy (1), összesen hat (6) napi fogházra kell átváltoztatni.

A pénzbüntetést az ítélet jogerőre emelkedésétől számított
15 nap alatt kell végrehajtás terhével a budapesti kir. ügyész
ségnél az 1892: XXVII. t.-c. 3. §-ábam meghatározott fcélra 
megfizetni.

A vádlott a Bp. 480. §-a értelmében köteles az eddig fel
merült és az ezután felmerülő bűnügyi költséget az államkincs
tárnak megtéríteni.

Köteles Wéber József vádlott a Bp. 480. §*-a értelmében 
Vada József íőmagánvádló képviselőjének 1155 koronát ügy
védi költség fejében az Ítélet jogerőre emelkedésétől .számitotlí
15 nap alatt végrehajtás terhével megfizetni.

Az ítéletben megállapított, pénzbüntetést és bűnügyi költ
ségért elsősorban a vádlott felelős. Amennyiben ezeket Wéber
József vádlottól behajtani nem lehet, a St. 40. §. .2. '.bek. 
értelmében Radványi Géza kiadótól, s ha ez sem lehetséges, 
az »Európa« irodalmi és nyomdai rt. igazgatóságától kell be
hajtani. [

Elrendeli a St. 43. §. 4. bek.' értelmében, hogy jelen Ítéletet 
indokaival együtt a »Fodrászipar« időszaki lap szerkesztője la 
jogerős ítélet, kézbesítése után megjelenő legközelebbi lap
példányában rendes nyomással tegye közzé.

Az ítélet jogerőre emelkedése után a kir. ügyészséggel 
(Bp. 494. §-a) és a fokozatos felelősségnél fogva a »Fodrász
ipar« kiadójával és az »Európa« irodalmi és nyomdai rt. igaa- 
igatóiságával közöltetni rendeli.

I n d o k o l á s :
Vádlott beismerésével s a  beszerzett hirlappéldánwyal bizo

nyítva van, hogy a Budapesten megjelenő »Fodrászipar« bimü 
időszaki lap 1920. évi december hó 1-i számában »Vada redi
vivus« felirat alatt közzétett s "a rendelkező részben idézett in
kriminált tényállásokat magában foglaló cikket Wéber József 
vádlott irta. '
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Vádlott bűnösségét be 'nem ismerte; védelmére azt adta 
elő, hogy a 'cikket közérdekből irta. Kérte a valódiság bizo
nyításának elrendelését a bejelentett tanok kihallgatásával.

Főmagánvádló a kért bizonyítás elrendelését nem ellenezte, 
egyúttal az összes tényállítások ellenbizonyítására kérte az 
általa megnevezett tanuknak is a kihallgatását.

A kir. törvényszék a valódiság bizonyítását, illetve ellen
bizonyítást a Bvt. 13. §. 1. p. és utolsó bek. ^lapján közérdek 
védelme céljából megengedte és pedig:

1. Azon körülményre, hogy Vada József főmagánvádló Vári
nak agent provokateurje volt, aki őt a fodrásziparosok szövet
ségében alakult szövetkezetről jövedelmező állásáért mindenről 
értesítette.

2. Arra a körülményre, hogy Vada József principálisával 
szemben nyitotta meg üzletét, vele a  legbotrányosabban kom 
kurrált le) minden törekvése oda irányult, hogy volt mesterét 
tönkre tegye.

3. Arra a körülményre, hogy Vada József a szövetség 
előtt mos-akodni próbált, beismerte, hogy piszkosan viselkedett 
s a vádak előtt megugrott.

4. Arra a körülményre, hogy Vada József a gyűjtött pén
zekkel nem számolt el.

5. Arra a körülményre, hogy Vada József őt meg nem 
illető pénzt fogadott el, a szövetségtől pénzt igyekezett ki
srófolni, erőszakkal vette rá a szövetség vezetőségét, hogy neki 
200 koronát jogtalanul kiadjanak, hogy erőszakos és pénzsóvár 
ember, sikerült neki 6000 koronát is kierőszakolni.

6. Arra a körülményre, hogy Vada József a szövetség 
körében is haszonlesésből dolgozott. Végül az (összes tény
állítások ellenkező nyitását.

Az elrendelt bizonyítás és ellenbizonyítás a tanuk kihall
gatásával a következő eredménnyel folytattatott le :

ad 1. Repcze János, Hangya. Márton és Éles József tanuk 
vallomásával bizonyítást nyert iaz, hogy a Vári által alapított 
»Budapesti borbély- és fodrászmeHterek szövetkezetiét« a fodrászok 
nagyrésze gazdaságilag nem tartotta helyes alakulatnak, ezért 
'1911-ben a »Fodrászok szövetségébe« tömörültek, hogy ez Iaz 
ipartestülettel karöltve jobban elősegítse a borbélyok és 
fodrászok egyetemes érdekét. Vádlott a szövetségben volt tag, 
a főmagánvádló pedig ia szövetkezetben felügyelőbizottsági tag, 
a szövetségben pedig eleinte tag, majd elnök. Később a szövet* 
ség kebelében uj szövetkezet alakult, hogy a borbély és fod
rászok részére az anyagbeszerzés megkömnyebbittessék. Ezen 
újabb »szövetkezet« alakulását azonban Vada József ivóm 
helyeselte s az ellen állást is foglalt.

De nem Bizonyították e 'tanuk lazt, hogy a főmagánvádló; 
a »Budapesti borbély- és fodrászmesterek szövetkezeté«-nél ümyagi 
előnyt élvezett és ennek ellenében értesítette volna Várit a szö
vetség kebelében történtekről — annak mintegy ágent provo
kateurje — illetve ezért ellenezte volna az újabb szövetkezet 
megalakulását. 1 í

ad 2. Schissler János tanúnak nincs tudomása arról, hogy 
a főmagánvádló volt principálisával a legbotrányosabbb módon 
konkurrált s annak tönkretételére pályázott volna.

Csupán egy alkalommal hallotta a tanú, hogy a főmagán- 
fvádló állítólag volt főnökének üzletével szemben nyitott üzletet. 
Az e tárgyban kihallgatott Repcze János és Hangya Márton 
tanuk sem tudtak terhelő adatot szolgáltatni.

ad 3. Repcze János, Hangya Márton, Éles József ós Máthó 
István tanuk vallomásaikkal semmi bizonyítékot nem szolgál
tattak la tekintetben, mintha a főmagánvádló a szövetség előtt 
beismerte volna, hogy piszkosan viselkedett, ezért mosakodni 
is próbált, majd végül a vádak elől megugrott volna.

ad 4. Mátbé István lanu vallotta, hogy 1919. évben az 
iparosok szövetségének megbízásából gyüjtőivem 140—150 K-t 
gyűjtött. Az adakozók közül később egy szociáldemokrata vissza
kérte a pénzét, mire a lanu utasítást kért a  főmagán vádlótól 
a tekintetben, hogy mitevő legyein a pénzzé1, utasítást azonban 
ettől nem kapott.

A tanú a gyűjtött pénzt a főmacránvádlónak sohasem adta 
át, annak átvétele nem is volt főmagánvádló kötelessége, igy 
ennek azzal elszámolni módjában sem állhatott. Sőt Suchenfrong 
ííózsef és Fuchs Gyula tanuk vallomása szerint a gyűjtések 
utján beszedett pénz a főmagánvádló kezein át sem ment.

ad 5. Friedrich Ferenc, Éles József, Kivovich Károly, Kis 
Gyula és Müller Károly tanuk vallomásával az nyert bei gazolást, 
iliogy a főmagánvádló. aki sokat fáradt a szövetség érdeké
ben, ennek pénztárából készkiadásai fejében 200 koronát kapott,

amint az az iratoknál elfekvő, a vádlott, mint főtitkár által 
láttamozott, s valóság tekintetében a felek között nem vitás 
kiyugtamásolatból is kitűnik. Vallották továbbá e tanuk, hogy 
1919. év májusában Éles József kezdeményezésére a nevezett, 
továbbá Kis Gyula és Mátbé István 4000—6000 koronát akar
tak a  szövetség pénztárából kiutaltatni a főmagánvádló részére 
azon a címen, hogy nevezett ia kommün idején egyedül volt 
az, aki vállalkozott a szövetség vezetésére s igy a fodrászok 
érdekeinek megvédésére, miből folyóam üzletét 4-~5 hétre be > 
is zárták. De-mert készpénzről lévén szó, a kiutalás ti Jcéreleim 
indoka alapján szabályszerűen nem történhetett meg.

Mit sem tudnak azonban a tanuk a tekintetben, mintha 
a  főmagánvádló őt meg nem illető pénzt fogadott volna el a  
szövetségtől, vagy pénzt erőszakkal igyekezett volna kisrófolni 
s hogy nevezett általában, erőszakos, pénzsóvár .egyén volna.

ad 6. Repcze János,H angya Márton, Éles József, Máthé 
István, Friedrich Ferenc és Kivovics Károly tanuk tudomással 
nem bírnak arról, hogy a főmagánvádló a szövetség körében 
haszonlesésből dolgozott volna.

A fentiekből megállapithatólag a vádlott által bizonyítani 
kívánt tényállítások egyike sem nyert, beigazolást.

A vádlott által az elől idézett hírlapi cikkben foglalt s  
a rendelkező részben, idézett tényállítások alkalmasak arra, hogy 
Ivalóságuk esetén a főmagánvádló ellen bűnvádi eljárás fmeg- 
inditásámak okát képezzék, vagy őt közmegvetésnek tegyék ki 
s igy vádlott cselekménye az 1914: XLl. t.-c. 1. §-ába ütköző, 
a  3. §. 2. bekezdésének 1. p. szerint minősülő síajtó htján feD 
követett rágalmazás vétségének a témyálladékát kimeríti, miért 
is a kir. tszék a vádlottat, minit a S t C3. (§. szerinti s'zerízőí 
ebben bűnösnek mondotta ki, figyelemmel azonban büntetled 
előéletére, arra, hogy a cikk megírásával a borbély- és fodrász- 
iparosok egyetemének érdekét vélte szolgálni s végül arra, 
hogy a cikk élesebb hangját ia vádlott és a főmagánvádló! közötlt 
az uj szövetkezet alapításának ügyéből folyóan keletkezett! 
ellentétes álláspontból származó felindult kedélyállapot teszi 
indokolttá. 1 í i

A kir. törvényszék a Btk. 92. §-át alkalmazla s a  Vádlott 
büntetését a  rendelkező részben megbatározott és bűnösségé* 
vei arányban álló pénzbüntetésben állapította meg.

Az ítélet egyéb rendelkezései az ott felhívott törvénysza
kaszokon alapszik.
' ’ Budapest, 1922. évi április hó 25. napján.

N a így s. k., ft. elnök. K i l b  s. k., előadó.

A kiadmány hiteléül: 
P u s k á s  L a j o s ,  

s.-hiv. tisztviselő.

Felelős kiadó Laptulajdonos :

r a d v á n y i  o é z a . m i k l ó s  Ö d ö n .

y i i r / J  — Dr. Domdn", a ,P  - teljesen azonos, 200 gr.-os
99*  üvegdugós üvegekben 25.000 korona.

______________ Kapható minden jobb drogériában,gyógyszertárban és fodrdszati kellékesnél.
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Nőifodrász
ipartestület közlem ényei

—  .............. ■ m  ............................  —

Zászlót az Iparnak!
Mire 1925. március havát írjuk, a budapesti Njői- 

fodrász Ipartestület fennállásának szakmai szabadságfá
nak, függetlenségének, évfordulóját impozáns módon 
zászlószenteléssel kívánja megünnepelni, 

f Ez alkalomra szeretett ipartestületem nevében a 
budapesti, magyarországi és külföldi, nőifodrász iparos- 
társadalomhoz intézem kérő és hivó szavamat, hogy 
Európa első nőifodrász ipartestületének zászlószente
lése ügyében jöjjenek el és támogassanak, hogy 1925. 
március 22-ike a női fodrászipar ragyogó, fényes, nagy 
napja legyen.

Kiváltképpen a Budapesti Nőifodrász Ipartestületek 
és a Níőifodrászok Mesterszövetsége tagjainak eddig 
az iparunk iránt tanúsított tiszteletére és szereteténe 
számitok a legnagyobb mértékben és rendíthetetlen 
meggyőződésem az, hogy[ a haza, a nőifodrásziipar iránti 
forró szeretet és áldozatkészség a  legvégsőbb határig 
fog megnyilvánulni.

N ői f o d r á s z o k !  A sors abban a kiváló szeren
csében r észesített bennünket, budap esti női f odrászokat, 
hogy Európában kötelezettséget teljesíthetünk a női- 
fodrászipari érdekeknek.

Mutassunk példát Magyarország és a külföld min
den részéről idejövő'vendég kollégáinknak, hogy méltók 
vágytunk a női fodrászipar szakmai és művészi nívóra 
való elősegítésére.

A Nőifodrász Ipartestület vezetőségét ebb'eni nemes 
törekvésében az áldozatkészség és összetartás erejével 
támogassátok.
t , ; üdvözlettel

V á g ó i  V i k t o r ,  
a Nőifodrász Ipiartestület elnöke. 

*
E l ő z e t e s  é r t e s í t é s  az ünnepély megtartásá

ról legközelebbi számunkban, a külföldi szaklapokban 
és nyomtatvány utján lesz közölve.

Kérjük a vidéki érdeklődő fodrászkollegákat, hogy 
pontos címüket az Ipartestület elnökénél VIII., Rákóczi-ut 
57. sz. alatt bejelenteni szíveskedjenek, hogy a meghívó
kat pontosan elküldhessük.

Az ideiglenesen megállapított programm: 1925. már
cius 22-én, vasárnap délelőitt a r é g i  k é p v i s e 1 ő h á z- 
b a n  tál Nőifodrász Ipartestület zászlószentelési ünnepe.

'Március 22-én, vasárnap délután a »Royal szálló« 
összes termeiben a Budapesti Női fo drászok Mester- 
szövetsége nagy divatrevüt rendez. Este az idegen ven
dégek tiszteletére banket.

Március 23-án kirakatverseny és szakmai bemuta
tások. f 1 ' ' r

N em zetközi versenyfésü lés , 
hajm unka -, b a ba -és  árukiállitás  

Bécsben .
A budapesti nőifodrászmesterek nagy számban 

vettek részt ezen az ünnepélyen. Sőt magam is meg
néztem, hogy minél jobban tudjam tájékoztatni szak
társaimat a nőifodrászipar haladásáról. Az ott látottak
ról arra a tapasztalatra jöttem, hogy sok tekintetben 
igen el vagyunk maradva. Én, ki sok léven keresztüli íéltem 
Bécsben, most nagy meglepetéssel láttam az , ottani 
szaktársaink zsenialitását, mellyel szakmánkat minden 
oldaláról kihasználják.

Először erősen kezükben tartják a kereskedelmet, 
mellyel a szakmai pangásokat igyekeznek pótolni, Ugy- 
annyira, hogy mi szegény koldusok vagyunk ő hoz
zájuk képest.

Mi is egy k'ulturorszagban élünk, akár csak (ők, 
csak azzal a különbséggel, hogy mi a vendégeinket 
színházakban, bálokban fésületlenül látjuk, és ez csak 
azért van, mert nem igyekeztünk a divatot úgy irá
nyítani, mint ők. Megfeledkeztünk legfőkép arról, hogy 
a hölgyek részére állandóan kell a zsebünkben tar
tani egy újdonságot. És ha: az ujdónság hasznot Koz, 
vagy szakmai előhaladást jelent, bármelyik szaktársunk 
zsebéből is kerül ez elő, forszíroznunk kell, mint a 
bécsi szaktársaink teszik. És ez az újdonság legyen 
egy postis, esetleg egy uj frizura, de legyen áru 
is, mely igen finom, de nagyon olcsó.

Ez az Ő zsenialitásuk, mellyel állandóan húzzák ,a 
fodrászhoz a vendégeket, s ha már egyszer ott vannak, 
nem mennek el fésületlenül. Kövessük mi is őket, tart
sunk össze mi is, mint egy család1. Ezen szép ünnepélyt 
is közösen csinálták, amelynek sikere megmutatta 
a rendezés szép munkáját, amelyen legalább 5000 láto
gató volt. i (

Az ünnepély sorrendje a következő volt:
Jan'uár 3-án este a nőifodrász^akadémia fogadó- 

estét tartott a külföldi vendégek tiszteletére. Képviselve 
volt: Francia^, Cseh-, Német-, Horvát-, Bajcír-, Magyar- 
ország és Szerbia, azonkívül sokan olyanok, kik mint 
vendégek vettek részt ezen ünnepélyén.

Január 4-én, délelőtt 10 órakor, a Sofien-Saalbjan 
az osztrák ipari és kereskedelmi miniszter képviselője 
a kiállítást megnyitotta és megtekintette a .kiállítást, 
a látottakért a'rendezőségnek legnagyobb megelégedését 
fejezte ki. ; : ' ' ! : ' I. :í;i

Mi magyarok, kik résztvettünk ezen kiállítás meg
tekintésén, szintén nem tehettünk mást, miint csodál
tuk a rendezőség szép munkáját, a kiállítás összhangza- 
tos rendezését. ;

Körülbelül 100—120 cégnek volt alkalmuk speciális 
dolgait megtekintenünk és szomorúan kellett látnunk az 
ottani és az itteni árkülömbözeteket. Egy és Ugyan
azon áru itten háromszor annyiba kerül. Sok olyan 
újdonság is volt kiállítva, melyek szakmánk emelésére
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igen fontosak, csak egyelőre magas áraik miatt itt nehe
zen értékesíthetők.

Alkalmunk volt még a bécsi női fodrászmesterek 
baba-kiállitásában gyönyörködni, mert valamennyi a leg- 
müvésziesebben volt fésülve. Szép munkájukért ezúton 
is gratulálunk a kiállító fodrászoknak. Sajnos, a helyi
ség drágasága miatt csak egy napig volt nyitva a ki
állítás, igy nem volt alkalmam még sok dolgot meg
tekinteni.

Délután i/23 órakor a bécsi szakiskola vizsgázó J.,
II. és III. éves növendékei, kilencvenen, kezdtek fésülni, 
akik modern, fantasie és történelmi frizurákat meg- 
lepetésszerü szépen készítettek el. i/24 órakor kezdődött 
a mesterek és a segédek versenyfésülése, kiknek három 
frizurát kellett elkészitemiök, és pedig egy modern, egy 
bubi- és egy fantasie-fejet. De azzal a külömbséggel, 
hogy a bubi- és divatfrizurákat nem ott készítették el, 
a modelljét mindenki magával hozta készen megfésülve. 
Csak a fantasie-fejet kellett ott elkésziteni 50 perc alatt. 
A két kész frizura igazítására 40 perc idő volt meg
engedve.

Huszonheten vettek részt ezen versenyen, hatan 
külföldiek, köztük egy magyar (Zalaegerszegi) nőifodrász- 
mester. A budapestiek közül senkisem vett részt a 
versenyen, amit sajnálattal kellett megállapítanom, pedig 
igen könnyen lehetett volna Budapestre elhozni dijat, 
mert ez alkalommal bécsi kollégáink elszámitották 
magukat; ők, kik mindig oly nagy Ssulyt helyeztek 
arra, hogy az első dijak Becsben maradjanak, most is 
biztosra vették. így az igazi bécsi erők közül csak 
egy páran vettek részt a versenyen. Ezen elbizakodott
ságuk okozta azt, hogy Németország egyik vidéki 
városának fodrászmestere vitte el az első dijat, még 
pedig oly sok pontkülömbözettel, amire ritkán volt példa, 
így ez is igazolja előbbi állításomat.

Pontozatok:
I. dij 138 pont,

II. » 116 »
III. » 112 »

külömbözet 22 pont.

Ezen pontozatok voltak a bubi- (és modern frizuránál.
A fantasie-pontozásoknál, amely a vándordíjra is 

esedékes volt, még nagyobb külömbözetet láttunk.

I. dij 139 pont,
II. » 105 »

III. » 101 »
külömbözet 34 pont.

S t e i n b o c k  Pál hannoveri szaktársunknak, a, bécsi 
versenyek összes első dijai nyertesének, ezen dijakkal 
együtt 63 első dija van, melyeket a világ több1 városai
ban tartott versenyfésülések alkalmával nyert. Meg
érdemli, hogy egynéhány szóval megemlékezzek róla. 
30—40 év közötti jóképű kollégánk, egy igazi fodrász 
és született művész, ki alkotni tud és a frizurákba 
életet önt bele. Sok ilyen emberre volna szüksége szak
mánknak. .Tanuljunk tőle. Isten éltesse még őt sokáig,
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mert megmutatta a bécsieknek, hogy még vannak más
hol is művészek.

A versenyzők között volt míégi Hess Jakab, Bécs
ben dolgozó magyar szaktársunk (Szeged mellől való), 
kinek szép munkáját ía vándordíj bán 4-ik díjjal tün
tették ki. Jól esett hallanunk, hogy véreink közül egy 
kis dicsőséget mindig hoznak szakmánknak.

Fél 8 óraikor gyermekfrizurák lettek bemutatva és 
Utána revü.

Kilenc órakor kezdődött egy igazi jó bécsi valcer, 
melyen a nyerők vigan és a lecsuszottak lassabban 
forogták körül a Sofien-Saal gyönyörű szép termét.

Január 5-én délelőtt a bécsi nő|ifotí'rásZ akadémián 
voltak bemutatások és viták, tartós onÖolálás és a haj
festés újabb használatától.

Este 8 {óinai kezdettel a Johannes-Gasseban1 levő' Jo- 
hannes-Kellerben egy altér Wiener Abenld volt, hogíy 
a sok fáradtság után a rendezőség a méltán megérde
melt dicséretet, a szép és impozáns divatnapok ren
dezéséért a vendégekkel együtt szórakozzanak és hogy 
ezen mulatságnak mikor lett vége, azt kérem a tisz
telt olvasóimtól, hogy önök találják ki.

A kiállitáson résztvevő kereskedők közül az első 
dijat Bondi hajkereskedő, a második dijat Nefeger 
Adolf hajfesték-kereskedő, a harmadik dijat Enbositz 
fésüárükereskedő nyerte.

P o s t i s h a j m u n k a :
1. dij Ottmár Schiff,
2. dij Ottmár Schiff,
3. dij Fraiu Emuiért

B á b á k  i ál  l i t a s:

í .  tíij Pollák Károly (mester),
2. díj Schumacher Rudolf (segéd),
3. dij Kaisch Anton (segétíi).

A v e r s e n y  f é s ü l é s b e n :

1. dij Steinbodk (Hannover) 5 mijlió korona és
ezüst serleg,

2. dij Rudolf Schumacher, 3 millió korona,
3. dij Anton Kaffka, 2 millió; korona,
4. dij Frau Káthe Geisz, 1 millió korona,
5. dij Adton Kaisch,
6. dij Pilcz Gusztáv.

V ián d o rÖ 'i j :

1. dij Steinbock (Hannover), 7 millió; korona,
2. dij Anton Kaffka, 3 millió,
3. dij Anton Kaisch, 2 millió,
4. díj Hess Jakab, 1 millió,
5. dij Pilcz Gusztáv, 1 millió,
6. dij Pari (Berlin), 1 diploma.
A drezdai fodrászok dijat szintén Steinbock

vitte el. |

Fodrászipar

O AR A  GÉZA  ÉS TÁRSA, IL L A T S Z G ftd T Á R
Budapest, I X .,  Ülldft-ut 1. T e l . : J .  6 - 5 8 .  K észít tim só- ésp oud er-tab lettát.
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A szakiskola  zá róvizsgá ja .
! Január hó! 11-én délelőtt 9 örtai kezdettel lett meg
tartva a szakiskola vizsgája, ahol megjelentek a tes
tület elnökségén és elöljáróságai tagjain kívül ipartes- 
tületünk tagjai és nagyszámú közönség.

De nem hiába jöttek, mert először már a tanulók 
munkája is nagy meglepetést keltett, utánuk meg a 
(haladók igazi művészi munkát végeztek. Pont 9 óra
kor K r a s  z n i  k Kálmán, a szakiskola igazgatója fel
hívta a tanulókat a munka megkezdésiére, akik szép 
és példás rendben, nyugodtan fejezték be munkájukat.

Utánuk a haladóik egy modern és történelmi fri
zurát készítettek el oly szépen, hogy az öttagú zsűri
nek igen nagy munkát adott a legjobbak kiválasztása.

V á g ó  Viktor ipartestületi elnök buzdító beszédét 
tartott a tanulókhoz és haladókhoz és kérte őket, hogy 
ezen szép igyekezetüket tartsák meg a jövőben is és 
akik nem kapnák díjat a mostani munkájukért, ez' csak 
azért történik, mert nincs annyi díj. Pedig munká
jukért mindnyájan érdemelnének egyet. Majd a szak
iskola tanáraihoz tartott rövid beszédet, megköszönve 
nekik fáradságukat, melyet a szakma érdekében önzetle
nül végeztek. De nem hiába, mert olyan tanítványok, kik 
ily szép munkát végeztek, hálával fizetnek az ői taná
raiknak.

A n t a l  Gyula a haladók nevében köszönte meg 
az Ipartestület vezetőségének, hogy lehetővétette a'szak
iskola megalapítását és a tanári kart pedig fáradsá
gukért öiiök hálájukról biztosította. Megemlékezett még 
E c h t e n  Ferenc szaktársunkról, ki üzlethelyiségét bocsá
totta a szakiskola rendelkezésére, melyért hálás köszö
netét fejezte ki, mert ezzel lehetővé tetté a szakiskola 
(megnyitását.

E c h t e m  Ferenc szaktárs pár szó.val válaszolt és 
kifejtette, hogy a szakma érdekében minden áldoza
tot meghoz, Csak lássa annak fejlődését.

Utána a zsűri elnöke, H u f n a g é l József kihirdeti 
tó  eredményt.

A tanoncok közül I. dijat Ritz Mária nyerte, me
lyet \a Dankovszky-cégi ajándékozott (egy vasmelegitő- 
lámpa, ondoláló- vas és Komáromi úrtól egy hajfestő 
kézikönyv) és 100.000 K.

II. dijat Reinhardt János, GrünfeldLcég, ajándéka 
(Quick vasm., 1 darab fésű és Komáromi Antal úrtól 
egy hajfestő kézikönyv) és 100.000 K.

III. dijat Babitz Ilonka, a budapesti bl f. árluszöv. 
ajándéka (1 darab QUiek vasm., Komáromi úrtól egy 
hajfestő kézikönyv) es 50.000 K.

IV. dijat NeusbaCher Ilus, Ángyán Béla ajándéka. 
(1 pár ondblálö vas, Komáromi úrtól egiy hajf'estő kézi
könyv.)

V. Balogh Géza, Ángyán Béla ajándéka. (1 pár 
ondoíáló vas.)

VI. Stan’csics; Mihály dicséretet kapott.
A! haladóik vizsgáján
I. dijat Nyerte Antal Gyula, Dankovszky-Cégi aján

déka (egy hajmUnkafésülőpárna) és a budapesti női 
foÖfász ipartestület elismerő levele.

II. dijat nyerte Jaschói János, Dankovszky-dég aján
déka (tressirozÓ szerszám) és a budapesti nőifodrász 
ipartestület elismerő levele.

III. dijat nyerte Bolemányszki József, a nöifod^ 
tásZ ipartestület elismerő levele.

IV. 'Rónai László szép munkájáért dicséretet ka
pott.

Madarász Lajos művészi hajmUUkájáért a budapesti 
nőifodrász ipartestület elismerő levelét kapta.

L ’ O R E A L  H E N N É
f W W W W \ A A / W V \ A A

Magyarországi vezérképviselet:

Török József gyógyszertár r.-t.
Budapest, VI., Király-utca 12.
Telefon: 13 4-77, 13 4 -7 8 , 134-79 sz.

KERÜLETI LERAKAT FODRÁSZOK RÉSZÉRE :

Bandler FUlöp, Erzsébet-körut 29.
Mink Márton, Lipót-körut 25. 
Schadek Antal hölgyfodrász 

Budapest, Váci-utca 12, félemelet.

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

velateur, l’Oreál Champoon stb. stb.

--------------------------------X --------------------------------
Kívánatra rögtöni házhoz szállítás! 

Esetleges reklamációkat kérjük közvet
lenül a Török József r.-t. gyógyszertárával 

közölni.

A Neue Wiener Friseurzeitung és annak mümellékletére 
előfizetni lehet

Bandler Fülöp nőifodrásznál, Erzsébet-körut 29.
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Tanári kar volt: Krasznik Kálmán szakiskolai igaz
gató, Komáromi Antal hajmunkavezető, Rick Lajos 
történelmi előadó  ̂ Nagy Ferenc íés Echten György mo
dern előaidők.

Kérem szaktársaimat, vegyenek példát ezen volt ta
nári karról íés a jövőben, ha önöket az ipartestület 
elnöksége felszólítja ezen tisztség betöltésére, ne> hu- 
tŐdzkodjanak, hanem azonnal vállalják el e meghí
vást szakmánk fejlődése érdekében.

N y i l v á n o s  n y u g t á z á s .  A Budapesti Női fod
rász Ipartestület szakiskola fejlesztése és kitüntetése ja
vára adakoztak': Mura Mészáros Gyula 150.000, Ech
ten Ferenc 100.000, Csaszi Jenői 100000, Rónay István, 
Pécs 100.000, Rick és LlaUbe 100.000, Fritcs Vencel 
U00.000, Ertli István 100.000, Vaskó Józsefné 200.000, 
(Vágó Viktor 50.000, SchaÖek Antal 50.000, Bandler Fü- 
löp 50.000, Hufnagel József 50.000, Benhardt és Tóth
50.000, BabucZ és Buka 50000, Biller Lajos 50.000, 
Nagy Adorján 20.000, Gál Sándor 20.00o, Tótfalusy Kál- 
frnán 20.000, Mayer Ferenc 201000 K.

Ezenkívül a mostani vizsgái dijakat a következő 
cégek adományozták: Dankovszky-cég 3 díjra, Grünfeld- 
cég 1 díjra, Ángyán Béla 1 díjra és Komáromi Antal 
négy darab hajfestő kézikönyvvel járult a kiosztott di
jakhoz.

Ezen áidömányukért ez'uton is hálás köszönetét fe
jezi ki az ipartestület vezetősége. Reméljük, hogy azon 
taktársaink, kik adományaikkal elfelejtették felkeresni' 
a szakiskola vezetőséigiét, a jövőben igyekezzenek ezt 
pótolni.

Szövetségi hírek.
> C s ü t ö r t ö k ,  1924. dec .  18.

, Mint évzárónapja az 'évnek, szövetségünk vezetősége 
laZ elmúlt év sorozatos és kellemes estéinek a mai 
nappal igazán méltó befejezést nyújtott.

Nyolc Órakor a zsúfolásig megtelt, ünnepi mezbe 
öltöztetett szövetségi helyiségben, ahol nemcsak a szé
pen megtérített asztalok, de minden egyes jelen
lévő arcán meglátszott a készülői ünnepély fontossága.

Pont fél 9-kor R jip .p l elnök, a mai nap fontos
ságát méltatva, felkéri a demonstrálandó urakat, mun
káik megkezdésére.

Kollegáink, nevezetesen: Fritsch W„ Rieck U, Gaál
S., Biller ti. é s  Tóthfalusy K. Urak ismét tanujelét ad
ták szakmai rátermettségüknek és szolgálatkész kolle
gialitásuknak, mert az általuk végzett munkán meglát
szott, hogy tehetségük legjavát adták a köznek.

Fritsch ur egy XVI. Lajos korabeli pUderfrizUjrát 
a tőle megszokott művészettel és közvetlenséggel, Rieck 
ur egy fehér faulasie, Gaál és Biller urak egy modern 
estélyi, Tőthfalusy egy fehér görögstilfrizUrat muta
tott be.

R  i p p l elnök háláját fejezi ki a bemutatóknak s 
yniéltatja az est tulajdonképpeni célját, ami öt umak, kik 
szorgalmukkal és önzetlenségükkel a múltban kiváló ér
demeket szereztek, elismerésül a vezetőség1 a mai nap
pal kitüntetését kívánja.

Ezután ;egyenk!é|nt szólítja a kitüntetendő Urakat, kik

nek, általános éljenzés közben, sajátkezüleg' tűzi mel
lére a piros-fehér-zöld szalagon lógó Ízléses kis szö
vetségi érmet. A kitüntetett urak, névszerinti Fritsch 
:W., Komáromi A., Vágó V., Echten Gy., Rieck L. urak. 
'Azt hiszem, ezen urak egyesületi szerepléséhez kom
mentár nem kell, mi innen a legjobb kívánságainkat 
tolmácsoljuk s kérjük jóindulatuk további: fentartására.

Ezután következett aZ est tulajdonképeni megle
petése. Echten Ferenc ur, szövetségünk diszelnöke emel
kedett szólásra, hivatkozva díszelnöki jogaira és a 
kollegák utólagos jóváhagyásával bejelenti, hogy az öt 
kitüntetett ur mellé még egy hatodik urat is ki kell 
tüntetni, kinek részére ő elkészítette a többihez hasonló 
Jelvényt, minek az eltitkolása az ügy érdekében volt 
szükséges. Ez a kitüntetendő ur nem más, mint a mi 
közszeretetnek örvendő elnökünk: Rippl ur. Az orkán- 
szerüleg kitört általános tetszés bizonyította legjobban, 
hogy ennél kellemesebb meglepetés nem érhetett ben
nünket.

ÁRJEGYZÉK-KIVONAT
Alanli áraink ab Budapest készpénzfizetés 

mellett forgalmiadó nélkül értendők.
„  . . . 1000 £:ban Továbbá kaphatók aPollárt kés 27-es, 28-as — — drbja 90 .

Nonplus ultra olló, 18-19-es « 100 kOZelgO húsvéti gze-
Küiföidi parafás*szó̂ ócsó 16, * 110 zo n ra  húsvéti parfömök

külföldi csavaros 18 és adjusztálva szóródugó-
k a u c s u k -------------------------« 16 , . . . .

Jesbica fen őfa------------------------- « 35 val. Kérjen árajánlatot.
Híij^re^p^nfagynr — — — — méterje 54~46 Raktáron vannak még
Oroszkölni 8 ü V o s ----------- literje 150 Baeder-, Savoly-, Paio-
Kölnivíz « ---------------------- « 65 lin-,Dankovszky-,Mem-
B Í y B u m l - - - - - -  l cs áruk, melyek eredeti
Porcellán nagy lemosótál — drbja 40 g y á ri á ro n  b e s z e re z -
Kézi n y a k sz ir tk e fe ---------------- « 40 ,
Álványos «  « 65 hetük .

B r i í í n t i n f u  - - - - - k* " ja  68 Kérjen postamegren-
« k i c s i --------------------ictja 60 delést! Köszörülést
« közép — — — — « 78
« n a g y ---------------------- « 96 vidéki vevőimtől el-

Pollártkés, 7 7 - e s ---------------- drbja 125 Dn e(ni .« « «
Poiiártpaszta ---------------------« 12 fogadok. Postai meg-
Fa bajuszkefe, asztalra -  « 10-12 rendelések a beérkezés
Pouderpufni, k a r i k á s ------- « 10 . .
Gummi pietta, 3. s z . ------- « 22 napján elintéztelek.

« « 2. s z . ------- « 20 _  . . , .  .
Hajháló, szim pla------------------tctja 36 Szives megrendelést

« dupla — ----------- C 48 bx r
Övszer (Preservativ)---------------- « 16—24 KCI
New-York Haub-fésll -  — drbja 18

K S Í - : : : :  *. K l S i t o  PARFDMERIEL0R1SSA
H ajlekötöf la — — ---------I 2° Hlatszergyár és
olasz szappan------------------- « 22 fodrászati cikkek nagy-
Timsőkő 2. s z .-------------------- <r 6 . . ,,
Cypre 80% 50 g r . ---------------- tctja 156 kereskedése

« < 75 « ----------------« 240
 ̂ * l00 * r j r --------- * 300 Budapest, VII. kerület,Cotti fasonban 600 gr.-os — « 200 . , . .

« « 125 « -  « 420 Kertész-utca 23. szám.
Ugyanazok oroszban 80o/o-ban is kaphatók. . . .,
Juwel haj- és szakállgép -  drbja 220 AzUJOnnanjépültClklop- 
Norma haj- és szakállgép — « 170 aarázR zeal «7pmhpn
Koh-i-noor szak állgép------« 220 garazszsai szemoen.
C ad ol----------------------------------« 30 _______
Schampoon, príma, porban kg -ja 60
Körömlakk « *------ « 3(*j-350 Értesítem mélyen tisz-
Körömlemosó (stetlkus) — <t 160 . .  *
Padlóolaj, l a ------------------------- « io telt vevőim et, hogy
Klein nagy tugol szap .-------tctja 78

« transporent glicerin « 66 WeiSZ Ferenc
Horgonyhajtü, 100 levél — 24 . ..  Át
Szarvas, 100 l e v é l -----------  30 vezérképviselő ur át-
Hajsutöiámna, l a ----------------drbja 300 vette a vidéki vevőim
Fodrászpouder, l a ----------- kg.-ja 28 . . . . . . .

Húsvéti illatszerek. látogatását kérném sít-
Illatosított vizáru szóróval tctja 82- 90 veskedjenek b. renüe-

LT«Pnnu“on,éf a - - - g-  ' 8 3 8 ' Í S  lé8eÍket
« « szóróval « 2oc tartani.
« « llvegdugóval« 266—360—480
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A csupa jó  és kellemes eseményhez méltó folyta

tása volt £  jó  disznótoros vacsora, minek természetes 
következménye a cigány és a tánc volt, mi záróráig 
tartott.

( C s ü t ö r t ö k ,  1925. j a n. 8.
Az év első csütörtökje a múlt évhez méltó lendü

lettel indult meg.
Fritsch ur az ő kimeríthetetlen szorgalmának egy 

igazán erté-kes alkotását adta közre. Egy ujszierü. pa
róka, illetve transzformáció, mit egy kézfogással ido- 
mitott, a legstilszerübb történelmi frizurává, a má
sodik, Fritsch ur által bemutatott fej egy rövidhaju' 
paróka volt, mi elől és oldalt természetes fürtökbe az 
archoz volt fésülve, a választék a szokástól eltérőén, 
hátrafelé volt vezetve, úgy, hogy a fej hátsó része 
teljesen simán ketté volt választva és az egészet egy 
bájos fejdisz szorította le.

C s ü t ö r t ö k ,  1925. j a n .  15.
A mai estét szövetségünk az iparunk ifjú titán

jainak szentelte, mit a volt szakiskolai növendékek1 által 
bemutatott munka igazolt, nem érdemtelenül, a bemu
tatott öt frizura igazán dicséretére vált alkotójuknak, 
nem kevésbé a volt oktatóknak.

Ma készítette Bandler ur a fölvételi frizuráit álta
lános tetszés mellett.

A márciusi zászlószenteléssel kapcsolatos Üi'vatreVü 
^megbeszélése, azaz inkább annak anyagi része képezte 
az est további tárgyát, amely a szövetség jó  hirnevé- 
hez méltó megoldást nyert. Most megmutatták a tagok, 
hogy nemcsak szívvel és lélekkel állnak a szövet
ségi szolgálatában, hanem, ha kell, pénztárcájuk is 
nyitva van.
i Különös meglepetést keltett az itt átutazóban levő! 
Jílonstantinápolyi magyar kollegánk, Halainan ur áldo
zatkészsége, aki 15 dollárt bocsátott a rendező, bizott
ság! rendelkezésére, mely összeggel az előzetes költ
ségek fedezésére 10 milliói korona gyűlt össze. Hogy 
kik voltak az áldozatkész! urak, azt saját kívánságukra 
nem hozzuk nyilvánosságra. R j! p o r t e r.

V« század óta köztudomású, hogy
SCHÜTZER JAKAB és FIA 

SZÉKESFEHÉRVÁR-i

BOROTVASZAPPAN 
A LEGJOBB.

I t l I V D S M l & X X  K J L P 1 C A V Ö .

|= -,---- 1 HÍREK I------- :
Az alkalmazottak kereseti adójáról. A székesfőváros 

tanácsa a nőifodrász ipartestület meg hallgatása után 
[1925 január 1-től a segédek után heti 30 aranyfillért 
és a segédmunkások (manikűr, fejmosó és munkakönyv 
(nélkül dolgozó fodrásznők) után heti 15 aranyfillér ál
talános kereseti adót állapított meg. És egyben figyel
meztetjük tagjainkat, hogy az alkalmazottaikról nyilván
tartási alapot vezessenek és ha üzleteikben az állan
dóan bejelentett alkalmazottaikon kívül újat vesznek fel, 
el ne mulasszák azt a kerületi elöljáróságnak bejelen
teni és minden hói 15-ig, a kellemetlenségek elkerülése 
végett a munkások adóját fizessék be.

Előljárósági ülés. Január 9-én, este 8 órakor, ala
kulói ülést tartott elöljáróságunk, melynek főbb pontjai 
az alelnök, pénztáros és a háznagy megválasztása volt. 
'Alelnöknek egyhangúlag Hufnagel József, pénztárosnak 
Editen Ferenc és háznagynak Benhardt József elöljáró- 
sági tagok lettek megválasztva. Gratulálunk nekik meg
választásukhoz és kérjük őket, viseljék úgy a szi
vükön szakmánk sorsát, mint azt a múltban is tették.

Festésdem onstráció. Nefzger Adolf Bécsből, a 
Lorial Henna képviselője, január hó 16-án, este nyolc 
órakor (Nyár-u. 6., I. em.) a' nagyszámban megjelent 
tezaktársainknak bemutatást tartott a hajfestésből, me
lyet igen szakszerű fejtegetésekkel világított meg egyes 
ismeretlen eljárásokat és után,a a tartós ondólálás újabb 
és könnyebb kezeléseit magyarázta meg. Ezeket szak
mai viták követték, melyekből spk szaktársaink sok hasz
nos tanulságot vonhattak le a maguk számára. Szük
ségünk van ilyen előadásokra, csak arra kérem szak- 
kársaimat, hogyha előfordul olyan hajfestésük, melyet 
;a vendég nem, de önök észreveszik, hogy nem úgy 
kikerült, mint akarták (az mindegy, hogy milyen fes
tékkel festették), jegyezzék fel és ilyen vitaestélyekén 
adják elő. Legyünk nyíltak egymáshoz, akkor lesznek 
(közöttünk olyanok, kik a hibának okát megmagyaráz^ 
5?ák. Segítsünk egymáson, ezzel is a szakmánk fejlő
désének teszünk eleget.

Szakiskola nőifodrászmesterek részére. Az ipartes- 
itületünk vezetősége tagjai részére egy továbbképzői tan- 
flolyamot akar rendezni, azért kérjük tagjainkat, kik 
ezen részt akarnak venni, jelentkezzenek az ipartestü- 
let jegyzőjénél. Semmi esetre ne szégyeljék magukat 
azok, kik valamit nem tudnak, mert a mi szakmánk 
örökös tanulást kíván. Pártolják a vezetőség ezen szép 
tervét s minél többen iratkozzanak be ezen tanfolyamra, 
mely február hóban fog kezdődni.

M indenki a saját vegyészei
„CO M ECO " illóolajok, illatszerek és kölnivizek 
m m am m am asm u készítésére a következő illatokban :
Ambrae, Chypre, Cour de Marguerite, FougereRoyale, 
Eau de Cologne, Eau de Cologne Russe, V  origan, 

Főin Coupé, Akazia, Muguet, Violette Trefle, Lilas, 
Rosa Centifolia és Quelques Fleurs illatokban. 

Árban és minőségben versenyképesek. — Kérjen árajánlatot.

C SU P R A  E L E M É R
Budapest, H l, Zichy-utca 7.
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H IV A T A L O S  RÉSZ .
Elnök fogad: hétfőn és pénteken este 8—9 óráig.
Jegyzői iroda: hétfőn, szerdán és pénteken e9te 

1/28—.V29 óráig.
Pénztári órák: hétfőn, szerdán és pénteken este 

_i/28—,Va9 óráig.
Elhelyezés szakmunkások és manikürnők részére: 

hétfőn, szerdán és pénteken este y28—8 óráig.
A nőifodrászipartestület heyisége: VII., Nyár-utca 

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

Szilárd'-utca 24.
A testület iparhatósági biztosa: H o r v á t h  V i d o r .

T A t N O N C S Z A B A D I T Á S  
február 4—25 este 8 órakor, az Ipartestület helyi
ségében. A szabadulok modellt és szerszámot hoz
zanak magukkal a fésüléshez és hajmunkához, a 
jnunkaadók pedig a felszabadítást legalább 8 nappal 
előbb jelentsék be az elnökségnek.

F E L H Í V Á S
1. Az elöljáróság 1925 január hóban tartott ülésén 

a szabaduló bizottság elnökének indítványára egyhangú
lag határozatot hozott) hogy minden tanonc a sza
badulásnál a következő munkát köteles bemutatni: egy 
tíivatfrizurát, egy montirfölspanolást, kniffelést, esetleg 
fcamborirozást is. És mindezek a munkák a tanoncfel- 
izabaditó bizottság előtt végzendők el. Hozott hajmun
kát nem veszünk figyelembe. Nyomatékosan felhívjuk 
fanonctartó száktársainkat, hogy mi elsőrangú miunkar 
erőket kívánunk nevelni és ezért, akiknek tanoncai a kí
vánt munkát nem tudják elvégezni, azok nem lesznek 
felszabadíthatok. 2 . é s  azokat a niőifódrászsegédeket, 
akik még a borbélyipartestületnél vannak bejelentve, 
onnan jelentsék ki és újból a nőifodrász-jpartestület- 
nél jelentsék be. A tanoncsz'erződéshez mindenkii a 
kivetkező iratokat hozza magával: a tanonc születési, 
oltási, iskolai ,kbizonyitványát, azonkívül a kerületi tiszti 
orvosnál vizsgáltassa meg, hogy a szakmára alkalmasáé 
és ezen igazolványt is hozza magával. Egyben fel
szólítjuk tagtársainkat, hogy tudakolják meg és jelent
sék nekünk mindazon nőjfodrászokat és fodrász'nőket 
(ha házhoz járnak is), akik iparigazolvány nélkül dol
goznak, hogy meglehessük a kellő lépéseket azok el
len. Kérjük önöket, legyenek ebben segitségünkre, 
tisztítsuk meg iparunkat a nem odavaló elemektől.

E 1 n ö k s é g .

Értesítés. Azok a nőifodrász-ipartestületi tagok, akjk 
csak a nőifodrászatot űzik, a legrövidebb időn belül 
a Borbély- és fodrász ipartestület tagsági könyvét a 
jlegyzőirodába hivatalos órák alatt megtekintés végett, 
fontos ügyben behozni szíveskedjenek.

Hőildly I mr e ,  ipartest, jegyzői

Kérés. Felkérem azon tagjainkat, kik az 1924. évi 
tagdijaikkal hátralékban vannak, tagdíjaikat mielőbb szí
veskedjenek & hivatalos órák alatt (hétfő, szerda, pén
tek V28—V29) befizetni.

E c h t e n  F e r e n c ,  pénztáros.

Hirdetm ény.
Bátorkodom a t. kollégák szives tudomására hozni, 

hogy H. Chabrier, Paris, 48 Passage Jouffroy, oly 
kedvezményben részesített, hogy abban a kellemes 
helyzetben vagyok, hogy a mai naptól kezdve a Henno 
Qalol-hajfestéket 35.000 koronáért tudom a f. kolléga 
urak rendelkezésére bolcsátani.

Egyúttal szives tudomásukra hozom, hogy egy 
kétnapos demonstrádót tartok; első napon a festést, 
második napon az eredmény megtekintése. A demon
stráció idejét meghivó-kártyán közlöm a kolléga urakkal.

Kollegiális üdvözlettel

* E c h t e n  F e r e n c
H. Chabrier, Paris, 48. Passage Jouffroy 

magyarországi egyedüli vezér kép viselője.

LEHA FERENC Vilmos császár~ut 27.

Villamoseröre berendezett borotva müköszöriilde. 
Elismert hírneves borotva müköszöriilde és azéláru  
raktár, borotvák, hajvágó-ollók és hajnyiró-gépek- 
ben. Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.

A világhírű valódi solingeni

POLLART
BOROTVÁK

kaphatók

Türr József
magyarországi vezérképviselőnél 

Budapest, V., Wurm-utca 5, vagy 
Dorottya-utca 3. (udvarban).

GRŰNFELD MIKSA
két évi semlegességből kilépett és újra tart fod- 
rászati cikkeket, és pedig jelenleg tart raktáron:

H ajk rep p  fehér is M ontiersza lag
Ttill vegeta le  M on tlerszeg
H en n a -fe s ték  Echten-féle
M erk  p e reh ld ro l
B otváx  ondolá ló  vas
P rím a  vágott haj D rótha j ttl stb.

nagyon jutányos árban, vidékre pontos elintézés
G rü n fe ld  M ik sa  

fo d rá sza t l c ikk  k e re sk ed ő
Budapest, IV., Hajó-utca 3.



ÍParfumerie „£e<Rosier“  ®anfiovszfíy Dstván
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Főraktár és szétküldés: B u d a p e s t  VI. kér., Ó-utca 25. sz.
T e l e f o n :  4 3 —3 4 . Ü z le t i ó r á k :  cf. e . 8 —12, d. u. 2 —6, e z o m b a t o n  d. e . 8 - 3 - l g .

1925 február havi S t r Í p n U 9 p f í
J  Arak kötelezettség nélkül.

Szilárd brillantinok. Illatosított kölni vizek: Chypre, 625 Harzpoinádé,nagy,3 szinb. B 60000
887. Kis brillantin, 20 gr. üvegb. tct. 48000 M,z n̂,a! ^r£Í5e n̂carnat> Lilas 837. Korpapomádé, porcellánté-
886. Közép B 30 gr. „ „ 66000 illatokban 80 ... „ |30000 gelyben, 30 gr. ..............  » 96000
842. Nagy „ 50 gr. ,, , 84000 Muse, Rose Ambree illatokb. 80° , 150000 ono PDer fodrász krém V4 és »/*
543/a Vera Violette brillantin, D°ppy* köIn* viz *S°n ..............  w íoíXnn kg.-os tégelyedben.......... kg. 80000

30 gr. üvegben..............  „ 96000 Regent „ „ 8o ..............  „ 180000 Bajuszpedrők.
Rózsa kristály brillantin Kölni vizek kézi eladásra, csinos kivitelben on

csiszolt üvegdugós üvegb. „ 216000 563. Angol (Flowel) kölni viz 54&
820. Üzleti használatra I. brillan- becsiszolt Üvegdugóval, barna és gfehér színben tct 42000

tin '/„ 'h kg. tégelyben kg. 80000 100 grammos ... .. ... tel. 300000 RLTolinekateu?Ded 6 20
Vera Violette brillantin, i/‘, 565. Ugyanaz, 200 grammos ... „ 480000 633' ürevtéee vben rózsa-

V. kg. tégelyekben........  „ 100000 663/a Uj orosz kölni viz, igen Izin és fehér /  l  .  86400
Folyékony brillantinok női fodrászok csinos üvegben, becsiszolt 628. Tubuspedrő iKorona), há-

részére, kiváló finom illatokkal. . . . .  Uvegdugóval, l i 0 gr. ... „ 360000 rom szinben....................  36000
600. Csinos gömbölyű üvegben ’ 54°l'0° 616‘ «  0 ‘ í ü S S Í

parafadugóval, 40 gr. ... tct. 60000 J Platz i 50 gr J 144000 Sllau )# csinos papirao
Üzleti használatra V« és V* 702. U g^áz/l., íoo’ g'n J” Z  I  216000 «59 Oroszlán nedrő bádog'- ” ^

kg,os üvegekben .........kg. 60000 608. Doom kölni viz, II, 50 gr „ 120000 659' dobozbanP3 szinben 1  „ 20160
Hajolajok. 839. Ugyanaz, vörös vignetával, Tiszauilaki valódi Roykó-pedrő,

799. Dankovszky-féle dióolaj, III., 50 gr.........................  „ 108000 fs^inben . - -- - -  » 72000
minden darab külön dob. tct. 72000 658. Doom kölni viz, II., 100 gr. „ 180000 739 Magyar nemzeti pedrő V*

557. Hoffer-féle dióolaj, barna „ 60000 840. Ugyanaz, vörös vignetával, * és 1, kg _os tégelyekben,
605. Bojtorjángyökérolaj zöld és HL* 100 gr........................ „ 168000 3 szjnben ..............kg. 60000

sárga színekben, 50 gr. „ 60000 689. Virág kölnivizek, I., 50 gr. Graciosa bajusz fix......................tct. 36000
Dióolaj, Hofler, barna ... kg. 60000 ibolya, gyöngyvirág, re- Hntrpo-pnerátorok

„ „ sárga ... „ 60000 zeda, heliotrop, orgona „ 144000 Hajregenerato •
Bojtorjángyökérolaj, zöld 690. Ugyanaz, 100 gr.............. „ 216000 580. Aqua Amarella Booth, kicsi tct 180000

vagy sárga .................... „ 60000 1022. „SyrasM illatos fertőtle- 581. „ * . » nagy » 240000
„  . . . . . . . .  . . .  nitő borot válás utáni arc- 634. Göllinger-féle hajregenerá-
Hajmosóvizek és hajápolók. viz> 100 gr........................  w 132000 tor, kicsi........................... » 180000

942-943.Tannibetul zsíros, száraz tct. 300000 Hal- és 609. Ugyanaz, nagy.................... „ 240000
521. Eau de Vegetale ibolya „ 300000 gOl. Ne 3 Vegetale, 3 szín- ‘ 610. Qöllinger-féle Nussmilch,
695. „ „ „ gyöngyvirág „ 300000 hPn fpiQ76 nélWii Nnir kicsi ..................................  » 180000
836. Ideal Petrol ....................  » 300000 grud és Čhatain ........! tct. 300000 6°3- Ugyanaz, nagy.................... .  240000
OM • wayri " ? .............. - -  ” 573. Negrin Vegetale, kefe és Hajszőkitő szerek.
S?7 <?*” ThnmaíaRnwrnm..............S  tálkával felszerelve, fék., 670. Goldblond, 100 grm.-os... tct. 172800
n l l  D *,.?10?®8 £ ayrum » nicnnn barna,gesztenyebarnaszi- 704. „ 200 „ ... „ 300000953. Pollár Eis Bayrum (lég) „ 216000 npkhpn 490000 w ” ”
517. Eau de Quinine, 100 gr. „ 216000 686. Richárd festék‘3 szinben, ” Arc'  és kézápoló szerek.
616. Eau de Portugál, csinos, felszerelés nélkül. Noir. 569. Goldkrém, csinos porcel-

gömbölyü üveg, 100 gr. „ 216000 Brun> chatain .. . „ 300000 lántégelyben, külön dob. tct. 78000
W,i amer,kai pet" 648. Richárd festék, kefével és 833. Ideálkrém, csin. kivitelben,

rol, kétrétű ....................  „ 120000 tálkával, 3 szinben .........  „ 420000 nappali és éjjeli használ. „ 72000
Hajmosóvizek üzleti használatra, 1000. Dsevir diókivonat á la 530. Paszta Pompadour lanolin
literes és félliteres üvegekben. Seeger, fekete, barna, vi- - ? rckrém*’ í 8‘I os szá * 78000

I S S " : - ' : : : ; • S  “ ■ í s s f í s s s í f t s  l a s w s K i  •
Eau deJ Qnfnine“T..................... I80000 fes,ésre .........  » 180000 sitva, edényzet nélkül kg. 50000
Eau de Portugál, I. narancshajviz „ 80000 Bajusz- és szemöldöktussok. Tubusos krémek.

___ Áa 566. Mascaro, fekete, barna, vi- 842. Honny Jelly-glycarinkrém
Összetett arc- és hajvizek. lágosbárna szin., tégla- virágillatokban .................. tct. 72000

Csinos félliteres és literes üvegekben. alakban félsz, nélkül tct 60000 1899. Afrodicia lanolin tejkrém „ 60000
L" ü ^ “ 'yaéSSyÖn8V'  m qnnno Színházi és parókaragasztók. Folyékony puder.
Eau de Vegetale, ibolya ........  „ 90000 615. Pomádé Vegetale (franc.) tct. 86400 860. Eau de Lys (Liliomtej), 3

gyöngyvirág 90000 611. Mastixoldat 50 gr. üvegben „ 192000 színben (á la Lohse) ... tct. 144000
Orgona arcviz „Syras*, igen jó " Valódi Denoin....................  „ 360000 Arcporok, púderek.

illatban..................................... „ 60000 Vérelállitó szerek. Puder Harma, 3 szinben tct. 60000
Hyalin kék orgonaareviz (Heda) „ 70000 856. Tabletta Clarisse timsókő, 504. Lord szilárd pudertablétta „ 60000
Vinaiger (angol) minden virágill. „ 70000 kicsi, dobozban...............  „ 96000 613. Fodrászpuder (Pudre de
Kölni vizek üzleti használatra v. kézi 857. Ugyanaz, nagy ......... »156000 Riz) V, és V, kg. dobozb. 26000
eladásra félliteres és literes üvegekben. I015- Kupalaku timsókő, nagy „ 36000 Szájápolási cikkek.
Orosz kölni viz (Eau de Col. 1846, ? 0p‘T! í Í . 0 .nnn 531. D. R. Grensill szájvíz,kicsi tct. 120000

Rus8) 80°...............................üt. 150000 amer. vérelállitó rudacska „ 24000 888. Ugyanaz, nagy....................... ,  216000
Angol kölni viz, 7Ö“ ..............  „ 100000 Hajpomádék és frizuraerősitők. 539. D. R. Grensill fogszappan „ 42000
Üzleti használatra egész finom 852. Eper fodrászkrém..............  „ 180000 534. „ „ „ fogpor ... , 28800

Eau de Cologne I. 6 0 ° ......  „ 95000 603. Harzpomádé staniolcsoma- 536. Dr. Heider fogpor ...........  » 24000
Eau de Cologne (kölni viz) 11.450 „ 70000 golásban, 3 szinb., kicsi „ 42000 592. Van Bos-Kir amer. fogcsepp » 43200
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