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A vita v é g e ...
Hogy megalakultunk országos intézménnyé, ez a 

magja a dolognak, ez képezi iparunk sarkalatos tényét.
Az alapkövek letétele megtörtént, most már az építő 

kőmiveseknek, akikre bízták laiz épület falainak felhúzását, 
azokon la1 sor, hogy serényen, becsületesen megépítsék 
azt, amire mindnyájunknak szükségünk vad.

Ha laz épület megépítése úgy történik meg, hogy 
teljes önzetlenséggel és kizárólag iparúink javát óhajt
juk szolgálni, azon esetben az épület felhőkarcolóvá 
fog átalakulni és a fodrászipar közgazdaságilag eleven 
tényezővé fog alakulni.

A további fejlesztésekre a magam részérőjl a követ
kezőket ajánlom: A borbély és fodrász országos szö
vetség elnöksége bocsásson ki tagjai közé gyűjtőieket, 
amely Igyüjtőiveknek rendeltetése az lenne, hogy az 
üzleteinket látogató közönséget megkérjük, hogy mi
után ,a borbélyiparnak székházat és aggok menháZát 
óhajtunk építeni, járuljanak hozzá szerény adományuk
kal, hogy mi szegény iparosok ezt a sarkalatos, szük
séges intézményt felépíthessük. Viszont tartsa minden 
mester lés segéd kötelességének', hogy a kibocsiájtott 
gyüjtőiveket a legoöáadóbb szorgalommal használják 
fel és juttassák el a beszedett összegeket a szervező bi
zottsághoz. I

Hiszen Csonka-Magyarországban 4200 fodrászüzlet 
van, amely üzleteknek látogató közönségét én csak 50 
emberre szorítom üzletenként, ez a legminimálisabb és ha 
minden egyes vendég csekély 1000 koronával járul intéz
ményünk megalapitásához, akkor 210 inillijót egy hét 
alatt össze tudunk hozni, de minthogy az átlag nem 
ötven ember, hanem felül 100-nál és) a1 miniilmálijs összeg 
1000 korona, holott jobb vendég alig fog csak 1000 
koronát áddi, így optimisztikuls reményekkel egy hó
napon belül körülbelül ötszörösét tudnánk összehozni, 
ami nem kevesebb, mint ezermilliót tenne ki. {■ ,

Csak ÜblgoznUnk kell! I

A másik része a dolognak, tárgysorsjátékot rendezni:, 
ezen tárgysorsjátékot, mivel jóléti intézményről van szó, 
a m. kir. belügyminisztérium, egyetértőlegi 'a' pénzügy
minisztériummal, engedélyezni szokta1. A rendes ilyen 
sorsjáték horribilis összegeket szokott hozni, mert hiszen 
azért is csinálják, hogy a célt elérhessék és jigy sokkal 
könnyebb a nagyközönséget megnyerni saját részünkre, 
mert hiszen abban a reményben js van, hogy a kiadótt 
összegért, esetleg szerencsés esetben, egy nagyobb juta
lomban is részesül. ;

Ez volna aj második rész. i j
A harmadik pénzszerzési mód az volna, hogy üzle

teinknek havi bérletjegy, avagy általánosságban 10%-ot 
felszámítanák bélyeg formájában, amit vendégeinknek 
megmagyaráznánk ési úgy hiszem, hogy kevés vendég 
akadna, ki ezen a csekély adományon fennakadna vagy 
rosszalását fejezné ki.

Ilyen százalék-rendszerrel az utazó-egyesület dolgo
zott és dolgozik még ma is és nem Csekély eredménnyel, 
mert hiszen egy rövid időn belül egy hatalmas palotát 
építtetett és szorgalmas, jó  gazdálkodás folytán sok mil- 
liárdra rugó közvagyona van. ( ,

A fentiekec azért kellett elmondanom, hogy ezen 
terveink felett olvasóközönségem is mintegy szavazást 
rendeljen el önmaga közt ési írja meg lapunknak, hogy 
melyik rendszert gondolja ő megvalósíthatónak. A meg  ̂
választott elnökben, Grosch Miklós urban igazán agilis 
embert találtunk, viszont Kerekes József és Hejim Antal 
urakban is. Az ő közgazdasági tevékenységükre hivat
kozva, azt mondhatom bizalommal, hogy háromi kar
társunk, ha jó  megértéssel lesznek egymással, azon eset
ben a fent leirtak csekély egy év leforgása alatt testet 
fognak ölteni. ! i [

Kedves kartársaim, rajtatok a sor, mert hiába a 
vezérkar, ha' a' közkatonák a vezérnek nem engedel
meskednek, abban az esetben akármilyen jói vezér 
veszi át a vezényletet, csak vesztett csata következhet. 
Minthogy tudva c& itt ezen la1 helyen átérezve, hogy

„ F Ö L D E S * *  Margit-créme világhírű arcszépitő!
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kollegáink mindezeket a döntő pillanatokat komoly fon
tolóra veszik és igazán önmagukért fognak cselekedni, 
bizalommal vagyok a jövtőt iránt.

Az országos
fodrásza ag

Augusztus 24-én és 25-én végre lezajlott ia nagy
gyűlés, melynek a lefolyását alább közöljük azon szak- 
társakkal, akiknek nem volt módjukban ezen alkalommal 
felutazni. tv

I. nap.

Grosch Miklós az! előkészítő bizottság nevében üd
vözli a kartársakat. A nagygyűlést kéri, hogy a jegyző
könyvet Csernyák József fővárosi és Tóth László ceglédi 
kartársak vezessék. A hitelesítésre Burger és Szabadít 
fővárosi, valamint Rimóczy és Pechó vidéki kartár
sakat választják meg. ' ' i

(Grosch elnök örömének ad kifejezést, hogy iaz 
orsz. szövetségnek létrehozását befejezettnek tekinthetjük'.

Kontró János, a fővárosi ipartestület elnöke: öröm
mel látja, hogy a vidéki kartársak tudatára jöttek annak, 
hogy egy testbe való tömörülés által tudják saját 
boldogulásukat kivívni. Reméli, hogy összetartásunkból 
kifolyólag a hazafias érzés es az iparfejlesztés oly irány
ban fog fejlődni, amely megnyomorított nemzetünknek 
is hasznára fog válni. Az ipartestület támogatását kész
séggel felajánlja.

Kiss Gyula: A mai napon Magyarország összes fod
rászainak ébredését látja. Hogy ez a nap csak most kel 
fel, nem a mi hibánkon múlott, hanem a helyzlet volt 
olyan, hogy jobbra-balra kellett harcolnunk, részint a 
hatóságokkal, részint a közönnyel, amíg végre elérkezett 
az a nyugalmasabb időpont, amikor már erőnket arra 
fbrdithatjuk, hogy (jövő boldogulásunk útjait az orsz. 
szövetség megalapozásával lerakhassuk. Ezután áttér az 
alapszabálytervezet felolvasására és annak pontjait ma
gyarázatokkal kiséri. {

Bród Igná,c (Nagykanizsa): Az alapszabályt helyes
nek találja, csupán az alakulandó, szövetség pecsétjében 
kér olyan módosítást, hogy abbán a szakosztályok szék
helye körzetenként kidomboríthassák1. i

Kádár Péter (Salgótarján): Azen a véleményen van, 
hogy célszerű volna az alapszabálytervezet kinyomatása 
és áttanulmányozás céljából az érdekeltekhez való 
elküldése. |

Dudás (Debrecen): (Feleslegesnek tartja azt a pon
tot, amely kizárást alkalmaz azzal szemben, akinél a 
tagdíj behajthatatlan. Szerinte, ez megnevezés /nélkül is 
természetes ok. Az évi 2 aranykorona tagdijat keveslif 

Kerekes (Miskolc): Indítványozza, hogy az orsz. 
szövetség évenként vándorgyűlést tartson.

Steiner (Szeged): A magasabb tagdijat ellenzi, mert 
az sokakra nézve terhet jelentene. I (

Hübler: A szellemi kapcsolat fokozása*' céljából ki-
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vánatosnak tartaná, ha a szövetség hivatalos közlönye 
legalább kétszer jelennék meg havonta.

Éles József: 'Kétségbe vonja, hogy 2 koronás tag- 
• díjjal egy orsz. szövetség adminisztrációját lehessen el

látni. Viszont a fővárosi kartársakat erősebben nem 
lehet megterhelni, már csak azért , sem, mert eddig itt 
egy korona volt a tagdíj s (emellett is (oly szépen pros
perált, hogy nemcsak vagyona van, de jótékonycélra is 
tetemesen áldozott. Szerinte helyesebb volna olyan át
hidalás, hogy a vidék érdekei a fővárosi szövetség er
kölcsi támogatása mellett egy vidéki szövetségben tö
mörülne. 1

Kontró ipartestületi elnök: A 2 koronás tagdíjjal 
szemben szintén aggályai vannak, mert őí tudja, hogy 
egy egyesület adminisztrációja micsoda költséggel jár 
akkor, ha azzal szemben oly igényeket támasztunk1, hogy 
az eredményes munkát végezzen. Már pedig, ha egy 
intézménytől nem várunk eredményes munkát, akkor 
annak nincs is létjogosultsága. A vándorgyűlések meg
tartását lehetetlennek tartja, mivel tapasztalatai vannak 
arról, hogy sokkal gazdagabb iparágak nem tudnák ilye
neket sikeresen rendezni. A szaklapnak havonként két
szeri megjelentetése, szerinte, oly sok pénzbe kerülne, 
hogy nincs kilátás arra, hogy olyan helyzet adódnék, 
amely azt megengedné. Annálinkább állithatjia ezt, mert 
ő már megpróbálkozott azzal, hogy az egyedüli érdek
mentes ipartestületi lapot számtalanszor elküldte vidékre, 
de bizony az előfizetésre semmiféle áldozatkészség 
nem nyilvánult meg. f

Grosch elnök bejelenti, hogy csak akkor nyomat- 
hatók ki az alapszabályok, ha az orsz. szövetség meg
alakulása jóváhagyatott. Ami pedig a tervezetet illeti, az 
a szaksajtóban már régebben megjelent.

Csendes (Hódmezővásárhely) és Takács (Nyiregy- 
háza) hozzászólása után elnök a vitát bezárja. A nagy
gyűlés a felmerült indítványokat elvetette, csupán Bród 
Ignácét fogadta el s egyben az orsz. szövetség megala- 
kultnak mondatott ki s korelnöknek egyhangúlag Her
mann Jánost választják meg.

Hermann korelnök a megtiszteltetést köszönettel' 
fogadja s bejelenti, hogy miután az alapszabályok egy
hangúlag elfogadtattak, az jóváhagyás végett az illetékes 
minisztériumhoz fog felterjesztetni. Majd bejelenti, hogy 
a 3-ik pont a nagygyűlés kötelességévé .teszi az ideig
lenes tisztikar megválasztását. Miután a jelölő bizott
ság elnöknek Grosch Miklóst (Budapest), társelnökök
nek Kerekes Józsefet (Miskolc) és Hejm Antalt (Sze
ged) jelölte, egyéb jelölés híjában, kéri a megnevezette
ket megválasztottnak kijelenteni.

A nagygyűlés Hermann indítványát elfogadta $ 
ennek értelmében Grosch Miklós az elnöklést újból 
átvette.

Az alakulandói temetkezési egylet célját Hermann 
János ismertette. Indítványa egyhangúlag elfogadtatott.

Vada József az anyag- és árubeszerzésről tartott 
előadást. Fejtegette a szövetkezetben való1 tömörülés 
előnyeit. Rámutatott arra a mérhetetlen kárra, amely
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előnyeit. Végül a szövetkezeti eszme érdekében hatá
rozati javaslatot nyújt be.

Éles József azzal kezdi beszédét, hogy rendi a lelke 
mindennek. Ezlért harcolunk már évtizedek óta, hol 
több, hol kevesebb sikerrel. Az utóbbi években úgy 
látszott, mintha e téren, tartós javulás állott volna be, 
de, sajnos, most oly jelenségek mutatkoznak, amelyek 
nyilvánvalóvá teszik, hogy a javulásnak nem a meg
értés volt a szülője, hanem az idők által diktált kény
szer. Ha olyan dologról van szó, amely az összességnek 
a javát szolgálja, nem szabad elzárkóznunk attól, hogy 
a cél érdekében kényszereszközöket alkalmazzunk. Habár 
hive az egyéni szabadságnak, de ezt kénytelen felál- 
áJdozni, mert azt látja, hogy ennek az örve alatt egye
sek önző céljaikat akarják1 kielégíteni, nem törődve 
azzal, hogy esetleg magát a szakmát romokba döntik. 
Az ipari rend biztosítására határozati javaslatot nyújt be. 
Elnök, tekintettel arra, hogy a tanácskozásra szánt idő 
lejárt, annak folytatását másnapra halasztja.

II. nap^
Groscii elnök felolvastatja a nagygyűlést üdvözlő 

leveleket és táviratokat s bejelenti Éles által benyújtott 
határozati javaslat feletti vita megindítását.

Repcze indítványozza, hogy a vita a vidéki munka
rend ismertetése után induljon meg. ?

Rimóczy (Kecskemét): A jelenlegi viszonyokat úgy 
jellemzi, miszerint mindenkinek a legnagyobb erőkifej
tésre van szüksége, hogy fenntarthassa magát. A ránk 
rakott súlyos terhek mellett küzdenünk kell az üzemek 
konkurenciájával s iigy parancsoló' érdekünk, hogy a 
hét minden napját munkában töltsük el. Ez azonban 
korlátozva van olykép, hogy a fővárosban vasárnap, 
vidéken pedig hétfőn délig nem szabad1 dolgozni. Til
takozik a korlátozások ellen és annak megszüntetésére 
indítványozza egy egységes kérelem felterjesztését az 
illetékes miniszterhez. ,

Günther (Baja): Mindén szavát aláírja Rimóczynak. 
Határozati javaslatot nyújt be, hogy vasárnap ott, ahol 
munkaszünet ezen a napon nincs, a borbélyüzletek 
reggel öt Órakor kinyithatok legyenek.

Csendes (Hódmezővásárhely), Steiner (Szegedi) és 
Bornemissza (Kispest) a bajai borbélyok határozati ja
vaslata mellett foglalt állást. Arntner Sándor pedig a 
törökszentmiklósi fodrászok sérelmét adta elő.

Gerbár (Sátoraljaújhely), Zapletái, BróÖ (Nagy
kanizsa), Kováts (Pécs), Sempák (Szolnok) a vasárnapi 
munkaszünet mellett érvelnek.

Kontró ipartestületi elnök: Felolvassa a vasárnapi 
munkaszüntet szabályozó miniszteri tervezetet, mely 
szerint a vasárnap teljesítendő munkáért hetenként 24 
órás pihenő adandó. így az a helyzet fog előállni, hogy 
a nagyobb üzletekkel bírók egy segéddel kénytelenek 
lesznek többet tartani, a kisebbek pedig kisegítőkkel

dolgozni. Már tnaga ez a tény is kétségesssé teszi, 
vájjon a vasárnapi munka ily módon meghoZná-e a 
remélt eredményt. Ha a szociális haladás szakmánk 
életében változásokat hozott a fő|város részére, a jelenlegi 
megoldást kívánja fenntartani, mert ennek megmászá
sával a kisegítői rendszer oly tultengésbe menne, ami 
kész vesezdelmet jelentene szakmánkra. Néki pedig 
nem célja, hogy a segédi kart az állandósult kisegí
tések által csavargásra nevelje. Bár elismeri a kérdés 
fontos voltát, beszéde befejeztével mégis kéri annak a 
napirendről való levételét.

Repcze részletesen fejtegeti a munkarend és a 
vasárnapi munkaszünet keletkezését. Indítványozza, hogy 
főváros egyforma elbírálás alá essék a vidékkel. Tegye 
a vezetőség lehetővé, hogy itt is dolgozhassanak.

G r o s c h  elnök a vasárnapi munkaszünettel kap
csolatos visszaélésekről beszélt. Felkéri az ipartestület 
elnökét, hogy most, amikor a rendeletből törvény ké
szül, kérdezze meg a fodrászmestereket, hogy mit óhaj
tanak.

Miután több felszólaló sem a segédek és mes
terek munkaviszonyát szabályozói Éles-féle határozati 
javaslathoz, sem pedig Baja városának a vasárnapi mun
kát reggel 5 órakor megkezdeni kívánó Ginter által 
benyújtott határozati javaslathoz nem jelentkezett, fel
teszi a kérdést Éles javaslatára. A többség a javaslat 
ellen szavazott.

A 'javaslat elvetése után a fővárosra vonatkozó 
vasárnapi munkaszünetnek a vitába való' elegyítése 
miatt Éles a nagygyűlés határozatának megfelebbezé- 
sét jelenti be. Majd Hermann János interpellálja az 
elnököt, hogy a fővárost kizárólagosan érintő' ügyek
ben ne legyen a vidéknek beleszólása. Erre oly viha
ros felzúdulás támadt, hogy az igy támadt zűrzavar 
miatt az ügyeletes rendőrkapitány a nagygyűlést, mi
előtt a többi javaslatok felett döntés történhetett volna, 
feloszlatta. ,

Utóhang a nagygyűlésre
Augusztus 24. lés 25-én a régi kcpviselőihlázban össze

jöttek szegény csonka országunknak majdnem összes 
borbély- és fodrászmesterei, hogy megvitassák a jó és 
rossz gazdasági viszonyokat, elpanaszolják egymás kö
zött bajaikat és azok orvoslását megkeressék'. Énnek az 
összejövetelnek alakuló nagygyűlés jeleget adtak. így 
indult el, ennek a küldetésnek1 jegyével, nemes gomdb- 
lattal a homlokán minden mester a magasabb élethiva
tásra való meggyőződéssel, hogy többre lett volna 
hivatva, mint borbélynak lenni.

Lenni, vagy nem lenni! Sajnos, ez nálunk nem 
szokás (tisztelet a kivételnek), mert a szunnyadó, cso- 
dátverő és csodátváró lelkeket felveri álmából, felka
varja aléltságát, nyugtalanítja a békés dblgözó életét

OABA CíÉZA ÉS TÁRSA, illatszergyára
Budapest, IX . ,  Üllői-ut 1. T e l.: J. 6 -58. Készít timsó- és pouder-tablettát.
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és végigsujt nehéz ostorral azokon, kik a szakma (ér
dekében, a pihenés, a munkaszünet nehéz sorsán ja
vítani akartak és megfeledkeztek arról1, hogy minői vé
szes viharokat korbácsoltak fel, amellyel csak maguk
nak vétettek és ártottak egyaránt, a centralizáció ellen, 
amely aztán egy az, hogy ebben a szakmában a Sza
badulás, béklyó, protestáló szeretet a barátság s kül
detését tárgyalás és mi minden még, ahová a (megértés 
szeretete el nem ér. És m|áÍ£t a majd1 ötéves nehéz munka 
teljesen meddővé víált. Nos, öt éve annak, hogy a vidék: 
megmozdult azért, hogy Budiapest akarata a vidékkel 
megnyilvánuljon a nagygyűlés keretében, a központ 
m egál ak üljön. És a nfagy hazugságuk mellett egy ói'rán 
belül ez a rezsim is megbukott, melyet öt (évig a vidíók 
elő akart segíteni minden áldbzatok árán.

Hol itt a szép harmónia? Hol van a (demokrácia? 
Hol a testvéri szeretet, amelyet annyit hirdlettek a szép 
Budapest borbélyai és fod'rászai? Mi vidékiek, hogy 
elmúlt a várakozási mi részünkre, tudjuk nagyon jól, 
hogy sokkal mélyebben fekszenek a bajok és sokkal 
katasztrófálisabbak a gazdasági kérdések,, hogy aZt rö
videsen ki lehessen hevernünk.

Pedig ha tudnák a pesti szaktársaink, hogy mit 
veszítenek a vidéki, illetve a Centralizáció eldülésében, 
akkor sokkal komolyabban fogták volna fel a helyzetet 
és nem zajjal, lármával és renitenskedéssel, hanem békés 
megértéssel, baráti jobb nyújtásával egyetértve, szeretve 
segítették volna előrevinni mindazon gondolatokat, mind
azon jó eszmét, amelyet a vidék is tartogatott a szakma 
fellendítése érdiekében.

Törekedjenek arra1, hogy ne ellenségeskedjenek, fo
gadják meg intő szavát a vezetőségnek, akit Pesten 
létemkor tanultam megismerni. Még a régi halálos ellen
ségből is jóbarátok szoktak lenni. Mi ennek csak örül

jegyezni, hogy jobb ésl boldogabb jövőt kívánok sze
rencsétlen szakmánk előmozdítására, és a szövetség, a 
központ élére olyan elnököt válasszanak, aki nem a 
szélső-, sem a középpárthoz hlulz, hanem sem légies ma
rak mindkét részre. \ - : v

Z a p l e t a l  S i m o n  
Nagykanizsa.

A napilapok hand
A Budapesten megjelenő; napilapok és boulevárd- 

lapok kapva-kapták a szenzációin, hogy a fodrászok orszá
gos gyűlését a meg nem1 értés tumultussá fejlesztett. A 
fenti megállapítás nem' felel Üteg a valóságnak, mert hi
szen a borbélyok és fodrászok nem azért gyűltek1 most 
össze, hogy azon határozzanak, vájjon vasárnap munkaidő 
legyen-e, szünet legyen-e? Mert hiszen ez nem tartozott 
a nagygyűlés elé, ez tévedésből előráncigált dolog1, ami 
jobban mondva' szakcsoportok és körzeti központok szu
verén jogát képezi.

Természetes, hogy az ilyen széttagolt, különböző 
érdekek egységes plattformiJa! nem hozhatók'. Az ebből 
származott vita előrelátható volt, de nem hittem volna, 
hogy ily szenvedélyeket fog kiváltani. De én1 azt re
mélem, hogy a körzeti központok egymás: közt oly meg
állapodásra fognak jutni, hogy az országos központ 
ebben az esetben az illető hatóságoknál védelemben ré
szesítheti és jogos követeléseiket el is fogja tudni! intézni.

Ha a szervezet pontosan fog jnüködhi, ezek a 
viták ki fognak küszöböltetni, mert hiszen azt ítudjuk, 
hogy ahol vita1 nincs:, ott nincsenek érdekek és ahol 
érdekek nincsenek1, ott beáll a tespedíés és az előmenetel 
megszűnik, egyben a sorvadás következik.

A nagygyűlésünknek lényege az, hogy megadatott 
az az eszköz, amire építeni tudunk. Megalakult a Ma
gyarországi Borbély- és Fodrászmesterek Szövetsége és 
ez a lényeg, lami egyhangú szavazással történt; tehát 
mindnyájunknak üdVöS és szükséges; most már csak 
előre! t 1 1 | '

Bogyiszló  =  Esztergom .
A mai nyomorúságos helyzetben, amikor a kisipart 

szinte lehetetlenné^ jobban mondva megbénítja, egy
szóval tönkreteszi a nagy drágaság, az adó̂ , amikor 
az összetartásra, az egymás megértésére, az (egymás 
támogatására olyan igen nagy volna a szlükség, akkor 
a nyomorúság fokozására a mi sZakUiánk' űzői között az 
történik, amit úgy fejeznek kf, hogy (piagunk alatt vág
juk a fát. Értem [a tisztességtelen: versenyt, a piszkos 
konkurenciát. Ma, amikor azok a kevesek1, akik becsü
letes munkájukért a becsületes dijat merik [megkérni, 
azoknak is nehéz a megélhetés, hát még azoknak mi
lyen lehet, akik alamizsna díjért dói goznak. Ismerek 
olyan szaktársat, aki kölnivizes, brillantinos kiszolgá
lást végez hajvágással együtt, hetenként háromszori be- 
retválással, havi 30.000, mondd1 harmincezer koronáért. 
0  tudja, hogy mi az eredménye. De ez még; istenes,
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Ma kaptam az Esztergom és Vidéke cimü lapot, abban 
az egyik esztergomi mester szószerint azt hirdeti, h'ogy 
nem kerül kettőezer koronába a beretválás, ha nála 
vesznek bérletet. El tudom képzelni a} becsületes eszter
gomi szaktársaknak a helyzetét. Van közöttük egy ol- 
csójános, aki egy karalábé értékéért beretvál, 'vagy még 
a^ért sem, mert egy valamirevalói karalábé kétezer ko
rona, őnála pedig nem kerül kétezer koronába a kiszol
gálás íés ezt a helyi lapban hirdeti.

Cikkecskémnek a cime: Bogyiszló—Esztergom. Azért 
irtani ezt a cimet, mert Bogyiszló egy kis falu és* van 
borbélymester is ott. A bogyiszlói borbély mester tud 
négyezer koronát kérni becsületes munkájáért,- ellenben 
az esztergomi mester újságban hirdeti, h'ogy nála nem 
kerül kettőezer koronába.

Én édes Teremtőm! De szép is volna, meg jói is, 
ha minden egyes szaktársamban volna önérzet, [tisztes
ség. Hogy ne a széthúzást keresnék, hanem az össze- 
tartozandóságot istápolnák, a saját, az összesség érde
kében. M u r a  [ M é s z á r o s  G y ű l  a.

Haj prepa ráció.
A ihajp repa ráció kétféle:

1. ül n. kihullott haj* amely rütt haj néven jön
forgalomba1; ! i !

2. vágott haj. ' ■ . * ' !
1. Kihullott haj prepíarációja a következő: A ki

fésült hajat búza- vagy rozslisztben, avagy fed'erweis 
néven ismert zsirkőporral keverjük ősszé, ezáltal a híaj 
zsírosságát elvonjuk és a haj szétszedése sokkal köny- 
nyebbé válik, továbbá a gerebenbe a haj könnyebbén 
siklik és ezáltal kevesebb haj szakad el. A kihullott 
hajak végén (úgynevezett hajhagyma csomócska van és 
ezáltal a híaj meg ki fésül Ve is. bizonyos kő|Cos tormát 
mutat. Ezeknek a fejrehuzásával máskor "fogok foglal
kozni, mert ennek: isi kétféle módszerei van aj fejre- 
huzásra. Az ilyen fejrehuzott haj a kereskedelemben’ 
»olasz haj« néven jön forgalomba. Jó ezt tudni, mert 
az olasz hajat, mint olyant és ennek eredetét tud'nia 
kell minden fodrásznak, aki hajjal foglalkozik, mert ez 
a haj még az ül. n. francia hajnál jisi kisebb értékű, 
tehát a bevásárlásnál is fontos tudnivalói ez.

A fenti módón kifésült hajat lazán, középen ösZ- 
szekötve, színek szerinti szétválasztásban követkeZő*- 
képen preparáljuk: A sötétszinü hajakat 3—4<Vo-os ecetes 
vízben forrásig főzzük. Ezt azért cselekedjük ecetes 
vízben, hogy a barna haj vöröses árnyalatot ne kapjon, 
mert a lúgos vagy szappanos vízben főzve a barna 
hajat, az vörösi színezést kap és ezáltal sötét színét 
veszti és a haj kisebb értékűvé válik. A szőke hajakat 
(világos és sötét szőke), amelyek vörös színben ját
szanak, 8—10%-os mosószódás vízben forraljuk fél és 
forrás után készítsünk elő* egy erős ecetes hideg, vizet 
és abban erősen mossuk át, miáltal a vörös szin tompul 
és a haj hamvasabb fényt kap. Leöblités után több

vizben kimossuk. Következnek a hamvas, u. n. egér- 
szinek (Máus). Az egérszinek iparunk legértékesebb 
hajanyaga. Ezeknek kitisztítása kizárólag Csak forró gőz
fürdőn történhetik, akként előállítva a gőzfürdőt, hogy 
két kis gömbölyű szitát helyezzünk egymás tetejére 
és aközé tesszük a hajat és ezt ráhelyezzük egy fazjékra, 
mely alatt a vizet forraljuk. A szitán átgőzölgő Víz 
a hajat fölös zsírtartalmától megtisztítja és nem vonja 
ki belőle a lanolin tartalmat, mert tudvalevőleg a jdlus1 
lanolin tartalmú hajnak van ez a speciális szinef. ,A 
kigőzölés után a hajat lassan szárítjuk és száradás 
után rizsporral keverjük össze és erős keféléssel, avagy 
kartácsban való többszöri áthúzással tisztítjuk meg a 
hajat a fölösleges portól, miáltal szép fényt kap (és 
a színét is megóvjuk. Ezzel a kihullott haj preparációját 
nagyjából befejeztük. ' [ í . (

2. A V á g o t t  h a j  p r e p  a n á c i ó ja  már 'körül
ményesebb, minthogy a vágott hajnak a fejnél való 
része sokkal sötétebb, mint a végei és fokozatos mér
tékben a hegye felé világosabb. Tehát a hajakkal! 
(Keppekkel) a következőképen járunk el: A zsirtala- 
nitás és megtisztítás épp úgy történik színek szerint, 
mint a kihullott hajnál, csak a keppeket göndósan lazán 
kössük össze, hogy a haj felsőrésze össze ne keve
redjék, mert ezáltal a  haj értékét veszti. Megtisztítás 
után az u. n. egyenlői színezést kell megcsinálni:. Ter
mészetesen a hajat megtisztítás után gondosan kifé
süljük és a felső részét erősen bekötjük. Most [azután 
a hajat egészen végig egyenlő* *íinre hozzuk, mely 
a következőkép történik: Felfőzünk 2 liter vizben 50 
gramm1 porított vaschloridot, 5 gramm chromtimsót. 
A felforralt és jól megfőzött oldatot góndösan leszűr
jük és ezen leszűrt oldatot ismét forrásig melegítjük, 
a hajat a fej kézbefogásával hideg ecetes vízbe mártjuk, 
azután pedig a meleg festőanyagba, szintén a fej kéz
bentartásával, ki- léis bemártjuk, úgy, hogy percek alatt 
a festékből Való lassú kihúzással a haj a fejhez liaison ló 
szint kap. Ez minden szinti hajnak Után festési módozata, 
kivéve az egérszinü hajé, amelyet a színezés után 
ismét erős ecetes oldatba kell mártani, hogy hamvas 
színét el ne veszítse. A további eljárás mint rendes 
hajaknál. , | { \

Hajisme. \ * !

A kereskedelemben különböző hajkvalitásokat isme
rünk. Felhasználjuk elsősorban a vágott hajat, másodszor 
a kihullott hajat ésl a különböző népfajok hajait, azon
kívül az angorakeCske szőrét és a bivalysörényt, bi
valyfarkat, amely nem tisztán bivalyszőr, hanem lósö
rény és kecskeszakáll, a tengerben nőtt hasított sást. 
Először a vágott hajat miről ismerjük meg? A vágott 
hajnak természetes volta és megismerése az, hogy nyers 
állapotban a fejénél sötét és az Ujjak közötti fogásnál 
ovális, életben gömbölyüséget mutat. Ezt ai laikus is 
megismeri. Másként áll azonban a kipreparált vágott 
hajnál. A vágott háj minőségben, bármilyen mennyi
ség, egymásra bukik, tehát merőleges, egyenes vona-
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lakat mutat a kötésekben. A fogjása pedig a fejtől 
lefelé mindig vékonyodó szálakat mutat és ezáltal 
lefelé, — dacára' annak, hogy egyenlő vastagságú: bun- 
dot készítünk — az előkészített lehúzásnál körülbelül 
negyedrészben vékonyabb, mint a felső* rész. 1

A laikus próbája a vágott hajnál: A haj végeit 
hideg vizbe mártsuk be; ha kevert a haj jés1 nem tiszta 
vágott, úgy a haj vége1 összeugrik, mtg a .vágott haj
szálak teljesen egyenesek maraddak.

A !k i  f ié sí ü  11  h a j lai t, bármennyire vas tagi-tjük', 
glicerinezzük, a természetrajzán nagyon keveset változ
tat. A kifésült hajban preparáció után is igen sok haj
hagymagubanc szokott maradói. Ha ezt a hajban nem 
vennénk észre, akkor akként ismerjük fel a hajat, hogy 
a közepe felé Vastagabb, minit a vége(f, mégj pedjiig azért, 
mert a fejbőr mellett sorvadásba esik a haj és amig 
kihullik, teljesen kivékonyodik. Innét származik, hogy 
középen vastag, végein vékony hengert mutat. A fogás
nál egy nem egyenlői érdési sokszöglet mutat, úgy hogy 
dacára a finom fogásának, mégis éndés, vizbe téve pe
dig, mindenkor összeugrik. , , i ; , I [ i I !

A k í n a i  ha j ,  amely főként fekete és sötétbarna 
színekben kapható, körülbelül kétszer olyan vastag, mint 
a fenti hajak ési tapintásnál érdes háromszögeket ér
zünk. Súlya körülbelül két és félszerese a vágott haj
nak. A kínai hajnak pontosabb megismerése a keres
kedelemben, ha az közé van keverve egyéb hajakhoz: 
Világosság felé tartva, élénk bíborvörös szint mutat, úgy 
hogy a hajszálak az európai hajakból kiütnek. 1

P e r z s a  ha j. A perzsahaj szintén csak sötét szí
nekben kapható, de ez a haj már inkább az európai 
hajhoz hasonló. Körülbelül másfélszer olyan vastag, 
mint az európai haj, a természetes volta pedig) &z, 
hogy bárhogy legyen preparálva, a bivalyhajhoz hasjonló, 
természetes kis göndörségeket mutat. Minthogy ežt a' 
hajat egyenesíteni nem lehet, igy ezt a forgalomban 
sem hamisítják. | , |

A f r a n c i a 1 h a j  nem egyéb, mint a kinai haj
nak különböző módon való kivékonyjtásia, egyben a szí
neknek kibleicholása és különbözői színekre vahS festése. 
A kinai haj megvékonyitása a következői módón tör
ténik: A serkézőgéphez hasonló, d!e ritkább háromszögű 
éles tűkkel ellátott fésűkben addig fésülik, míg aj haj 
teljesen elvékonyodík, legyomlódük. Az igy legyalult 
hajat hideg vízzel telt medencébe dobják és rnigj a 
meggyalult, illetve kinyitott haj a viz színe fölött le
beg, a vastag haj a viz alá merül. Amivel azután ismét 
a fenti eljárást végzik, mely után a legyalult hajakat 
kifehérítik és színezik. E hajak fogása (a kinai hajnál 
félszer nehezebb) egyenlőtlen, érdes, a színezésük pe
dig floreskáló szi négy ve leget mutat.

Az e x p o r t h a j  nem egyéb, mint a francia haj
nak selejtes anyaga, melyet Úgy ismerünk meg', hogy 
világosság felé tartva, szabad szemmel látjuk a haj 
egyenlőtlenségét, a fogásánál minden hajnál durvább 
és egyenlőtlen vastagsága folytán legtöbbször egyenlő

súlyt mutat a vágott hajjal. i
B i v a l y  Szőr .  Amint említettük, a bivalyszőr nem 

mindig bivalyszőrből készül, hanem néha különböző 
állati szőrökből. A forgalomba hozott príma bivalyszőr, 
amely durva esi természetes kis hullámokkal van el
látva, ez a legolcsóbb kvalitású és rendszerint kifehérített 
állapotban kerül forgalomba. A forgalomba kerülő hasí
tott bivaly szőrt 'arról ismerjük meg, hogy azok a kis 
hullámok kevésbé vannak benne, ez nem egyéb, mint 
lósörény. Ennek a tapintása szabályos négyszöget mutat. 
Nagyon kell vigyázni! a munkánknál erre, mert jg'en 
hamar sárgulnak. rA forgalomban ez az anyag igen 
drága, de lelkiismeretes munkánál ez az anyag iglen 
áldatlan. Bivalyszőr néven jön még a keCskeszakáll is 
forgalomba, mint »finomított bivalyszőr«. Ebben hul- 
lámocskák nincsenek, fogása pedig teljesen gömbölyű, 
sima, de minthogy ezen anyag a vágott hajnál Is drá
gább lés 40—50 cln-es js kapható, mint természetes 
ősz haj kerül forgalomba. Ez az anyag igfen bálás, mert 
mondhatni, hogy jobb ai természetes vágott ősz hajnál.

A n g o r a  kecskeszőr természetes színe rézvörös. 
Ez a szőr 30 kg-ig kaphatói. Finom, selymes fogásu, 
igen könnyen felismerhető már selymes fogásáról és 
selyemszerü színéről.

T e n g e r i  s ás .  A tengeri sást épp úgy hasítják, 
mint a kinai hajat és fogása ugyanaz. A kereske-. 
delemben a francia hajak könnyítésére használják. Az 
ilyen könnyített hajat úgy ismérjük1 meg, hogy az 
ilyen sással vegyített hajat szalmiákszeszes vizbe tesz- 
szük, bármilyen szinü is, vörös színezést kap és a 
bentlevő sásszálak piszkos kávésbarna színeződést kap
nak. Ha pedig mint hajat kapjuk kezeinkhez, úgy is
merjük meg, hogy igen könnyű és fogásra lapos, erős 
megrántásnál hasadva szakadnak.

BUDAPESTI NŐIFODRÁSZ IPA RTESTO LET 
MINT. ELSŐFOKÚ IPARHATÓSÁG

Nagyságos
Miklós Ödön urnák

a Fodrászipar tulajdonosa és társszerkesztője

Budapest.

Tekintettel arra, hogy a Budapesti Nőifodrász Ipar- 
testület folyó. hó 1-ével A NŐIFODRÁSZ címén uj 
hivatalos szaklapot indított még, kénytelen a FOD
RÁSZ! PAR-tól megválni. Amidőn ezt a körülményt b. 
tudomására hozzuk, kötelességünknek teszünk eleget, 
hogy együttműködésünk alatt tanúsított jóindulatáért kö
szönetét mondunk.

Az ipartestület elöljárósága gondoskodni fog arról, 
hogy legközelebbi előljárósági ülésén ezen köszöne- 
tünket jegyzőkönyvileg tolmácsoljuk.

Budapest, 1925 szeptember 1.

Kiváló tisztelettel
H ó d y  I m r e  V á g ó  V i k t o r
ipart, jegyző. ipart, elnök.
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rászok Országos Szövetségének einökei:
Grosch Miklós, Budapest.
Heim' Antal, Szeged.
Kerekes József, Miskolc.

Szövetségi ügyész:
Dr. Szőgyi Imre, Budapest, IV., Szerb-utca 5.
Figyelmeztetés. Tisztelt vevőim figyelmét felhívom, 

hogy Csillag Árpád ur, cégem volt képviselője, ré
szemre már nem1 dolgozik, nevemben sem rendelést, 
sem pénzt fel nem vehet. Diainkovszky István illatszer- 
gyár Budapest, VI. kér., ó-u. 25. sz.

Felelős kiadó Laptulajdonos : *

R AD V Á N Y I  GÉZA.  M I K L Ó S  ÖDÖN.

= | ftP R Ó  HIRDETÉSEKÉ
ELADOM Balaton partján levő jóforgalmu üzletemet, 

házzal együtt, 100 millió koronáért, mely áll két szoba, 
konyha és modern berendezett üzletből. Évi 30 q 
búza jövedelem1 is van hozzá. Cim: Okolu János, 
fodrászmester, Balatonkenese, Fő-utca.

VENNÉK két kiszolgálásra, teljes felszereléssel, bor
bélyberendezést, használtat. Cint: Pech1 János, fod- 
rászm'ester, Nagykonyi.

EGY fiatal borbélysegéd, egyévi gyakorlattal, azonnali 
belépésre állást keres. Cim: Selyem István, Kun
hegyes.

18 ÉV óta fennálló, piperével berendezett, borbély- 
és fodrászüzlet családi okok miatt eladói, vagy eset
leg elcserélni. Bővebb felvilágosítással készséggel szol
gál: Hajdú Antal, fodrászm'ester, Sárrétudvari.

EGY fiatal borbélysegéd azonnal beléphet, havi, fize
tés 300.000 korona és teljes ellátás. Séllei Zsigmond, 
fodrászmester, Karcag, Vasut-utca.

JÓ MUNKÁS borbélysegéd állandó alkalmazást nyer
het, havi fizetés 250.000—300.000 korona, élelmezés 
és lakás. Kiss Im're, fodrászmester, Karcag.

RENDSZERETŐ és feltétlen jól munkás, 6—8 évi gya
korlattal biró urjfodrászsegéd, felvétetik'. Fizetés havi
300.000 korona és teljes ellátás. Borravaló havonta 
800.000—1,000.000 korona. Útiköltséget könyv ellené
ben küldök. Major Pál, fodrászmester, Vásárosnamény.

KERESEK egy jói munkás, fiatal, szolid borbélysegé
det azonnali belépésre. Havi fizetés 250.000—300.000 
korona és teljes ellátás. Útiköltség három1 hónap után 
megtéríttetik. Cim: Tarjányi Imre, fodrászmester, Bal
mazújváros.* .

FODRÁSZÜZLET szállodában, kizárólag úri vendég
körrel, biztos egzisztencia, munkaképtelenség miatt 
eladó. Cim a kiadóhivatalban.

EGY fiatal úri- és nőifodrászsegéd, ki a francia baby- 
hajvágást is érti, állandó alkalmazást keres Pesten, 
vagy nagyobb vidéki városban. Feltételeket kérem 
közölni. Cim: Kriszték Ferenc, fodrászsegéd, Lénárt 
János fodrászmester címén, Tóváros.

NŐI FODRÁSZ kerestetik Sopronba, ki a babyhajvá- 
gást tökéletesen, érti. Belépés azonnal. Közelebbi fel
világosítás, megállapodás, útiköltség: Hepp Ádám, fod
rász, Budapest, Vörösmarty-utcai fadráisztermlébíertj.

ÜGYES fodrászt, esetleg fodrásznőt, m'anikürnőt ke
resek. Érdeklődni lehet: Mangol János, fodrászmes
ternél, Barcsay-utca 8.

BUDAPEST legforgalmasabb kőrútján meglevő úri- és 
nőifodrászüzlethez társ kerestetik, ki e szakmát érti. 
Cim a kiadóhivatalban.

cfelkérjük t  előfizetőinket, 
akik a lap előfizetési árával 
hátralékban vannak, azt mi
előbb beküldeni szíveskedje
nek. Egyszersmind értesítjük, 
hogy közleményeket minden 
hónap 20-áig fogadunk el.

Hirdetések
felvétetnek

a lap kiadóhivatalában

Budapest,

VI. kér., Ó-utca 26.
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Parfumerie
DANKOVSZKY ISTVÁN

kozmetikai cikkek és  illatszerek gyára
Főraktár és  s zé tk ü ld és :

Budapest, VI. kér., Ó -utca 25. szám .
*

Telefon: 43—34. Üzleti órák: d. e. 8—12, d . u. 2—6, szom baton d. e. 8—3-ig.

,925 s“ p" " ‘ " “  Ú r jeg y z ék
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Vérelállitószerék.
856. Tabletta Clarisse timsókő,

kicsi, dobozban................  „ 84000
857. Ugyanaz, nagy ...   „ 144000

1015. Kupalaku timsókő, nagy „ 360000 
1846. Stip-Tic pensils, eredeti

amer. vérelállitó rudacska „ 60000

Hajpomádék és frizuraerősitők.
851. Eper fodrászkrém kicsi „ 96000
852. Eper fodrászkrém nagy ... „ 180000 
603. Harzpomádé staniolcsoma-

golásban, 3 szinb., kicsi „ 42000 
625. Harzpomádé, nagy, 3 szinb. „ 60000 
837. Korpapomádé, porcellánté-

gelyben, 30 g r . ........ ... „ 96000
999. Eper foörászkrLm \/A és ll2 kg. 80000

kg.-os tégelyekben..........
Charicis pomáde ragadós, kicsi tcí. 60000 

» « „ nagy „ 96000

Bajuszpedrők.
548. Magyar nemzeti pedrő, 20 

gr. üvegtégelyben, fekete, 
barna és fehér szinben tct. 42000

633. Bandoline fixateurpedrő, 20
gr. üvegtégelyben, rózsa
szín és fehér......................  „ 60000

628. Tubuspedrő (Korona), há
rom szinben... ... ........  „ 36000

616. Gyöngye pedrő (á la Tisza- 
ujlaki), csinos papirdo- 
bozban, 3 szinben ... „ 28800

659. Oroszlán pedrő, bádog
dobozban, 3 szinben ... „ 16000 

Tiszaujlaki valódi Roykó-pedrő,
3 színben... ......................  „ 84000

739. Magyar nemzeti pedrő f/4 
és V;2 kg.-os tégelyekben,
3 szinben........................... kg. 80000

Graciosa bajusz fix------ _____ tct. 36000

Haj regenerátorok.
580. Aqua Amarella Booth, kicsi tct. 180000
581. „ „ nagy „ 240000
634. Göllinger-féle hajregenerá

tor, kicsi .................... „ 180000
609. Ugyanaz, nagy........  ... ... „ 240000
640. Göllinger-féle Nussmilch,

kicsi ... ...........................  „ 180000
605. Ugyanaz, nagy... ..............  „ 240000

Hajszőkitő szerek.
670. Goldblond, 100 grm.-os... tct. 172800 
704. „ 200 „ ... „ 300000

Arc- és kézápoló szerek.
569. Goldkrém, csinos porcel-

lántégelyben, külön dob. tct. 78000
833. Ideálkrém, csin. kivitelben,

nappali és éjjeli használ. „ 72000 
530. Paszta Pompadour lanolin

arckrém, zsíros és száraz „ 78000 
956. Clarisse tejkrém, 30 gr.-os

tégelyben, külön kartonb. „ 60000
Tejkrém, kitünően illato*
sitva, edényzet nélkül ... kg. 50000

Tubusos krémek.
842. Honny Jelly*glycerinkrém

virágillatokban .............. tct. 72000
1899. Afrodicia lanolin tejkrém „ 60000

Folyékony puder.
860. Eau de Lys (Liliomtej), 3

szinben (á la Lohse) ... tct. 144000
Arcporok, púderek.

Puder Harma, 3 szinben tct. 60000 
504. Lord szilárd púdertabletta „ 60000 
613. Fodrászpuder (Pudre de

Riz) V4 és V2 kg. dobozb. 24000

Szájápolási cikkek.
531. D. R. Grensill szájvíz, kicsi tct. 120000
888. Ugyanaz, nagy......................  „ 216000
539. D. R. Grensill fogszappan „ 42000 
534. „ „ „ fogpor ... , 28800
536. Dr. Heider fogpor ........... „ 24000
592. Van Bosdíir amer. fogcsepp „ 43200

Szoba-illatok.
674. Tátrafüredi fenyőillat,50 gr. tct. 120000 
676. „ „ 100 gr. „ 180000

Körömápoló szerek.
Danuba körömlakk, csino? kü

lön dobozban, 10 gr. .........tct. 96000
Körömlakk V4 és tya kg. üv.-ben kg. 300000

Gyermekápolási cikkek.
Podos Baby-krém, csinos fém

dobozban, 30 gr....................... tct. 60000
Dankovszky gyermekhintőpor... „ 36000

Láb- és kézizzadás elleni szer.
669. Pedetin, csinos kartonban tct. 60000

Borotváló szappanok és krémek.
Schützer Albus borotvaszappan kg. 35000
Amerikai borotvaszappan____  tct. 84000
Szent István „   kg. 28000

Rudborotvaszappan
Pollárt rudszappan tok nélkül tct. 96000 

„ „ fatokkal „ 120000
Borotvák.

1135. Valódi angol 7 csillagos 
Jonson 3/8-os és 4/8-os 
homorú v. francia élben drb 100000 

1134. Angol Phön borotva, fél-
homoru, 8/e-os és Vs-os „ 900GO

Lord Pollárdt 27-28-as   „ 650J0
Emde kiváló jó borotva, fél- 

homoru, 3/8-os és 4/s-os ... ,, 60000 
Pollárt kés valódi ----------------- „ 85000

Fodrász-ollók.
1025. Glauberg-olló 18 cm. ... drb 75000
1026. Ugyanaz 19 „ ... „ 80000
1016. Meteor (á la Non plus

ultra) olló 18 cm......... . „ 85000
1018. Ugyanaz 19 „ ...........  „ 88000
1019. Ugyanaz 20 „ ...........  „ 90000
1026. Angol olló gömbölyű nyél. 75-85000

Manikür-olló.
1059. Hajlitott bőrolló 3, 3Va, 4

collos, legfin. acélból— drb 20000 
Egyenes körömvágó olló, he

gyes végű ........  — ................  „ 30000
Körömráspoly .............. db. 16000-32000
Körömcsipesz ...........................  db. 80000
Szőrcsipesz....................db. 20000— 35000
Manikűr-szerszámok és reszelök 

minden kivitelben.

Hajvágógépek.
418. Ered. Juwel-gép 3—7 vág. drb200000 
luvel és Koh-i-noor rendszerű 

haj- és szakálvágó-
gépek ...................  drb 120000—150000

Eredeti Mars hajvágógép.........drb 161000
Radical ....................... . ......... „ 90000

Szakállvágógépek.
Kohinoor V* vágással ... „ 180000 
Norma „ ... „ 150000
Protos ^0 mf legrövidebb
vágású szakállgép ......... w 200000

Radical.................... ......... „ 100000
Hajvágógép-lapok.

Minden géphez felsőlap j  kapha(ó

Szakállgép-alkatrészek.
Er. Kohinoor hajrugó ang.acélb. „ 3000
„ „ szakállrugó w „ 2000

Valódi Juwel és egyéb belső
rugó rendszerű géprugó ... » 4000

Fenőkövek.
Valódi belga olajkő,5x 10 nagys. db. 75000 

„ „ „ fatokban vizes „ 40000
Fenőszijak és hevederek.

Dupla Monopol fenő, bagaria- 
bőrből és aszbesztheveder-
rel .................... ......... db. 85—100000

Szimpla fenöszij, bagaria, 50 cm. „ 50000
Lederfa bagaribőrből ................  „ 24000
Szimpla heveder aszbest____  „ 50000
Ádám dupla kézifenő, egyik ol

dal heveder, másik bagariabőr „ 35000

Fenőszij-paszták.
Johnson Star-paszta ................  „ 5000
Jerba-paszta.................................. „ 50OO

Pollárt fenőszijak.
Johnson Star fenő pasztával ... , 35000 
Jerba fenőfa, egy pasztával ... „ 35000 
Pollir fenőfa ...............................  „ 30000

Borotva-ecsetek.
230/3 Ecset ................. . .. drb 24000
230/5 „    n 28000
585/3 „ ................. . ... „ 28000
585/4 „    „ 30000
584/4 „   „ 32000
225/4 „   „ 20000

Lemosó és szappanozótányérok.
374. Nagy lemosótál porcellánb. db. 40000
375. Közép „ „ „ 32000
377. Nagy „ alumíniumból „ 120000 
377/a Szappanozótál „ „ 36000
362. Kis „ porcellánból „ 14000
382. Olasz csésze „ „ 20000
394. Alumínium kis szappanozó

csésze .............. ......... .. „ 4000
Gömbölyű majolikalavórok napi árban, 

nagyság szerint.
Hajkefék.

4653/1 férfi hajkefe ........  tctja K 360000
4667/1 „ „ ... „ „ 504000
704 „ „ ____  „ „ 288000

2651/1 B . „ ... ... , „ 504000
4668/1  ̂ „ ....... . „ w 960000
4668/2 „ ,, ........  1,080000
706/c/l ff „ ... ... ,, 520000




