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Gáspár testvérek
Budapest, Erzsébet-körut 42.

H úsvéti illa tszerek .

Diana k ö t ő ................. tct. 120.000
General k ö t ő ................... „ 136.000
Góliát k ö t ő ....................... „ 148.000
Hunnia fülvédős kötő . . , 180.000
Gáspár-féle fejkötő, férfi . , 240.000

„ * „ női . „ 240.000
L it e r e s  á ru k  :

Maria Faiina kölni, 50® .lií. 76.000 
Gyöngyvirág kölni . . . , 76.000

A minőségre különös gondot fordítunk 
Valódi Pollárt borotva . drb. 80.000 
Gáspár pollárt, Gold. Med. „ 80.000
Grand Prix acél, 3/s, * ls  . „ 95.000
Glauberg o l l ó .......................„ 80.000
Non Plus Ultra olló . . „ 80.000
Gummibetétes olló . . . „ 89.000
Tyukszemvágókés, príma . „ 35.000

Hajvág-ógrépek :
Radical 0 0 ....................... drb. 70.000
N o rm a  0 0 ........................................„ luO.OOo
Koh-i-noor 000 ................... „ I8O.CO0
Protos 1/10 mm......................„ 200.000
Mars 1 - 3 - 5 ......................„ 200.000
Radical gép 3 - 5 —7 . . . , 7C.Ü00
Norma 3 - 5 —7 . . . .  . „ 150.0Ü0
Mars 3 - 5 - 7  . . . .  , 150.000
JuweI 3 - 5 - 7 ......................   180.000
Aesculap 3 - 5 —7 . . . . „ 200.000
Minden géphez 1 darab tartalékrugó. 
Foen hajszárító gép . . drb. 780.000 
Arcgözölő, legújabb rend

szerű .................... 800.000-1,800.000
Állványos hajlemosó, sza

bályozható . . .1,300.000-1,600.000

F od rá  s z g a r n i tu r á k :
Nickelből, minden darab . . .61.000 
Nickelböl, nehezebb, darabja .70.00C 
Valódi alpacca, darabja . . 100.000 
Pudtrcsésze drágábbfajiánként

á 20.000

O n d o lá ló v a s a k :

Német gyártm ány. . . drb. 45.000 
Francia gyártmány . « . „ 75.000
H a js ü tő v a s a k ......................„ 35.006
Bajuszvösak........................ „ 25.000
Szeszlámpák, príma 35—45—60-75 000 
Gummi körgallérok, köpeny 

helyett, mindig tiszta drb. 50.C03
Gummiszalvéta..................... ,  12 C00
Fejtámlapapir, lapos . tct. 43.000

A világhírű valódi Solingeni

POLLÁRT
BOROTVÁK
ÉS FENŐSZÍJ PASZTA

kaphatók

TURR J.
magyarországi vezérképviselőnél 

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

M icsányi Gyula miiköszörüs
Budapest, VI., Aradi-uíca 64. sz . (az udvarban.)

V ■ ■■■■ — «

H E N N O G A L L O L
a l e g j o b b  h a j f e s t é k .  Minden színben kapható. 

H. CHABRIER
Paris, 48 Passage Jouffroy.

ÚJDONSÁG

Már nem létezik elrontott haj!
S o ln tio n  A . Sötétre festett hajak levételére.
S o lu tio n  B . Folyadék-festékkel elrontott hajat bármily szinti (zöld, kék, 

fekete, vörös) ezen folyadék, azaz. S o l u t i o n  B. teljesen leveszi és utána 
Hennogallollal teljesen rendbehoznató.

S o lu tio n  C. Szintén, mint Solution B. minden folyékony festék által 
elrontott haj rendbehozható és utána bármilyen folyékony festék alkalmazható.

Kopl,at6 E C H T E N  F E R E N C  ÉS FIA
Budapest, VI., Andrássy-ut 28,

DRESZMANN KAROLY
EZÜSTKOSZORUS KÉSESMESTER
Üzlet: BUDAPEST 0yár.

VIL, Erzsébet-körut 22. X., Álmos-utca 17. sz.
Telefon : József Telefon : József

129-29 ^  Í J *  a  53-40

Régi jó, 
elismert cég.

Kitüntetések: 
Nagy aranyérem
m el; Milleniumi

vidéki v i k  ’ v  aranyéremmel
megrendelések és az Ezüst-
8 napon belül koszorús címmel
eszközöltetnek. kitüntetve.

A jelenkor borotva-gyártmányai közt legjobbnak bizonyult a

>FRICZKÓ<
21—28 fehér nyelű... 
27—28 fekete, 6 drb

vételnél ..............
42. a/s 4/8 Páris ........
3/8 4/8 5/r Jonson angol 
Ugyanaz, Bengál ... 
Ugyanaz, Pearson ... 
Glauber-ollók, 18 cm.

19 cm.....................
Gummis, 19 cm.... 
Gunimis, 20 cm,... 

Manikür-olló 
Korona-olló____
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A Borbély- és Fodrászipar Országos Közlönye

A  fia jfesté
A gyakorlott női fodrász tisztában 

Van avval, hogy mily fontos a haj- 
feStés az üzletben, fontos, mert első
rangú bevételi forrást jelent az üz
letnek, másrészt, mert a festő vend ég 
mindig hűségesen visszatér ahhoz 
a fodrászhoz, aki kielégítette, vagyis, 
aki a haját jól megfestette.

Jól megfesteni egy hajat, ez a 
téma mindig izgatja azt a szakem
bert, aki szakmáját szereti és aki 
nemcsak gépiesen végzi el munkáját 
— és meg van elégedve, ha a ven
dég már megfizette a dijat.

A festésnél »szükséges, hogy a 
fodrász szeretettel foglalkozzon a 
munkájával, mert ha egy hajat meg
festünk és azt mondjuk: nem ki
fogástalan, úgy mindent el kell kö
vetni, hogy az tökéletes legyen, ja
vítani kell, mert a vendéget ki kell 
és ki is lehet elégíteni.

Ha egy hajat elrontunk és nem 
igyekszünk, vagy nem tudjuk azt 
rendbehozni, úgy az nemcsak an
nak a kára, aki a hajat elrontotta, 
de kárt szenved belőle az egész 
ipar, mert egy elrontott festés min
dig tápot nyújt annak a közönség 
nagyrészében vallott hitnek, hogy 
hajat festeni úgy, hogy az felismer- 
hetetlen, avagy a hajra és egészségre 
ártalmatlan ne legyen, nem is lehet. 
Ily módon nemcsak magunknak ár
tunk ilyen esetben, hanem ártunk az 
egész iparnak. Pedig ma már lehet 
hajat festeni, úgyis, hogy az ne üs
sön el a természetes színtől és fő
leg, hogy a hajnak ne legyen ártal
mára. Ami az egészségre való káros 
hatást illeti, , az egyszerűen mese, 
mert oly anyagok állanak rendelkezé
sünkre, amelyek semmiképpen sem 
ártanak.
. Ami a hajra való káros befolyást 
illeti, arra majd később rátérek.

A hölgyek rendesen türelmetlenek 
a festésnél és mindig követelik, hogy 
az egy ülés alatt el legyen végezve.

Ezt a kívánságot természetesen 
nem elégíthetjük ki minden esetben, 
mert a henna-festéknek pl. rende
sen még 48 óráig is utóhatása van.

Másképpen van a dolog a folyé
kony festéknél, annál az eredmény 
azonnal mutatkozik.

A szabó pl. többszöri próbára ren
deli be a vevőt és igy alkalma van 
esetleges hiányokat még a munka 
folyamán pótolni, a mi vendégünk 
rendesen türelmetlen, ami a munka 
hosszadalmasságát tekintve, ért
hető, hiszen egy festés hennával, 
legalább 2 órát vesz igénybe, de 
eltart 3 óráig, sőt tovább is. Termé
szetes, hogy ha annyi időt tölt el 
a hölgy egy munkának az elvégzé
sére, nem szívesen jön másodszor 
is. A henna-festésnél pedig mindig 
saját jól felfogott érdekünkben cse
lekszünk, ha a hölgyet még abban 
az esetben is arra kérjük, hogy 48 
óra után mutassa meg a haját, ha 
nincs is a szín ellen kifogása.

Azáltal, hogy a hajat akkor, mikor 
már a festék megnyugodott, újból 
látom, annak az az előnye, hogy a 
következő festést ugyanazon a hajon 
lényegesen könnyebb és rövidebb 
idő alatt tudom elvégezni, mert 
már tudom, hogy mennyire hat a 
festék utána.

A hajfestésnél a legelső és talán 
a legfontosabb az, hogy mielőtt 
hozzáfognánk a tulajdonképpeni fes
téshez, tisztában' legyünk mi a 
teendőnk, előre tudni kell, milyen 
szint lehet abból a hajból kihozni, 
amelyet festeni fogunk és ahhoz 
milyen nüanszot, vagyis mely fes
téket alkalmazhatunk, mert pl. elő
fordul a gyakorlatban, hogy két fes
tést végzek egyszerre, mondjuk egy 
barnát és egy világosszőkét, egy- 
ugyanavval a henna-masszával be

kenem és két egymástól teljesen 
elütő szint festek ugyanegy festék
kel. Ezt természetesen nem lehet egy 
cikk keretében tanítani, mert ez ki
zárólag a gyakorlat- által sajátít
ható el.

Azonban, mint már említettem, egy 
elrontott festés mindig az ipar ro
vására megy, szükségét látom annak, 
hogy evvel a témával a lap kereté
ben foglalkozzam és amennyire tő
lem telik, a gondos szakember szá
mára néhány gyakorlati példával se
gítségére legyek, hogy könnyebben 
tudja ismereteit kibővíteni.

Szándékosan használtam ezt a ki
fejezést, hogy szakemberek szá
mára írok, mert azt, amit írni óhaj
tok, a hosszú évek óta a festés
sel szerzett gyakorlatomból merí
tem, nem elemi oktatás akar ez len
ni, hanem példák elmondásával kí
vánok a tisztelt olvasóimnak hasz
nára lenni,

A napilapokban olvastam már 
többször hirdetést, ahol a nem ta
nult fodrászüzlettulajdonos azt a jel
zőt kölcsönözte magának, hogy 
h a j f e s  tő  s p e c i á l i s t  a, ez nem 
egyéb, mint a közönség megtévesz
tése, mert milyen speciális színek 
kerülnek ki ilyen cégtől, ahol a tu
lajdonosnak sejtelme sem lehet a 
festésről?

Ugyan minden kontárnak van se
gédje, de hogy az mind tud-e ha
jat festeni, az legalább is kérdéses. 
A festéshez csak az fogjon, akinek 
alkalma volt olyan fodrásztól tanul
ni, aki ért a festéshez.

A tisztelt olvasó a legközelebbi 
számunkban majd megtalálja a foly
tatását ezen cikkemnek, amikor is 
már kizárólag festési példákkal kí
vánok foglalkozni.

W c i t m a n ii.
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E g y  K érdés, a m ely  a  
K öx e lfö vőben  m e g 

o ldásra  v á r !
Irta : BenyáK  Rezső.

Az ügyes szemlélőnek, a figyelő
nek az életben minden legcseké
lyebb momentumra ki kell terjesz
kednie, különösen akkor, hogyha 
élete folyamán maga elé tűz egy 
célt, melyet aztán fokozott igyeke
zettel akar szolgálni. Jómagam is 
egy ilyen célt tűztem ki akkor, ami
kor a tollat először a kezembe ra
gadtam. Ez a cél pedig nem kisebb 
és kevésbé könnyebb megoldás, 
mint a saját iparomnak csekély te
hetségemmel, bármely formában 
szolgálatára lenni.

És bár nem mesterségem a toll- 
forgatás, mégis úgy gondolom, hogy 
jobb, ha memóriámat tollvonáson 
keresztül eljuttatom mindazokhoz, 
akik megértenek, semmint azt ma
gamban elrejtsem, mert ki tudja, 
hátha gondolatom megértésre ta
lálva, kirobban és egy szent ügy
nek a használatára lesz. Ez a me
mória, amely iparunk gazdasági 
kérdésére akar vonatkozni, már ak
kor érlelődött meg bennem, ami
kor a papirkoronáról az aranykoro
nára való átszámítás kezdett életbe
lépni.

Azt, sajnos tudjuk, hogy a bor
bély- és fodrásziparban a front so
hasem volt egységes, mindig vol
tak torzsalkodások, kilengések egy
másközt és ellen, nemcsak a kü
lönböző nézetek miatt, hanem a 
gazdasági kérdéssel ‘kapcsolatban is. 
Már most, hogy ez a jövőben elő 
ne fordulhasson, — bár alig hihető, 
hogy keresztülvihető legyen, — egy 
olyan megoldást próbálnék meg
kockáztatni és elfogadásra ajánlani, 
ami netán, ha visszhangra talál, 
egy csapásra megsemmisítené úgy 
a múltban, mint a jelenben lévő kü
lönböző differenciákat és a jövőben 
pedig egy 'csapásra kalap alá le
hetne hozni az összes szaktársakat, 
kik azután karöltve, biztos léptek
kel haladnának az egyenes utón. 
E kérdés pedig nem kisebb dolog, 
minthogy, hogyan lehetne a mi ipa
runkban az egész ország területén 
egységes árat teremteni.

A kérdés fel van téve. Már most 
csak az a fontos, hogyan volna ez 
keresztülvihető. Mikor felteszem ezen 
prepozíciót, egyúttal arra is gondol

tam, hogy szerény nézetem nyil
vánítsam.

Talán sohasem adódott e problé
mának a megoldására és keresztül
vitelére olyan jó alkalom, mint most, 
amikor a pénzünk kezd átformálódni 
és stabillá válni. Nézzünk csak kissé 
körül. Ma már azt látjuk, hogy nem
csak az egyes helyeken, hanem az 
állami főszervnél is az aranykoro
nát veszik alapul. Miért ne térnénk 
mi is erre a szisztémára, az arany- 
paritásra, mikor egyesegyedül csakis 
ez hozhatja meg számunkra a meg
oldást.

A kérdés keresztülvitele pedig a 
következő volna:

Budapesten az Országos Bor
bély- és Fodrász Központban, ahol 
gyakran foglalkoznak szakmánk hely
zetével és -ahol nem úgy, mint az 
ország legnagyobb részében soha
sem, vagy legalább is csak nagy 
ritkán vannak összejövetelek, meg
beszélések, hol eszmecserét folytat
va, nézeteiket kicserélhetnék és vé
leményüket egymás közt nyilváníthat
nák. Egy nagygyűlés vagy egy or
szágos kongresszus keretében fel kel
lene vetni e szerfelett fontos gaz
dasági kérdést és a vidék bevoná
sával behatóan foglalkozni ezzel a 
témával, hogy miként lehe&iö már 
egyszer nyugvópontra jutni efelett 
a kérdés felett, amely miatt a szak
társak elidegenednek egymástól.

Én úgy hiszem, hogy ha minden 
egyes szaktársban csak egy csekély 
jóakarat volna szakmájának előreha
ladottsága érdekében, úgy mi sem 
akadályozhatná meg azt, hogy az ösz- 
szes szaktársak karöltve át nem refor
málhatnánk ezt az ipart, mely egyéb
ként a gazdasági kérdések miatt ha
nyatlást mutat.

Természetes, hogy ezt a reformot

Va század óta köztudomású, hogy

Schiltzer Jakab és Fia
SZÉKESFEHÉRVÁR-i

BOROTVASZAPPAN
a legjobb

MI N D E N Ü T T  KAP HATÓ!

is csuk úgy, mint minden téren a 
gazdasági kérdés oldhatja meg, mely
nek elő- s főfeltétele a pénzkérdés. 
Nos tehát, hogy ez keresztülvihető le
gyen, mindenek felett oldjuk meg 
a pénzkérdést. Ez pedig, mint fen
nen említettem, csak oly szisztéma 
szerint lehetséges lesz, hogy ha az 
egész ország területén egységes ár
szabályt tudunk létrehozni.

Így azután, hogy ne kövessük el 
azt a hibát, amely oly régen marja 
ezt az ipart s ne fordulhasson még 
egyszer elő az az úgynevezett vá
sári kiabálás, hogy hét, hét, min
den darab hét. Meg kell teremteni 
az egységes árt, de nemcsak a mi 
magunk jólétéért, hanem a jövő ge
neráció érdekéért is, amely aztán 
könnyebben boldogulva, áldani fog 
minket munkánkért.

Sxegedi  .
Panaszos levelet kaptunk Szeged

ről. Abból a városból, ahol az árviz 
óta nem hallatszott jaj, ahol az em
berek arcáról csak az öröm, a meg
elégedettség és a boldogság sugár
zott. Itt már baj van. Ha már Sze
ged is, a békességéről az egész vi
lágon híres és megirigyelt Tisza- 
menti város is kenyéréhes, itt mái
ba j van.

Szegeden is felütötte fejét a pisz
kos konkurrencia. Ezúttal nem fod
rásztól, hanem illatszerkereskedő
től jön a panasz. Szeged egyik leg
régibb drogériája írja, aki hosszú 
éveken át tisztességgel és megelége
dettséggel szolgálta ki a fodrászo
kat is. Levelében a mai kor szelleme 
nyilvánul meg.

A mai viszonyok bosszút forraltak 
•az emberek gazdaságán, lehetetlenné 
teszik kereskedelmünk becsületes 
folytatását, tisztességtelen üzletekkel 
ütik agyon a nehéz adókat fi?ető 
régi kereskedőket. Minden oldalról 
egyik csapást a másik után kell el
szenvednünk anélkül, hogy egy jaj
szót is kiejtsünk a szánkon, nehogy 
ezzel is régi presztízsünket elveszít
sük. Ideje volna, ha a gyárosok és 
nagykereskedők megvédenék régi 
üzletfeleiket, hogy jobban tudjanak 
fizetni.

Szegeden vannak például cégek, 
akik egyes árukat áron alul is adnak 
és azt hiszik, hogy most mindenkit 
tönkretesznek és ők fognak győzte
sen fentmaradni.

GARA «E3KA E i TAKSA, illatszergyára
Budapest, IX., t llM -n l 1. Tel,: J. 6-58.____________ Készít timsé- és pouder-tablettát.
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Hoígyan tudjanak a fodrászok pi
perecikkeket eladni, amikor az illat
szerüzletek egymás ellen dolgoznak 
az áru »schleiderozásával«, viszont az 
ellen nem tudnak küzdeni, hogy a 
hatóság a füszerkereskedőktől meg
vonja a pipere- és drogériái cikkek 
árusítását. A hatóság ilyesmivel 
vajmi keveset foglalkozik. Hogy 
egy eklatáns példával jöjjek elő, — 
Írja a szegedi levél írója — a pol
gármester, amikor a halászatot ki
adta bérbe, olyan bérösszeget kért, 
hogy a halászbérlő azt mondta, hogy 
igy nagyon drága lesz a hal. Erre 
a polgármester kijelentette, hogy 
nem bánja, ha 100.000 K lesz a 
halnak kilója, csak a város érdeke 
emelkedjen. Ebből is az látszik ki, 
hogy itt a közönség érdekével vajmi 
kevés törődés van és igy a keres
kedők érdeke is nulla, ha a város 
érdekéről, azaz bevételtöbbletéről 
van szó.

Sajnos, ma már napirenden van
nak a panaszos levelek és a mai 
nehéz viszonyok mellett a megélhe
tés utáni küzdelemben érzékenyeb
bek vagyunk, mint máskor.

A levelet egyes nevek feleml'tése 
miatt, teljes terjedelmében nem kö
zölhetjük. K. I.

sáról.
Ha összehasonlítjuk kézmüiparo- 

saink fiatalabb generációját a céh- 
rendszer-időbeli iparosainkkal, úgy 
(Brömmel konstatálhatjuk, miszerint 
úgy kulturális, mint szakképzettség 
dolgában igen nagy haladást álla
píthatunk meg.

A céhrendszer idejében tanult 
iparosainkat, akik közül már alig-alig 
találunk 10—15°/o-át a még működő 
iparosainknak, legtávolabbról sem 
akarjuk lekicsinyleni, mert hisz ők 
az okai annak, hogy csak későn tér
tek észhez a magukat mindig hi
bátlannak és okosoknak tartó tör
vényhozóink abban az irányban, hogy 
végtére elhatározták magukat nem
csak a lóversenyekre, hanem a nép 
nevelésére és közművelődésére is 
rrémi gondot fordítani és a kötelező 
elemi iskoláztatás mellett, az iparos
osztály szellemi megerősödésére — 
bárha csak kezdetleges intézkedéseket 
foganatosítani.

Az iparostanonciskolák felállítása 
ellen annak idejében úgy a falusi 
elöljáróságok, mint a céhek mesterei 
harcot vívtak, állitván, hogy nem 
kell az iparosnak tudósnak lenni, 
csak értse jól a mesterségét, hisz

a kötelező vándorévei alatt többet 
tanul, mintha még annyi ideig szívná 
is magába az iskola porát.

Valamikor rég^n, amidőn közle
kedési nehézségek mellett még az 
országutak is viszontagságuak vol
tak, amikor a gazda és egyéb fog
lalkozású polgárság is csak nagy- 
nehezen és kényszcr'tésre bírta gyer
mekeit iskoláztatni, az iparosság tény
leg kiérdemelte, hogy az értelmiségi 
osztálynak kiegészítő részét alkossa, 
mert vándorévei alatt szerzed szel
lemi képessége túlszárnyalta a pol
gárság korlátoltabb gondolkodását 
és innét van az, hogy az iparosság 
mind.nhol számottevő tényez"je le t 
a társadalomnak.

A kellő iskolázottság hiánya hát
rányosan befolyásolta ezen osztály
nak a boldogulását, dg végre kény
szereszközök alkalmazásával bele
törődött a változhatatlanba és elju
tottunk fokozatosan abba a hely
zetbe, hogy iskolázatlan gyermeket 
tanoncul nem alkalmaz iparos és a 
tanonc a mesterhez történt szerződ
tetésének idejétől kezdve tovább
képzés céljából a tanonciskola láto
gatására köteles, aminek teljesítése ért 
úgy a mester, mint a szülő vagy 
gyám felelőssé tehető.

Nagy elégületlenséget váltott ki 
ezen a törvény helyes értelmezé
séből eredő szigorú intézkedés, de 
amely nélkül évtizedeken át vívott 
harc és az iskola iránti ellenszenv 
folytán alig érhettük volna el a mai 
helyzetet, hogy ma már el sem kép

zelhetünk iparost, aki a közművelt
ség egy bizonyos fokáig feleme'kedni 
nem tudna.

Az iparostanonciskolának n?m az 
a célja, hogy szaktudósokat nevel
jen, hanem, hogy a különféle ipari 
szakmák figyelembe vétele nélkü1, a 
gyakorlati életben nélkülözhetlen 
alapműveltséget meghonosítsa, a 
melynek folytonossága az egyén szel
lemi képessége szerint fejlődik.

Ha hiányzik az egyéni rátermett
ség, hiábavaló minden erőlködés, 
mert szellemet nem adhat az iskola, 
de mégis letagádhatatlanul nagy be
folyással van a gyermekre azon idő, 
amelyet oktató felügyelete alatt 
gyermektársai körében tölt el, mert

ha még annyira pajkoskodnék is, ra
gad mindegyikre valami felvilágosító 
jó is erről vagy amarról az iparról, 
aminek hasznát veheti.

Az az ellenvetés, hogy a fiú az 
iskolában »úgy sem tanul*, már el
avult, helytelen beállítás, hisz látjuk, 
hogy azon helyekről, ahol a tör
vény intencióit nem kezelik vagy 
nem kezelték kellő szeretettel, oly 
bárdolatlan, illemtudatlan és a mai 
kor társadalmához nem méltó munka
erők kerülnek ki, mintha azok nem 
is kulturáltamból származnának. Már 
pedig ez nemcsak a szerencsétlen 
ifjúra, hanem magára a munkaadóra 
is szégyenletes, mivel elvégre az idő
nek haladtával az igy iskolázottság 
nélkül, meglett férfiú is önállóvá lenni 
kínálkozik, belekerül abba a társa
dalmi körbe, amely a haza pillérjét

A wieni „Intern. Frisierkunst u. Mode“-ból átvéve.



F o d r á s z ip a r6_______________________

képezi s ott ennek, mint önmagának 
is bomlasztó terhévé válik.

S ha hajdanában az iparosok kö
zött voltak is vaskalaposok, akik az 
összesség tekintélyét és megbecsülé
sét hátrányosan befolyásolták, az 
nem ok arra, hogy a marad!:ság, a 
régiek nyomdokain haladj Link to vább, 
mert hisz, ha maradiunk, nem hala
dunk és ha nem haladunk, úgy csak 
tespedünk és életünk nem egyéb, 
mint az állatiassághoz hasonló, lel :i 
és szellemi, öröm nélküli ösztönszerü 
vergődés, már pedig nem hisszük,

hogy a mai előrehaladott korban 
még a legelmiaradbttabb iparostársun
kat is át nem hatotta volna azon 
tudat, hogy legalább az elemi tudás 
és műveltség nélkül a jövőbeni bol
dogulásának útja is el van vágva.

Az iparostanonciskolát tehát, mint 
az élet iskoláját, legalább is annyira 
kell értékelnünk, mint bármely más 
oly intézményt, amely a boldogul- 
hatás terén kiegészítője az éleinek. 
Azon kell lennünk, hogy a szerződött 
tanoncainkat az iskola pontos látoga
tására szorítsuk, őket a tantárgyak

ban való előmenetelükben ellenőriz
zük és atyai szeretettel ügyeljünk 
arra is, hogy mindig tisztán jelen
jenek meg az iskolában és pontos 
időben térjenek onnét vissza, hogy 
igy gyerekésszel elkövethető uccai 
pajkosságn!ak eleje vétessék, am'nek 
figyelembevétele mellett eljutunk a 
nyugati államokban régóta élvezett 
tisztelet és megbecsüléshez, ahol el 
lehet mondani, hogy a dolgozó, az 
iparososztály képezi a társadalmi 
világ irányítójának zömét.

K -g .

AI f é g in a s s a g
Divatos szavak és címek ma az: 

arcmassage, szépségápolás, hajfestés, 
bár ezek, ha akaratlanul is, sokaktól 
nibásan használtatnak. Mert hiszen 
meg kell hagyni, ha valaki kiabáló, 
vásári táblákkal és felírásokkal, nagy
hangú reklámmal hirdeti, hogy az ő 
üzletében szépségápolást, hajfestést 
végbz s az(u'tfán a hozzá' bejövő vendé
get laikus módijára szolgálja ki, kár
ba veszett a nagy reklám,' s attól el
tekintve ártott a szakmának. A ven
dég bizalmatlanná válik, nem bízik

4. szám.

az egész kezelésben s annak eredliné- 
nyességében, igy azután nehezen fog
ja magát rászánni, hogy mégegyszer 
igénybe vegye a kezelést. Fontos te
hát, hogy mindlenki, ki ezzel foglal
kozik, alapos tudással rendelkezzék, 
átértse a szépségápolás célját és lé
nyegét s az eredménnyel is tisztában 
legyen. Egész természetes, hogy a 
kezelés mondhatni egyénenként vál
tozó. Más kezelést kíván egy száraz 
bőr, mint egy zsíros, egy beesett 
arcnak más ;ai megmunkálása, mint 
iegy duzzatítnlak, ez magától {értetődő. 
Ami pedig a legfontosabb, tudni; kell 
az egyéni óhajoknak es szükségletek
nek eleget tenni, mert csak* igy te
hetjük jövedelmezővé ezt az »ipar
ágat.« A számtalanul sok módszeii^kö- 
zött az egyik legelőnyösebbnek szá
mit már 'hosszabb idő óta az jame- 
rikai M. E. Ardlen által feltalált jég- 
massage. Minthogy ennél a módszer
nél az arc különböző izmai más-más 
olajokkal és krémekkel kezeltetnek, ez 
némi anatómiai ismereteket kivan, 
ezeket azonban egy lelkiismeretes fod
rásznak úgyis el kell sajátítania. S 
viszont ez a kezelés jól\kifizetteti ma
gát. Maga 'az a tény,\'hogy az arc kü
lönböző részei más és más kenőccsel 
és olajokkal kezdtetnek, amellett bi
zonyít, hogy ez a módszer alaposan 
át van gondolja s számtalan előny
nyel bír.

Mielőtt a közelebbi részletekbe 
bocsátkoznánk, meg kell jegyeznünk, 
hogy ennél a kezelésnél a vendégel 
egy fekvő székben kell elhelyeznünk. 
A felsőruhát el kell távolitanlunk s a 
kezelendő vendéget takarókban jól 
becsavarjuk. Hogy igy azután szép 
árat lehet elérni a kezelésért, az csak 
magától értetődő. Párisban egy ilyen 
másságé ma 75 frankba kerül, igaz, 
hogy kb. háromnegyed1 órát vesz 
igénybe. Könnyű tehát belátni, hogy 
akii ezzel a módfezerrel akar dolgozni, 
annlak' tisztában kell lennie azzal,' hogy 
ide alapos felkészültség és tudás’ szük
ségeltetik, mert félmunkával ered
ményt elérni nem lehet.

Arögőzölő készülék ehhez a más
ságéhoz nem szükséges, minthogy az 
főképen kézzel történik, erősebb arc 
esetén vibrációs készülékkel egészít
hetjük ki. Az M. E. Ardén módszer 
titka abban rejlik, hogy 4 különböző 
krémet használ a másságéhoz. Más 
krém kjell a hlomlok izomzatának,, mint 
a milyet a szem alatti izmokra hasz
nál. Egy úgynevezett iszappakolás 
előkészíti az arcot egy utána követ
kező üígynevezett álkapocsizom eme-

E lő f iz e té s i  h á tra lék á t m é g  m a  b e .

A wieni „Intern. Frisierkunst u. Mode“-ból átvéve.
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léshez bandlage által. Miután, mint 
már említve V)olt, a vendég fekvői 
helyzetben lesz kezelve, már meg 
van; teremtve 'az alkalom á kényelmes, 
munkához. Am,i a vendéget még4 meg
nyeri azjon körülmény, hogy a külön
böző krémek letörléséhez nem hasz
nálunk kendőt, hanem csak puha se- 
lyempapirt vagy gyapotot.

A »Neue Wiener Friseur Zeitungé
ban közli: Franz Emmer, Wien.

(Folyt, köv.)

F o d rá sz -b á l.
Március 4-én rendezte a Mester

szövetség, az Ipartestület erkölcsi tá
mogatása mellett, a modern hajvise
letek bemutatásával egybekötött, 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg nagy
sikerű táncestélyét a Szent Gellért- 
gyóg'yfürdő, téli növényekkel díszí
tett márványcsarnokában, melyet tel
jesen megtöltött a pesti fodrászok 
társadalma.

Az érkező vendégeket Máté Ist
ván fogadta figyelmes gárdájával, a 
hölgyeket Ízléses táncrenddel lepve 
meg.

Az estély műsorát a frizurák be
mutatása előzte meg, mellyel kap
csolatban örömmel állapíthatjuk meg 
a fodrásZipar nívójának erős emel
kedését.

A bemutató mesterek mindnyá
jan tudásuk legjavát nyújtották és 
ma már ott tartunk, hogy a kül
földi konkurrenciában is megállnák 
helyüket derék mestereink.

Kuba Sándor négy fejet muta
tott be.

Két női és két férfi fejet, melye
ken a vas- és viZonduláció mester
munkája készült.

Eton-frizurája mesés volt.
ízléses volt Friesz Ádámné mun

kája is.
Kincse János estélyi frizurája haj

pótlékkal, aZ elsők közé tartozott.
Braun Ferenc estélyi frizurája, va

lamint Fuchs Gyula rokokó fantá
ziája hatalmas sikert váltott ki.

Mindenkit csodálattal töltött el 
Fodor Imre világitórózsákkal díszí
tett lilaszinü estélyi frizurája.

Hurtl Oszkár rózsákkal övezett és 
Szemere Károly fantázia frizurái mű
vészi nívón állottak.

Érdekes párhuzamot vonhatunk a 
március 4-iki, valamint a nőifodrász- 
mester-szövetség bemutatója között.

Az utóbbin a régi, elmúlt idők haj
viseleteit mutatták be, tápot akar
ván nyújtani hölgyeinknek a liosz- 
szu haj viselésének visszatéréséhez, 
az előbbin pedig tényleg a mai prak
tikus hajviseletnek igyekezték az

alapját megerősíteni arra is számít
va, ha valaki hosszú hajat kíván fri
zurájához, a parókát elsőrangú mun
kával mily kényelmesen viselheti.

A versengés eredményét kíván
csian várjuk.

Ezután a műsor következő szá
mai: Teodorovics Rózsika, Kozler 
Mariska és Obornyák László tolmá
csolásával peregtek le, melyet Metz- 
ler Béla szellemes konferansziéja ve
zetett be.

A táncot a »Göndör hajam rövidre 
van levágva« kezdetű csárdással CLseh 
György Kontró Jánosnéval és Máté 
István Grosch Miklósnéval nyitották 
meg, mely után vidám jókedvben ma
radtak a fodrászok együtt, — reg- 
gélig.

EZ alkalommal a vidék is szép 
számmal képviseltette magát, ami az 
estély sikerét nagyban emelte.

M. Z.

A z  á lta lány ö s s z e g 
b en  fize ten d ő  fo r 

ga lm i adó b e f iz e té 
sének. uf ren d je .

A pénzügyminiszter 24500. sz„ ren
deleté az általányösszegben kivetett 
forgalmi adónak lerovására a követ
kezőket rendeli el: 1926 március hó 
1-től az általányozott forgalmi adót 
bélyegekben kell leróni és pedig n a- 
p o n t a ,  ha a havi általányösszeg
600.000 K-nál nem több, a hó 5, 
10., 20., és utolsó napján, ha a 
havi általányösszeg 3,000.000 K-nál 
nem több.

Az egy napra eső lerovási rész
letet olykép kell megállapítani, hogy 
az egy hónapra eső átalányösszeget 
30 napra elosztjuk és az igy egy 
napra eső részletnek megfelelő ér
tékű bélyeget minden nap legkésőbb 
délután 6 óráig kell a forgalmi adó
könyvbe ragasztóin i. A vasárnapra 
vagy ünnepnapra eső részletet a köz
vetlenül következő hétköznapokon 
kell beragasztani. A 31 napos hó
napban, illetve február hónapban, 
amely 28 napos, is 30 nappal osz
tandó az általányösszeg és e hóna- 
napokban a 31-ik napon nem kell 
ragasztani, illetve február 28-án még 
két napra eső rész is a 28-iki rész
lettel együtt rovandó le.

A havi 600.000 K felül fizetendő 
általányösszegek lerovandó részletét 
úgy kapjuk meg, hogy az általány- 
összeget 6-tal elosztjuk és az igy 
kapott részletek megfelelő értékű 
bélyegeket ragasztjuk be minden hó
nap 5., 10., 15., 20., 25. és 30. nap
ján.

A havi általányösszegnek napokra 
való felosztásánál az eredmény le
felé kell ezeres korona összegre ki- 
kerekiteni. Az esetleg fenmaradó tö
redéket a hó utolsó napjára eső 
részlethez kell hozzáadni és az igy 
mutatkozó értékben a bélyegeket be
ragasztani.

A bélyegeknek naponkénti pontos 
beragasztását a forgalmi adóellen
őrök fogják vizsgálni és ők kötelesek 
az első vizsgálatkor a fél forgalmi 
adókönyvébe bejegyezni, hogy na
ponta mily részlet ragasztandó be.

Az általányrészlet késedelmes lero
vása adópótlékkal' büntettetik és pe
dig, ha a lerovási késedelem 8 napi
nál rövidebb, i/2 százalékos, 8—15 
napig 1 százalékos, 15—30 napig 2 
százalékos és 30 napon túl 3 szá
zalékos adópótlékkal. Az adópótlékot 
a forgalmi ellenőr a helyszínen veti 
ki és előtte kell, a könyvekbe forgalmi 
adóbélyegben beragasztani.

Ezen rendelet senkit sem tilt el 
attól, hogy az egy hónapra eső ki
vetett általányösszeget a hó első ííap  ̂
ján teljes összegében be nem ra
gaszthatja, azért tehát azt ajánljuk 
olvasóinknak, hogy lehetőleg az 
egész havi részletet a hó első napi
ján egyszerre ragasszák be. Ezzel 
elkerülhetik a feledékenységből vagy 
bármely más okból előállható mulasz
tásokat és nem gyűl meg a bajuk' 
az ellenőrökkel.

M ily  a lapon  vetik  k i 
adóinkat?

Az adókivetés terén uralkodó rend
szertelenség egyfelől, az adózók tíz
ezreinek fellebbezése másfelől, jobb 
belátásra bírták a pénzügyminiszté
riumot és ezért a »helyes és arányos 
adóztatás biztosítása érdekében« a 
20500/VII. a. sz. körrendeletében a 
pénzügyigazgatóságokat és adófel- 
iigyelőségeket utasította, hogy 1. a 
segéd nélkül dolgozó önálló kézmii- 
iparosok 1925. évi jövedelmét — ha 
az adózó a valóságos jövedelmét 
hitelt érdemlőleg nem bizonyította — 
az adózó kereseti viszonyainak gon
dos mérlegelése mellett, általában 400 
—800 aranykoronában kell megálla
pítani.

2. A segéddel dolgozó iparosok
nál egy állandó segéd mellett 850— 
1200 K, minden további segéd után
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200—400 K értékű jövedelem veendő 
alapul, bár mégis mérlegelendő az 
adózó iparűzése a helyi viszonyok
hoz és egyéb üzleti körülményekhez 
is. Ha segédek nem állandóan vol
tak alkalmazva, akkor a segédek után 
egy évre eső jövedelemtöbblet egy 
tizenketted része annyiszor veendő 
fel, mint ahány hónapokig az illető 
segéd alkalmazásban volt.

Ha valaki segédeinek számához vi
szonyítva aránytalanul nagy számban 
tanoncokat tart, vagyis ha a tanon- 
eok száma a segédek számának 30 
százalékát túlhaladja, minden három 
tanoncot egy segédnek kell számítani.

A vagyonadó és jövedelemadó át
számítási kulcsául egy aranykorona 
14.500 papirkoronával egyenlő.) A ke
reseti adókat legkésőbb május 15-ig, 
a jövedelmi és vagyonadókat junius 
15-ig fogják kivetni.

E rendeletnek a vagyon- és jöve
delmi adó kivetésére vonatkozó 
eg'yéb rendelkezéseit — miután ol
vasóinkat alig érintik -  nem ismer
tetjük.

Miután e rendelet nem szünteti 
meg a szakértők, meghallgatását, az 
iparos szakmák kiküldött szak Tíxin :k 
kell ügyelni arra, hogy ezen rende
let által alsó és felső határban meg
jelölt jövedelemből a helyi és üzleti 
viszonyok szakszerű mérlegelése 
mellett igazságos és arányos legyen 
az adókivetés. Most már tisztán a 
szakértőkön múlik az, hogy ne for
duljon elő oly kirívó eset, hogy 
Ugyanazon kerületnek egy házban 
lakó segéd nélkül dolgozó két szabó- 
iparosból az egyikre 40 K, a másikra 
60 K adót vetettek ki; vagy a két 
segéddel dolgozó kevesebb adót fizes
sen, mint a segéd nélkül dolgozó 
iparos.

Egy  pár K öszönő  szó .
A folyó évi márciusi »Fodrászipar« 

cimü lapban, Bősz József által közzé
tett cikkben, amelyben bennünket ki
tüntetett, alulírott és Lénárd János
nak, iránta érzett szeretetünket mu
tattuk ki, melyet egyrészt kötelessé
günk tudatában, másrészt kai társi 
összetartásunkat fejeztük ki.

Bárcsak minden kartársunknak 
olyan egymásiránti szeretet fejlődne 
ki, mint miközöttünk, akkor soha 
eltérés nem lenne. Haladjunk egyet
értésben, akkor az iparunkat nagygyá 
és szebbé tehetnénk és hatalmassá 
válna a már-már tönk szélén álló,

Jerba gyártmányok vezérképviselete: 
Reiter Mihály fodrásznál, Budapest, 

IV., Sütő utca 1. szám.

valamikor oly boldog borbélyipar.
Bősz József kartársunk pedig fo

gadja részvétünket édesanyja el
hunyta alkalmából. Mi továbbra is 
megmaradunk kartársi összetartás
ban, amelyet nem ártana, ha a többi 
kartársaink is követnének.

Nagyszokoly, 1926. március.
Papp László.

HÍREK.
Or*z7gos Iprregyesiiht kézműves- 

tárlata. Már a közelmúltban beszá
moltunk arról, hogy az Iparegyesü
let idén meg akarja ismételni a 
múlt évben rendezett tárlatát.

Mi a múlt évben rendezettel elé
gedetlenek voltunk. Sem elrendezése, 
sem megszervezése nem volt gon
dos. De hiányos volt annak pro
pagandája, a vidéki iparosok be
vonása. Nagy elégedetlenséget vál
tott ki a sorsolási nyereménytár
gyak megválogatása, a költséges be
lépőjegyek, a drága térdijak és az 
eredménytelen értékesítés.

Nemkülönebn megütközést keltett 
a helytelen irányelvekkel felállított 
mesteri verseny.

Ezek mind okot szolgáltattak az 
elégedetlenségre.
• Reméljük, hogy idén a vezetők, 
azaz rendezők, okultak a múlton 
és lesz bennök hajlandóság a tárlat 
rendezésénél komoly, alapos hozzá
értéssel, fáradságot nem kiméivé, 
munkát kifejteni.

Ha látni fogjuk, hogy az Iparegye
sület ebben a szellemben és akarat
ban indul meg a tárlatrendeziési 
munkájában, úgy mi is melléjük sze
gődünk és kartársainkat buzdítani 
fogjuk a részvételre.

Ellenkező esetben felvilágosítjuk 
iparosainkat, hogy a tárlat megren
dezése nem állhat egyedül egy in
tézet felségéi)ezésénck szolgálatában. 
Mi hisszük, hogy az orsz. Iparegye
sület idén áldozatkészséggel ren
dezi meg az őszi tárlatot.

Nekünk nem lesz tehát okunk pa
naszkodni reájuk és iparosaink lel
kesen fognak visszaemlékezni az 
1926. évben rendezett tárlatra.

Iparosok, munkaadók jgyeimébe! 
A Patronázs Munkaközvetítő (V., 
Markó-ucca 12., telefon 158—17.), 
mely a m. kir. állami átmeneti fiu- 
otthonnal kapcsolatban működik, bár
mely szakmában különböző korú ta
noncokat, kifutókat és gazdasági 
munkásokat készséggel közvetít vi
dékre is.

A püspökladányi ipartestü’et szék
hazat ép't, mely alkalomból felkér
tek bennünket a következők közlé
sére:

A magyar iparosság ősi tradícióin 
alapuló összetartás, kari érdek s 
egymás iránti bizalom és megbecsülés 
sokszor csodákat müveit már, amikor 
az ország különböző részeiben egy
másután létesültek az ipartestületi 
székházak, az iparosotthonok, az ipa
rosság országos érdeklődése mel
lett, mert minden magyar iparos 
tudja, hogy egyetemes ipari célokat 
szolgál s a Hazának áldoz, amikor 
egy ilyen otthon felépítését segíti.

Ahány uj iparosotthon, annyi újabb 
erőssége a magyar iparnak! s a ma
gyar Hazának.

Most mi, püspökladányi iparosok 
vagyunk soron. Iparos-szék házat épí
tünk, de anyagi eszközeink gyön
gék s az egész ország iparosaihoz 
kell fordulnunk, segítségüket, támo
gatásukat kérve, hogy célunk be
tetőzését, az ősi tradíciók dönt- 
hetetlen erejével diadalra vihessük.

Kérjük Kartársainkat, az összes 
magyar Ipartestületeket s Iparostár
sainkat, hogy nemes törekvésünkben 
minket anyagilag támogatni szíves
kedjenek.

A legkisebb adományt is hálával 
s igaz szeretettel fogadunk s nyug
tázunk.

Püspökladány 1296. március hó 3.
Hazafias üdvözlettel!

A Püspökladányi Ipartestület 
nevében:

Gerbert János Tolvaj Imre
jegyző. elnök.

A Magyar Nemzeti Bank a for
galomban lévő nagyformáju 10.000 
koronás, 5000 koronás, 1000 koro
nás, 500 koronás, továbbá 25.000 ko
ronás címletű államjegyeket a forga
lomból bevonja. A bevonás végső 
határideje 1926 július 31. A bevo
nandó bankjegyeket adóbefizetéské
pen vagy kicserélés végett a Ma
gyar Nemzeti Bank főintézetéhez 
vagy fiókintézeteihez kell benyúj
tani. '

Üzletzárás alatt szakad az üzlet- 
helyiségben tartózkodni. A vasárnapi 
munkaszüneti tilalom értelmezése 
ügyében érdekes elvi döntést ho
zott a belügyminisztérium. Egy kon
krét ügyből kifolyóan megállapította 
ugyanis, hogy nem követ el munka
szüneti tilalmat az az üzlettulajdo
nos, aki az üzleti záróra után üzlet- 
helyiségében ' tartózkodik, ott azon
ban ipari munkát, árusítást nem vé
gez, sem alkalmazottait ott nem fog
lalkoztatja.
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A békebeli, h íres szeg ed i

K onya-fé le
b a ju s z k ö tö k

ism ét a legk itűnőbb  
m in őségb en  kaphatók.

Úgy minőségben, mint árban a legelfogadhatóbb-

Gyártja: K ó n ya  S á n d o r
fodrászmester

bajuszkötö-készitö, haj-, illatszer- és 
piperecikkek kereskedése

Szeged
Oroszlán-utca 2.

T egyen  próba ren delést I

DOSZTIGr A N D O R
v illanyerő re  berendezett késes 

és m űköszörüs üzlete
(A városi g ő z f ü r - C y r n u r k  T is z a  La jo s-  
dővel szemben) Í J Z J E iU lL i /  k ö r ú t  39.

Al a p í t v a  1891.
Állandóan raktáron minden gyártmányú 
borotva, olló, hajvágógép, továbbá fenő- 
szijak, fenőkövek, lemosótálak stb. és 

illatszerek.
Elvállalja a szaktnábavágó szerszámok 

pontos köszörülését és javítását. 
Kiállításon aranyéremmel kitüntetve.

A posta pengőtarfája áprilisban 
lép életbe. A ni. kir. posta tari
fáját tudvalevőleg pengőszámitásra 
dolgozta át és ezen tarifának már
cius 1-én életbe kellett volna lép
nie, azonban minthogy az uj posta
bélyegek nem készültek el, a posta- 
főigazgatcság a tarifa életbelépte
tését április 1 -re halasztotta el.

Németországban leszálPtoháii a 
forgalmi adót. A forgalmi adót 0.6 
százalékra szállították le Németor
szágban. A fuldokló gazdasági élet 
segítségére siet a német kormány, 
amikor az általános forgalmi adó 
kulcsát 0.6 százalékra szállítja le és 
azonkívül áttér az egyfázisos rend
szerre. Vagyis, mig nálunk minden 
cikk annyiszor esik 2 százalék for
galmi adó alá, ahány kézen megy 
keresztül, ami 10—15 százalékos drá
gulást jelent, addig Németország
ban egy helyen, a termelőnél lesz 
leróva a 0.6 százalék minden cikk 
után, aztán minden egyéb ilyen te
her nélkül mehet akárhány kézen 
keresztül. Ezen intézkedés okvetle
nül olcsóbbodást fog előidézni az 
egész vonalon.

Jugoszlávia árdrágítás ellen tör
vényt hoz. A háborús árdrágítás el
len úgyszólván minden állam véde
kezett, de az eredmény csaknem a 
semmivel volt egyenlő, mert a pénz 
elértéktelenedése ellen, amely az 
árucikkek drágulását idézte elő, 
meddő volt a küzdelem. Jugoszlá
viában ismét kísérletet tesz a kor
mány az árdrágulás ellen. Néhány 
nappal ezelőtt a kérdéssel foglalko
zott a Beogradi Kereskedelmi és 
Iparkamara, amely a törvényterve
zet elejtését kérte, tekintettel arra, 
hogy a szabad verseny a legjobb 
árszabályozó, áremelkedésről nem is 
lehet szó, amikor a vállalatok a 
termelési képességüket sem tudják 
kihasználni, ez. a törvény csak meg
akadályozná az üzleti forgalmat, de 
a fogyasztóknak hasznot nem hozna.

Leépítik a fényüzési adót. Német
országban a fényüzési adót nagy
részt eltörölték és ezen példán in
dulva, a magyar érdekképviseletek 
is a fényüzési adó* eltörlését kérik, 
mint amely a mai gazdasági viszo
nyok között különösen súlyosan ne
hezedik a kereskedelemre. Varga 
Imre dr. pénzügyminiszteri államtit
kár nemrég bejelentette, hogy a 
fényüzési adó eltörlésének munká
latai már folyamatban vannak és a

Jerba borotva

minisztérium azt fokozatosan kívánja 
keresztülvinni.

Am:be a bubifr'zura kerül. Ame
rikai lapok a Borbélymesterek Vi
lágkongresszusáénak newyorki ösz- 
szejövetele alkalmából közük, hogy 
a nőifodrászipar az elmúlt években 
eddig soha nem tapasztalt jövedel
mekre tett szert. A múlt évben csu
pán az Egyesült-Államok területén 
60 millió asszony és gyermek láto
gatója volt a fodrászüzleteknek, akik 
nem kevesebbet mint 390 millió 
dollárt, tehát papirkoronában több 
mint 25.000 milliárdot költöttek.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
B a t á r J., N a g y k á 11 6. A kért 

példányok, sajnos, kifogytak.
B. S., S z e g e d .  Nem kell csüg

gedni, nemcsak Önnek megy rosszul. 
Minden szakma pang.

Má t é  1., C s o n g r á d .  Apróhir
detésének dija 10.000 K.

F. Gy., S z e n t go  t t h á j  d. Apró- 
hirdetésének dija 10.000 K.

Özv. E. I., Győr .  Kérjük a hir
detésért járó 24.000 K-t beküldeni.

B. R., S á r vá r . ,  Kérünk valamit 
mutatóba, esetleg használhatjuk, csak 
kisebb terjedelműt.

M. I., T a p o l c a .  Januári levelé
hez a jelzett 35.000 K nem volt 
mellékelve, igy a múltkor küldött 
összegből a február 1-én megjelent 
hirdetés árát egyenlítettük ki. Kér
jük a mostani dijat beküldeni.

Legtökéletesebb, erős baklericid hatású 
antiseptiluim a

LYSOFORIH
Oldatban szagialan,

nem mérges, bőrnek és műszereknek nem árt.

Čfrits Sestvéreü
mnköszörüsök
S Z E G E I )  Tisza Lajos-köt ut 54.

Elvállalnak minden e 
szakmába vágó szer- 
számköszörülésl.

I
Álandóan raktáron tartunk 
angol, svéd és sollingeni borotvá
kat, ollókat, zsebkéseket és fodrá
szán cikkeket.
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APRÓ NIRPETÉSEK.
Hirdetési á rak : Alkalmazást keresők, vagy 

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

RÁDIÓ. Tyúkszemet, bőrkeménye- 
dlést, szemölcsöt tökéletesen kiirt, 
fodrászoknak jó mellékjövedelem. 
Ára tucatonkint 60.000 korona. 
Kapható minden fodrászára nagy- 
kereskedésben, vagy a készítőnél 
Czézner fodrász, Budapest Pe
te rdy-u. 39.

EGY MODERN és jól menő női 
fodrászüzlet sürgősen, családi okok 
végett eladó. Ugyanott a jelenkor
nak megfelelő jókarban levő be
rendezés is eladó vagy pedig az 
üzlet átvehető. Kapitány József né, 
Sárvár, Vasmegye. 375

KERESEK egy feltétlen jó munkás, 
20—30 év közötti intelligens fod
rászsegédet, lehetőleg ki a női haj- 
vágásban is tökéletes. Fizetés havi 
400—500.000 korona és teljes el
látás. Kovács Sándor Dombóvár, 
Szentlászló-tér.

BORBÉLYSEGÉD, ki a tyukszemvá- 
gásban (pedicür) tökéletesnek érzi 
magát, állandó alkalmazást nyer
het Bognár István borbélymester
nél Kaposváron, fizetésre vonatko
zólag levélileg megegyeznék. Úti
költséget ide, nem tetszés esetén 
vissza is megtéritek. 374

BALATONMELLÉKI, élénk for
galmú kiskereskedelmi városban 30 
év óta fennálló fodrászüzlet a 
Piactéren, illatszertárral, családi

ügyek miatt sürgősen eladó. Az 
üzlet, mely kizárólag intelligencia 
által látogatott, Úri megélhetést 
biztosit. Cjm a kiadóban. 376

JÓ MUNKÁS, jó megjelenésű 5 éves 
fodrászsegéd azonnali belépésre ál
lást keres. Fizetés megegyezés sze
rint. Nett József fodrász, Dom
bóvár. 378

BORBÉLYSEGÉD, 23 éves, 4 éves 
gyakorlattal állást keres április 
15-ére. Máté István Csongrád1, 
Kossuth F.-u. 20. 368

NŐI FODRÁSZ. Tisztességes, intelli
gens házileány, vállalkozik gyer
mektelen fod'rászcs a Iádnál az ösz- 
szes háziteendók elvégzésére, a női 
fodrászatbani kiképzés ellenében. 
Cím: Fábián Anna Budapest, VII., 
Utász-u. 3. II. em. 43, 369

FIATAL fodrászsegéd vagyok, nem 
nagy igényekkel állást keresek. Fé- 
bert Gyula, Szentgotthárd'. 370

GYŐR Belváros forgalmas uccáján 30 
év óta fennálló jómenetelü fodrász
üzlet haláleset miatt azonnal eladó. 
Qim a kiadóban. 371

JÓ MUNKÁS 5 éves borbélysegéd, 
április 15 vagy május 1-re állást 
keres, esetleg fürdőre, fizetési 
feltételeket kérem: Barna Béla 
Dombóvár, Jókay-ucca 4. 372

EQY JÓ megjelenésű, csakis jói mun
kás borbélysegéd felvétetik legké
sőbb április 10-re. Fizetés 300.000 
korona és teljes ellátás, borravaló 
egy milliótól feljebb. Csakis per  ̂
fekt jó munkássegéd1 ajánlkozzon. 
Major P. fodrász, Vásárosniamény.

- 373

Felelős kiadó : Laptulajdonos :
RADVÁNY1 GÉZA. MIKLÓS ÖDÖN

FLASCHNER LAJOS . MÜKOSZORÜLDÉJE
B u d ap e s t, 

Vili. kér.
K ö s z ö r ü l é s !  árak: Borotva köszörülés K 15—20.000

Olló „ „ 10.000
Gép „ „ 20.000

I s e l - f t i t  
I I  m.

Raktáron tart mindennemű fodrászati acélárut és egyéb fodrászati cikkeket dús választékban. 
A legkitűnőbb Merx-borotvák állandóan raktáron.



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

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

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

Javításokat jól és pontosan 8 nap alatt 
elkészítek, vidékre portót nem számitok.

XHÉNIA (orosz kölnivíz), ŐRIG AW, 
LILAS, CHYPRE köz i smer t ek.
Ár és minőség tekintetében felülmúlhatatlanok. 
Kaphatók a készítőnél, SAMUEL BEl A gyógy 
szerésznél, Budapest, IV., Váci utca 9, valamint 
az összes illatszertárakban es droaeriákban.

T. Fodrász urak figyelmét felhívom
villamoseröre berendezett müköszöriildémre.Borot
vák, ollók, gépek köszörülését vállalom, melyet 
8 napon belül elkészítek; vidéki fodrászoknak 
postán elküldöm.

Raktáron tartok legjobb minőségű borotvákat, 
ollókat, hajvágógépeket jutányos árban.

Borotva köszörülés . K 15000 
Fodr. olló köszörülés K 12000 
Gépköszörülés . . .  A" 15000 

Szives rendeléseket kérve 
Küldjön el minta- MARS EK ULRICH
köszörülésre 1—2 müköszörüs
darabot. MISKOLCZ

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

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

KERÜLETI LERAKAT FODRÁSZOK RÉSZÉRE:
BANDLER FÜLÖP, ERZSÉBET-KÖRUT 29. 
MINK MÁRTON, L1PÓT-KÖRUT 25. SZ.

SCHADEK ANTAL HÖLGYFODRÁSZ 
BUDAPEST, VÁCI-UTCA 12, FÉLEMELET.

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

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

A Neue Wiener Friseurzeitung és annak 
mümellékletére előfizetni lehet 

Bandler Fülöp nőifodrásznál, 
Erzsébet-körut 29.




