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Postán részletes árajánlattal szolgálok a kívánt bútor fényképével együtt.
2— 3— 4 személyes berendezések, csiszolt tükörrel, illatszer-szekrénnyel, márványlappal, 
nagy és kis fiókkal, mosdó-lavorral vagy anélkül, a legfinomabb kivitelben és minőség

ben szerezhetők be.

A modern technika pártfogásába vette ismételten a borbélyipart. A villany
erőre berendezett hajvágógép legtökéletesebb a maga nemében. Többféle gyárt
mány van ezek közül forgalomban, azonban csakis az általam szállitott modell a leg
megfelelőbb. Előnyei: a könnyű vágófej, a vágólapokat nem kell kicserélni, tetszés 
szerinti nagyságban vághat V>° mm.-tői 10 mm.-ig akár fixen, vagy frizurához foly
tatólagos hosszúságúra. A vágólapok kidolgozása oly tökéletes, hogy nem hagy el és 
igy az ismételt utánnyirásra szükség nincs.

A gép elhelyezése igen célszerű, semmi alkalmatlanságot nem okoz, tetszés 
szerint felszerelhető drótkötélre, melyen oda gördítheti a gépet, ahol a nyírás 
végzendő.

A gép felszerelve üzletemben megtekinthető, ahol 
módját, mint járását készséggel bemutatom.

Beszerezhető drótkötélre és állványra felszerelve is, 
lyes vagy Írásbeli érdeklődésre szivesen válaszolok.

Gyors és pontos kiszolgálás csakis RATIONELL 
közölhető.

úgy az egyszerű kezelési 

igen előnyös árban, szemé- 

villanyhajvágógéppel esz-

Dresxmann Károly, fo d r d s s h e r e n d e s é s  
a c é ld r u g y t ír a ,  B u d a p e s t ,  J E ra s é b e / - lfö n » t

T ele jfo n  r J ó z s e f  4 2 9 — 2 9

T e k i n t s e  m e g /
B ú torra l*táram at (VII., Erzsébet-körut 22. sz. alatt) m ie lő tt ü z le té t  b e re n d e z n é .

Saját műhelyemben készült puha- és keményfabutorok, üzleti berendezések 
és felszerelések teljes megelégedésre csak nálam szerezhetők be.

1 személyes consol-as^íalok 6 3 X 9 5  cm.-es, c& isx o lí iü lc ö r -
rel és fe^ér mdri^tíuylappal P 120-—



Az ipartestület telefonszáma: 
József 424—79

Szerkesztőség ós kiadóhivatal: 
Budapest, Vir., Csengery-u. 15.

A Budapesti Borbély-, Fodrász- és Parókakészitő- 
Ipartestület tulajdona és hivatalos lapja.

A testület tagjai a lapot díjtalanul kapják. 
FELELŐS SZERKESZTŐ: W Eli EK JÓZSEF

Megjelenik minden hó 1-én. 

Előfizetési d ij:
Egész évre . . . 5 pengő
Félévre................ 3 pengő

XXXVI. évfolyam Budapest, 1928 november 1.

A  kézm űipari b lokk  helyzete.
Irta: Perlaky György országgyűlési képviselő.

Frühwirth Mátyás képviselőtársam, szeptember 26-án 
a „Sas kör“ -ben az ipartestületi elnökökkel és az ipari 
szaksajtó munkatársaival értekezletet tartott azon cél
ból, hogy az őszi munkaprogrammot megbeszélje.

Az értekezleten újból elhangzott az a vád, hogy a 
kézműipari blokk tagjai az ilyen értekezleten nem vesz
nek részt. Ezen váddal szemben a következőket jegyzem 
meg:

A kézműipari blokknak nem volt és nem is lehetett 
az a célja, hogy népgyüléseket rendezzen, népgyüléseken 
hangzatos jelszavakkal a kedélyeket izgassa és ígéretekkel 
az iparosság körében utólérhetetlen vágyakat keltsen. 
Feladatunk az, hogy mindazon kérdések megoldását sür
gessük, amelyekkel az iparosság éveken keresztül foglal
kozott, amelyekre vonatkozólag az iparosság hivatott ve
zetői részletes megoldási terveket dolgoztak ki és ter
jesztettek az illetékes kormányférfiak elé. Végtelenül 
szomorú dolog lenne az, ha a kézműipari blokknak már 
megalakulásakor nem lett volna meg a programmja és 
pro grammjának összeállításán most kellene a fejét tör
nie. A kézműipari blokk azon tagjai, akik már évek óta 
állandó összeköttetést tartanak fenn az iparos frakciók 
összes vezetőivel, tisztában voltak és vannak azokkal a 
kérdésekkel, amelyek megoldása a jelenlegi súlyos gazda
sági helyzeten könnyíthetne.

Most már legföljebb a sorrend megállapításáról he
het szó. Ezt azonban csak komoly tárgyalások során és 
nem népgyüléseken lehet megoldani. Tehát, ha egyes kép
viselők távol tartották magukat, annak magyarázata az, 
amit az előbb hangoztattam. Magyarázható továbbá azzál 
is, hogy felfogásuk szerint nincs semmi szükség arra, 
hogy az egyes kérdések mellett, vagy ellene agitációs gyű
léseket tartsunk, mert felszólalásunk szerint nem a mi 
akaratunkat kell az iparosságnál keresztül erőszakolni, 
nem a mi akaratunkat kell velük megértetni, hanem az ő 
kívánságaikat kell megoldásra juttatni. Nem lenne komoly 
testület a kézműipari blokk, ha nem igy fogná fel a dol
got, hanem arra törekednék, hogy az iparosság körében 
kiforrt és megérett kérdéseket venné fel programmjába, 
hanem a blokk konstruálna programmpontokat és ezeket 
akarná az érdekeltekre rákényszeríteni. Nem tudom, hogy

akad-e az országban olyan iparos, aki ellenezné a hitel
kérdés egészséges rendezését, aki ne helyeselné a for
galmi adó kérdésének, a mérnökki munkák naggyá nőtt 
kérdésének, a kontárveszedelemnek ipari szempontból való 
helyes megoldását, aki követ dobna a kézműipari blokk 
tagjaira, ha agitációmentes, csendes munkával ezeket és 
ehhez hasonló feladatokat sikerül tető alá juttatni.

Higyjék el az érdekeltek, hogy nagy közgazdasági 
kérdéseket népgyüléseken elintézni nem lehet. A népgyü- 
lés hangulata egyáltalán nem alkalmas arra, hogy ko-

Meghívó.
A Budapesti Borbély, Fodrász és Parókaké

szitő Ipartestületnek Budapesten, 1928. évi novem
ber hó 22-ik napján, csütörtökön este 8 órakor, a
VIII., Főherceg Sándor-uteai régi képviselőház 
üléstermében tartandó

rendkívüli közgyűlésére.

Tárgys

Vasárnapi munkaszünet.
Figyelmzetetjük t. tagtársainkat, hogy a köz

gyűlésre külön meghívót nem küldünk.

Elnökség.

Figyelmeztetés. A terembe mindenki csak ipar
igazolványának felmutatása ellenében léphet be. 
Családtagok csak a karzaton foglalhatnak helyet. 
A közgyűlésen résztvenrti szándékozók legkésőbb 
8 óra 45 percig juthatnak á terembe, azután a sza
vazás zavartalansága miatt senkit sem bocsátunk 
be. Kérjük szaktársainkat, hogy minél pontosab
ban megjelenni szíveskedjenek.

Elnökség.
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moly kérdések teljes komolysággal és alapossággal letár- 
gyaltassanak. Egy gondolatot, vagy programmpontot nép- 
gyülésen fel lehet vetni, mellette vagy ellene lehet érveket 
felhozni és határozatokat hozni, de részleteiben azokat 
kidolgozni és megalapozni népgyülési atmoszférában le
hetetlen. Példának felhozom az IOKSz. kérdés rendezését, 
illetve az IOKSz. törvény novelláris utón való kiigazítá
sát. A gondolatot helyeselni fogják, azonban a részletes 
kivitelre vonatkozólag már oly alapos tanulmányok alap
ján lehet csak hozzászólni, hogy erre alkalom és mód a 
népgyüléseken résztvevőknek nem is áll rendelkezésére. 
Vagy nagyon téved az, aki azt hiszi, hogy az értékesítés 
és munkaszerzés problémáját ezen az utcn meg lehet ol
dani.

Hiszem, hogy meggyőztem mindenkit arról, hogy a 
népgyüléseknek, a hangulatkeltéseknek ideje elmúlt. A 
komoly munkának ideje érekezett el. Rossz szolgálatot 
tesz az ipari kérdésnek az, aki továbbra is az előbb em
lített hangidatkeltés utján halad. Mondják, hogy ipari' 
közvéleményt kell teremteni, azaz a közvéleménnyel kell 
megértetni az ipari problémákat és az egységes közvéle
mény segítségével kell a kérdések megoldását sürgetni. 
Ha ez a célom, akkor is helyesebb utón járok akkor, ha 
komoly munkával, sajtó utján viszem a köztudatba az

ipari kérdések megoldásának szükségességét, mintha 
zártkörű, bizalmas értekezhetek és ismeretlen céllal bíró 
szervezetek megalakításával akarom a közvéleményt meg
nyerni.

Megnyugtatom az iparos közvéleményt arról, hogy 
a blokk tagjai a komoly munkából ki fogják venni részü
ket és az őszi ülésszakon be fogják bizonyítani azt, hogy 
együtt éreznek az iparossággal, tudják, mi a kötelességük 
az iparossággal szemben és nem fognak távollétükkel tün
dökölni akkor, amikor komoly kérdések megoldásáról lesz 
szó, sőt biztosíthatom az iparosságot arról is, hogy a blokk- 
tagjai nemcsak, mint statiszták, hanem mint komoly 
munkatársak fognak szerepelni. Az igaz, hogy egyéni cé
lok és pártcélok, jobban mondva ipari frakció szolgála
tába egyikünk sem fog állani. Ellene szegülünk minden 
olyan törekvésnek, amely a blokk tekintélyét rontaná 
azáltal, hogy az előbb említett célok valamelyikét ránk 
lehetne sütni.

Nem oldanók meg a feladatunkat akkor, ha nem őriz- 
nők meg pártatlanságunkat és ha az egyes kérdéseket 
nem általános, nemzeti és ipari szempontból bírálnék, ha
nem kicsinyes érdekek szolgálatába szegődnénk, vagy 
egyes ipari frakciók bábjaivá sülyednénk.

Fodrász világkongresszus Becsben*
Irta: Kontró János, ipartestületi elnök.

A magyar fodrásziparosság, miként az igaz hivő 
Mekkát, olyan csoportosan kereste fel Bécset, azért, 
hogy ismereteit szaporítsa és tájékozottságát kibővitse, 
a Nyugat fodrásziparát illetőleg. Felvonulásunk nem is 
volt hiábavaló, mert ott láthattuk a sütővas, egész világ
ról összesereglett Paganinijeit, kik a hajsütővas valósá
gos és szédületes látnivalóit mutatták be a női haj bi
rodalmában. Hogy mi milyen szerepet töltünk be ezen 
a világmegbeszélésen és ipari bemutatáson, arról Írásom 
során kiki, alkosson magának véleményt.

Vasárnap, október hó 21-én, nagy bemutatással kez
dődött az ünnepély, melyen résztvett a bécsi tanoncis
kola 140 növendéke és pedig 115-en vassal és 25 növen
dék vizondolációval. A Sophiesále, ahol ez a verseny le
zajlott, ilyen nagy és lelkes közönséget, még azt hiszem, 
alig látott. Ennek a versenynek a pálmáját Hans Bundy, 
bécsi, Praterstrasse 45. szám alatti kartársunk fia vitte 
el. Következett az urifodrászat, amelynek első diját 
szintén a föntnevezett tanonc biztosította magának. Má
sodik napon, 22-én, délelőtt 9 órakor elnöki értekezlet 
volt.

Híeronymus Eduárd elnök megnyitván az ülést, 
azon kívánságának adott kifejezést, hogy ő és társai 
megrendezték a világkongresszust, de nincsenek tisztá
ban azzal, hogy a megjelent kartársak annak rendezésé
vel és különösen programmjával megvannak-e elégedve. 
Amennyiben nem volnának, itt mindenkinek mód ada
tik panaszainak előterjesztésére.

Capek, a cseh felsőház tagja, ragyogó szónoki kész
séggel mutatott rá, hogy nem elég az, mely szerint a 
bécsi kollégák szakmai bemutatókat rendeznek a fod
rásziparosságnak, egyéb megbeszélnivalóik is vannak, 
miért is javasolja, hogy az elnökség tűzzön ki egy ha
tárnapot ezen kérdések megbeszélésére; ezen javaslat
hoz a teljes elnöki értekezlet a bécsi elnökséggel együtt

szívesen járult hozzá. Közölte velünk, hogy a megbeszé
lés idejét és helyét a bemutatások alkalmával igénybe
vett megafonon fogják az érdekeltségekkel közölni. Este 
nyolc órakor kezdődött a „történelmi frizurák fésülése", 
amelynek kiviteli szépségét leirni fölösleges volna. Er
ről csak azok tudnak fogalmat alkotni, akik a legszebb 
korhű jelmezekbe öltöztetett, igazán szép nőket maguk 
elé tudják varázsolni. Itt az első dijat Christián Ad.: 
Ronntam, csehszlovákiai kartársunk vitte el. Ezzel egy- 
időben zajlott le a színházi maszkirozás is, mely bemu
tatására a Tannháuser-opera vadászjelenete lett bemu
tatva óriási sikerrel, melynek pálmáját Spek Emil, 
svájci kartársunk vitte el. Bemutatásra került még két 
észt házaspár, akik többször lettek szintén a lámpák elé 
hiva. Ezeket egy észt kolléga maszkii’ozta.

23-án délelőtt meglátogattuk a bécsiek híres tanonc
iskoláját, ahol Pössl igazgató ur, a bécsiek szívélyes 
és minden kritikát mellőzni köteles szívélyességével ál
lott rendelkezésünkre. Ennek az iskolának kizárólag 
fodrásztanoncok a látogatói, ahol 44 tanár közreműködé
sével (melyből 18 pedagógus és 14 szaktanár, valamint 
12 művészember, szobrász, festő stb.) 1254 fiú és 693 nő 
nyer rendszeres ipari kiképzést. Az iskola felszerelése 
minden kívánni valón felül áll, amely a tanár urak nyi
latkozata szerint, kizárólag Pössl igazgató ur érdeme. 
A fodrász kollégák, akik ott alkalmazva vannak, órán
ként 12— 14— 16 schilling tanári díjazásban részesülnek, 
úgyhogy vannak olyanok, akik havonta 600 schillinget 
is megkeresnek.

Berendezése az iskolának az ország költségére tör
tént, mely ezidőszerint 56 osztályból áll és felszerelése 
50.000 schillingbe került. Tanidő Bécsben négy év, há
rom középiskola után. Háromévi tanonciskolalátogatás 
kötelező. A negyedik évet a tanonc kizárólag az üzletben 
való dolgozással tölti. Ezen feltételek mellett is jelentke
zik tanonc elég.
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Este nyolc urakor, a Sophiensaleben, fantáziafri- 
zurafésülés volt. Negyvenöt perc.

Felvonultak ehhez az íparmüvészi megnyilatkozás
hoz elég szép számmal, ahol a virágot, gyümölcsöt, ta
vat, vizet, postát es tudja Isten, milyen hétköznapi és 
ünnepi hangulatkifejezőjétől egészen a Gróf Zeppelint 
dicsérő amerikai útig, mindenféle fodrászati ötlet képvi
selve volt. Sok gyakorlati értéket ezeknek a mindennapi 
dolgokon kívül eső ipari teljesítményeknek nem tulajdo
nítok. De mindenesetre alkalmasak a divat kiképződé
sére. Ennek a versenynek pálmája Kayer Fritz müncheni 
kartársunk fej t ékesíti.

24- én Nefzger Adolf kollégánk tartott igen érdekes 
bemutatót, az Ipartestületek Országos Szövetségének 
nagytermében, a hajfestészet és tartós hullámositó eljá
rásról, amely egyszersmind a „Divatakadémiák értekez- 
lete“ is volt. Nagyon sajnálom, hogy erről az értekezlet
ről a budapesti nőifodrászok elmaradtak, annál is in
kább, mert ott sok megszívlelni valót hallhattak volna a 
maguk részére is. Legelsősorban az előadó által leszö- 
geztetett, hogy a sok mindenféle egyesülés a köz hátrá
nyára van, az akadémiák elnökei pedig, akik nem kisebb 
személyek voltak, mint Piskorz (Berlin), Emmer 
(Bécs), Berger (Kattovicz) és még sok mások, mind a 
rövid haj mellett nyilatkoztak meg.

Ennek végeztével az alsóausztriai kereskedelmi és 
iparkamara vendégei voltunk, „Heiriger Abend“ -re, 
mely Bécsnek valami olyan szüreti mulatság féléje, az
zal a különbséggel, hogy ott ezt egész évben kultivál- 
ják.

25- én látogatást tettünk az Ipartestület székházá
ban is, ahol mindjárt alkalom adatott azok részére a

startra és tudásukat bemutatni, kik a nevezésekből kima
radtak, úgyhogy ezen a hevenyészett bemutatón nem 
egy kartársunk dicsőséggel állotta meg a sarat. Hie- 
ronymus, a mi kedves kollegánk és elnöktársunk, a leg
nagyobb készséggel mutatott meg nekünk mindent, ami
vel a bécsi kartársak rendelkeznek. Úgymint bank-, te
metkezési és aggkori biztosítás, mosoda, hajkereske- 
dés, szappanüzem és árubeszerzési szövetkezet, ahol a 
bécsi fodrászok szükségleteiket beszerzik.

Innen gazdasági bajaink megbeszélése végett siet
tünk az Iparkamarába.

Ez volt a napirend:
I. Tisztességtelen verseny.
II. Záróra.
III. Vasárnapi munkaszünet.
IV. Magasfeszültségű gépekkel való munka engedé

lyezése.
V. Méregtartalmu hajfestékek.
VI. Munkavédelmi törvény.
Ezek a pontok szerepeltek a tárgysorozaton.
Elnök Brand kollégánk volt (Berlin), ahol leginkább 

akörül forgott a vita, hogy a hatóság a munkavédelmi 
törvényben nyújtson védelmet a fodrászmunkásság szü
netidőben végzett munkája ellen. Nem volnék hiú króni
kás, ha le nem szögezném, hogy az ott megjelentek mind 
a vasárnapi munkaszünet fenntartása mellett foglaltak 
állást, Lengyelország kivételével, ahol ilyesmi nincs is.

A többi és talán a nyilvánosság elé nem tartozó 
tárgyakról intimebb körben fogom kartársaimat legköze
lebb tájékoztatni.

Ipartestületünk telefonszáma: József 424—79.

S A V O L Y
illatszer- és pipereszappangyárai rt.
Cikkei gyári árakon be
szerezhető a következő 

helyeken:
Balkányi Károly 

Üllői-ut 107.
Bárány Csaba 

Kispest, Árpád*ut 71-
Flesch József 

Rottenbiller-u. 39.
Gancser József 

Práter-u. 68.
Grosch Miklós 

Zsigmond-u. 7.
Hegedűs Sándor 

István-ut 10.
Hiszek János 

Budafoki-ut 53.
Müller Ferenc 

III., Lajos-u. 113.
Pók István 

Rudolf-tér 3.

Budapest, VI., Lövölde-tér 4.

Készítményei úgy  a  bel*, mint külföldön évtizedek óta 
kipróbált, elismert, e lsőrangú  gyártm ányok.

Kedvelt specialitások a  fodrászipar ré sz é re !

Kölni vizek, fejm osószerek: B a y r ü m  
L ó t  i o n ,  S h a m p o o n  sftb. Brillantinok. 
P o u d e r e k .  Kozm etikai preparátum ok. 
Pipereszappanok Testvérvállalatától 

szállítja a hírneves

Schiitzer „R á d iu m "
borotva  szappant.
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

K épv ise li: P a ta i Dezső VI., Szinyei M erse -u tca  17,

Cikkei gyári árakon be
szerezhetők a következő 

helyeken i
Hell Vilmos 

Váci-ut 104.
Kaszaia Rezső 

Király-u. 103.
Molnár Gyula 

lzabella-u. 29.
Pajtás András 

Károly-körut 9.
Patai Dezső

Szinyei Merse-u. 17.
Halász Pál, Rákospalota 

(Baksay-u. és Rákos- 
ut sarok).

Eckert Bálint 
V„ Héla-u. 4.

Hirt Ádám, Pestszent- 
lörinc, Üllői-ut 115.

Tonigold Ferenc 
Nagymező-utca 29.

Fulcz János
P odmaniczky-utca
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A  M esterszövctség- n a g y -  
gyű lése .

A Budapesti Fodrászmesterek Szövetsége okt. 18-án, 
a régi képviseJöházban nagygyűlést tartott a következő 
napirenddel: 1. Az 1922:XII. t.-c. 13. $-ának 5., 44., 54. 
pontja alatti iparnemek egyesítése. 2. Kontárkérdés, az 
1922 :XII. t.-e. 4. 3. bekezdésének módosítása. 3. Ársza
bály és munkarend. 4. Az üzemek megszüntetése. 5. Vasár
napi munkaszünet.

A napirend valamennyi pontja annyira életbevágó, 
hogy letárgyalására körülbelül ezer fodrász jelent meg. 
Szaktársaink tömeges megjelenése arra enged következ
tetni, hogy bajok vannak az iparban. Mint ahogy vannak 
is. A bajokat természetesen orvosolni kell és fogják is, de 
kijelenthetjük, hogy az orvoslás csak akkor fog sikerülni, 
ha a fodrászipar részessége respektálni fogja a hozott ha
tározatokat, mert nem elegendő a gyűlésen mindent meg
szavazni, otthon pedig azt be nem tartani.

A gyűlés első pontja volt a két ipar egyesítése. Kiss 
Gyula előadó felsorolta mindazokat a bajokat, amelyek a 
két ipar szétválasztása után keletkeztek. Végül határozati 
javaslatot nyújtott be, melyben miniszteri intézkedést kér 
a szétválasztott ipar egyesítése érdekében. A közgyűlés 
egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Úgyszintén elfogadta 
a közgyűlés Kant ró János előadó javaslatát, amelyben az 
1922:XII. t.-c. 4. §. 3. bekezdésének módosítását kéri, 
mert a fenti törvénycikk módot nyújt a kontároknak az 
ipar kijátszására. A közgyűlés azután sorrendben magáévá 
tette az 1926-ban életbelépett pengőtarifát és munkaren
det és utasította a vezetőséget, hogy az árszabályt betar
tás végett még egyszer küldjék meg minden fodrásznak a 
munkarenddel együtt. Amikor Kiss Gyula az árszabály 
betartása mellett feltette a kérdést, hogy szükségesnek 
tartják-e, hogy a főútvonalakon és az elsőosztályu üzle
tekben az első osztályú árszabállyal, a mellékutcai és kis- 
üzletekben pedig a második, a 40 filléres árszabállyal dol
gozzanak, a nagygyűlés általános helyesléssel fogadta el 
az indítványt, sőt követelte, hogy minden fodrászüzletben 
függesszék ki áz árszabályt. Ugyancsak elfogadták Kontró 
Jánosnak az üzemek megszüntetésére irányuló javaslatát.

Ezen pontok letárgyalása után szőnyegre került a 
vasárnapi munkaszünet kérdésé, melynek előadója Rabong 
János volt. Az előadó felsorolta mindazokat a visszaélése
ket, amelyek a vasárnapi munkaszünet körül előfordulnak. 
Minthogy a visszaélések megtorlására semmiféle garancia 
nincs, javasolja a vasárnapi munkaszünet felfüggesztését. 
Ehhez a kérdéshez többen pro és kontra szólaltak fel, 
majd Kiss Gyula elnök feltette a kérdést, hogy a közgyű
lés óhajtja-e továbbra is fenntartani a vasárnapi munka
szünetet, vagy nem. Az elnök először felállással próbálta 
megállapítani a többséget, de az nem sikerült, mert mind
két párt úgyszólván egyforma volt, ezért elrendelte a név
szerinti szavazást, de az sem sikerült, mert a vasárnapi- 
munkaszünet nivei olyan botrányt rendeztek, hogy Kiss 
Gyula elnök kénytelen volt a, nagygyűlést berekeszteni.

N a gygyű lés  után*
Évek óta siránkozunk azon, hogy nincs megértés a 

fodrászmesterek között s ime, az október 18-iki nagy
gyűlés reácáfolt aggodulmunkra. Jóval ezren felül jelen
tek meg a régi képviselőház gyüléstermében szaktársaink 
és négy esetben olyan egyhangú volt határozatuk, hogy 
ennél fölényesebben már nem nyilvánulhatott meg több
ségi akarat.

Vessünk már most egy pillantást vissza és állapít
suk meg a négy elfogadott napirendi tárgynak fontossá
gát, mert a mellette megnyilvánult állásfoglalást eredmé
nyessé is kell tennünk iparunk javára. Az ötödikre, az üt
közőpontra aztán térek rá.

Első napirendi határozatunk az egységes fodrász
ipar megteremtése volt, vagyis, egy ipartestületbe tömö
ríteni a fodrászipar űzőit, tekintet nélkül, hogy női, vagy 
úri kiszolgálásra vannak e berendezve.

Ma, mikor minden foglalkozású egyén arra törekszik, 
hogy minél többoldalú legyen a munkavállalásban, ne
künk is az legyen célunk, hogy mindenre terjesszük ki 
tudásunkat, ami a fodrásziparba belefér.

A mai két ipartestületes rendszer ezen törekvésün
ket igen megnehezíti. Mivel maguk a kétipar űzői leg
több esetben azonos személyek és a jövőben mind többen 
törekednek az egyetemes fodrászat elsajátítására, köteles
ségünk mindent elkövetni, hogy megszűnjön a szétválasz
tást elősegítő törvénynek erre vonatkozó rendelkezése. Ha
tározatunk értelmében ez ügyben az illetékes miniszter
hez kell fordulnunk, akinek törvényadta joga van ezen 
változtatni és ezzel a fodrászipart a szabad fejlődés út
jára terelni.

Ugyancsak elementáris érdeke az egész iparnak, hogy 
módosuljon az 1922 :XII. t.-c. 4. §-ának 3. bekezdése. 
Nagy lépéssel haladna ezzel előre a kontárok kiirtása a 
tisztes iparosok közül. Nagyon fontos volna, ha ebben a 
kérdésben az IPOSz is támogatná felterjesztésünket, 
amennyiben ez ma már az egész kézműves társadalom 
egyetemes sérelme.

Gazdasági tekintetben nagy jelentőségű reánk nézve 
az árszabály kérdésében hozott határozat. Most már két 
nagygyűlés egyhangú határozata ütötte rá az érvényes
ség pecsétjét, a még 1926-ban kidolgozott „pengő-tari
fára". A határozat úgy szól, hogy a főbb útvonalakon és 
az elszórtan első osztályúnak ismert üzletek az 50 fillér
rel, a mellékutcák 40 fillérrel kezdődő árszabály alap
ján dolgozzanak. Két év eltelte után rendet kell teremte
nünk minden körülmények között a fodrászárakban. Mert 
a mai helyzet a magyar fodrászipar nivóbeli szegénysé- 

'gét mutatja akkor, amikor árakban konkurrál egymás
sal, ahelyett, hogy munkában venné fel az alapos ver
senyt. Szégyenletes állapot ez és sok veszélyt rejt magá
ban, mert előbb-utóbb a hatóságok közbelépését vonja 
maga után. Ezt a megállapítást a napi sajtó is pertrak- 
tálja, mikor egyes programmjaiban ezt olvashatjuk: „Az 
olcsó munka természetesen a kötelező higiénia és a jó ki
szolgálás rovására megy. Az ipartestület annak idején 
szabályozta az árakat . . . ezzel szemben a félreesőbb 
mellékutcákban félretéve minden hatósági előírást és ren
delkezést, piszkos, többször használt, mosatlan szalvétát 
és törülközőt a borbélyok nemcsak tisztességtelen versenyt 
támasztanak az iparban, hanem nagyban elősegítik a jár
ványos bőrmegbetegedések elterjedését."

Amidőn erre is felhívom szaktársaim figyelmét, meg
jegyzem, hogy ..a sajtón és hatóságokon kívül van még egy 
kifelejtett fórum, „aki" szintén figyelmet érdemel. S ez 
a munkáját tisztességesen megfizettető fodrászok tábora. 
Ezek az emberek azért tanulták meg iparukat, mert an
nak a munkának, amit végeznek, értéke van. Ezt az érté
ket, a nyújtott munkát fizetteti meg, tehát megélhetésé
nek is ez az alapja.

Ez a tábor védelmet kér és a védelmet jogosan köve
teli, amit a vezetőségnek nem szabad már figyelmen kí
vül hagyni. Sőt ha szivén viseli a fodrászipar sorsát, egye- 
hesen kötelessége a hatósághoz fordulni védelemért a
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szennyes konkurrencia ellen. Az élősdiek tábora pedig__
kiket a kapzsiság iparunkra szabadított, mintegy epidé
miát, hogy az egészséges szervet marja, rombolja, — ves
sen magáia, ha nem látta be addig, hogy a kenyéradóipart 
becsülni kell, nem pedig posványba tiporni. Nem szabad 
visszarettennünk az eszközök megvalogat.asaban, mert az 
idő betelt s ki kell taposni gyökerestől a gazt.

Szabad verseny! . . . emlegetik sokan. Nem jól 
értelmezik. A két krajcáros zsemlyét nem adják egy kraj
cárért, mert akkor az a zsemlye nem ennivaló. A 16—20 
filléres borotválás sem rendes munka, csak —  csalétek. 
Mert ha lehetne annyiért megcsinálni, annyi lenne az ára 
mindenütt. Ez esetben pedig feleslegessé válna „egyes" 
üzletekben olcsójánosnak lenni. Nem utánozni kell ezeket 
a piszokfészkeket, hanem kényszeríteni őket a többség
hez alkalmazkodni s megtanítani rendes ipari tisztes
ségre. Félre a gyáva meghunyászkodással és ne a ven
dég diktálja nekünk a jövőben az árakat, hanem megfor
dítva. Akkor lesz egészséges helyzet úgy gazdasági téren, 
mint ipari önérzet dolgában. Ezt szívleljék meg azok, aki
ket illet, mert ezt jelenti 1200 fodrász egységes megnyil
vánulása.

Még a munkarendet is olvassák el szaktársaim az ár
szabály mellett, mert tisztességes iparos betartja, amit 
évtizedek gyakorlata szokássá avatott, de számtalan gyű
lésen meg is szavazott.

A vasárnapi munkaszünet kérdése ismét felkorbá
csolta a szenvedélyeket, ami előre vetette árnyékát a 
nagygyűlés előtt is. Ennek dacára felszínre kellett vetni 
a döntés lehetőségét, mert a vezetőségnek tekintettel kell 
lenni mindenkor a felmerülő és elintézésre váró kívánsá
gokra. Már pedig a testület vagy a szövetség, csak több
ségi határozattal intézheti el a maga hatáskörében az 
ipar kívánságát. Aztán élhet felterjesztéssel, ha erre több
ségi határozata van. Most a nagygyűlésen ismételten az a 
fegyelmezetlenség lett úrrá e kérdésben, mint amilyen 
egyenetlenség és fegyelmezetlenség van a vasárnapi mun
kaszünet gyakorlati értelmezése körül. Egyik akarja, a 
másik nem, van, aki betartja, van, aki nem. A nagygyű
lés tömege, mint két párt elvetette a javasolt titkos sza
vazást és elfogadta a helyszíni indítványt a felállással 
való szavazást. Nos, ez az indulatok szabadon eresztése 
miatt nem volt célravezető, mivel nem lehetett megálla
pítani', melyik oldalon van többség? Az előállott káosz
ban a gyűlést úgy kellett bezárni, hogy a határozat 
függőben maradt. Lehet, hogy ez gyengeség volt, most, 
hogy az utóhangokat ismerem, sajnálom is, hogy nem él
tem törvényadta jogommal. Most a közgyűlésen a sor, 
hogy dűlőre vigye, hol van hát mégis többség? Remélem, 
ez végre —  tiz éves évfordulón — sikerülni fog. Nagy 
kérdés ez, szaktársaim, jó lesz alaposan meggondolni, 
mert az ipar csak a jól elintézett helyzetet tudja azzal ho
norálni, hogy utána általános megnyugvás következhetik.

Kiss Gyula 
mester, szöv. elnök.

S za k tá rsa im h o z !
Amint figyelem a szakmai élet menetét, azt kell meg

állapítani, hogy már kezd bekövetkezni iparunk szétbom
lásának folyamata. Amint azt rendkívüli közgyűlésünkön 
is láttuk, a piszkos konkurrencia szülte, szakmánk nagy 
rétege állandóan a zavarosban halászva, akarja a többi 
kollégájának a kenyeret kivenni a szájából. Olyan hallat

lan árakkal akar magának vendéget szerezni, amely 
szinte végromlásba viszi szakmánkat, ha azok a kolléga 
urak ceruzát vennének a kezükbe és egy kissé számolni 
fognak, látni fogják, mily vétket követnek el önmaguk
kal és szakmájukkal szemben, csak azért, hogy ők többet 
dolgozhassanak. Pedig anyagi előnyök nélkül, nem hiszem, 
hogy csak kapzsiságuk révén tudnának valamit a min
dennapi falat kenyéren kívül felmutatni, dacára annak, 
hogy aggkorukra is kellene gondolni, amikor majd kiesik 
a munkaszerszám a kezükből. A vasárnapi munkaszünet 
folytonos bolygatását is csak a kenyérért való harc hozza 
újból és újból felszínre, amelyet férfiasán és emberileg 
gondolkozó szaktársak visszautasítanak minden alkalom
mal. Először is azért, mert semmi előnyt nem jelentene 
megélhetésünket illetőleg, másodszor, mint ember is gon
dolkozni kell, hogy nekünk is jogunk van az élethez és 6 
napi munkánk után, amely épp elég gondterhes, jólesik a 
hetedik napon megpihenni. Hiszen ezt a jó Isten is igy 
rendelte, ez kell minden embernek, ha már egy kis áldo
zatot kellene is érte hozni; de ellenkezőleg, ha érte cse
rébe a hétfői félnapot adjuk, akkor ugyancsak ott tartunk, 
mint a vasárnappal, mert akkor meg hétfőn fognak meg
károsítani azok a szaktársak, akik magukról állandóan 
megfeledkeznek. Ezek azt tűzik ki életfenntartási célul, 
hogy akkor dolgoznak, amikor emberileg gondolkozó szak
társak üzleteiket zárva tartják. Mindezeknek okát a rend
kívüli közgyűlésen felszólaló egyik érdemes szaktársunk 
nagyon helyesen megállapította, hogy kevés a tisztesség
érzet sok szaktársunkban, mert ha több volna, úgy nem 
alacsonyitaná le önönmagát és szakmáját annyira, hogy 
a járda kövezetére írja ki 16—20 filléres alamizsna árait.

Ezekhez a magukról megfeledkezett szaktársainkhoz 
fordulok szakmánknak jajszavával: nagygyűlésünkön új
ból elfogadtuk egyhangúlag tisztességes és becsületes 
megélhetést nyújtó árszabályunkat, tartsuk is be azt be
csületesen, büszkén, felemelt fővel igyekezzünk családunk
nak szerezni nagyobb darab kenyeret, hisz mi intelligens 
iparosok vagyunk, tehát joggal elvárhatja tőlünk a 
szakma, hogy ne tegyék tönkre, igyekezzünk vendégeink
nek szebbet-jobbat nyújtani, akkor azok nem fognak ben
nünket elhagyni. Azok pedig, kik tovább a zavarosban 
fognak halászni, viseljék cselekedetük súlyát, ámbár félő, 
hogy már akkor késő lesz.

Gerö Lőrinc, 
fodrászmester.

; Találja ki
hány szem  lencse  ié r  
e g y  S a la n -ü v e g b e  ?
Egy százgramnios SALAN-iiveget megtöltöttünk lencsével és 
közjegyző előtt lepecsételtük. December 20-án felbontjuk 
s ugyancsak közjegyző előtt megszámoljuk a lencseszeme
ket. Aki ezt a y in n  n n n n £ l  |.a n  A második leg- 
számot eltalálja *IU U  P c i l y O l  K a p .  jobb pályázatot 
200, a harmadikat 100 pengővel jutalmazzuk. Még száz 

pályázat kap dijat.
A dijak összege ÍOOO pengő.

Minden pályázathoz mellékelni kell egy eredeti SA LA N - 
doboz cím oldalát. Erre kell Írni a lencseszámot és a 
pályázó pontos címét. A pályázat határideje dec. 20.
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Irta: Gyüry Endre, a „Fodrász Újság" volt felelős
szerkesztője.

Immár jó egy esztendeje, hogy felvetődött a gőz- 
mosóda kérdése, —  lehetőleg wieni mintára — úgy gya
korlati, mint gazdasági szempontból. Az ipartestület ve
zetőségében is megvolt eziránt a jóakarat, bár azóta, úgy 
tudom, többféle tervezgetés, ajánlat meghallgatása és 
töprengés után, alighanem a múlt feledő fátyolát vette 
magára. Pedig valóságos bűn, ami a fodrászmesterek 
egyetemét fogja kárhoztatni, 'amiért jövőjük megkönnyí
tését és közös vagyonuk gyarapithatóságát szem előtt 
nem tartották eddig is.

Igaz, megfelelő tőke nélkül semmit sem lehet tenni. 
De helyes és célszerű számitással sokat.

A testület elnökségének célja volt a tőkét a testület 
tagjainak részjegyző erejével megszerezni. A körlevél ki
bocsátása után szomorú eredményt tapasztalt. Lehet, 
hogy a megnehezedett gazdasági1 viszonyok erősen be
folyásolták az áldozatkészség lehetőségét, de nagy mér
tékben oly hangok is hallhatók, amelyek a bizalom kér
désében ellenzést jelentettek. Ezt nagyon rossz néven nem 
lehet venni, mert még emlékezetben van egy szakmai jel
legű vállalkozás füstbe ment terve, főleg kereskedelmi 
hozzá nem értés miatt, tagjainak pénzét felemésztve, bi
zony nehéz újabb bizalmat feleleveníteni.

Ha már igy nem sikerült, annak helyébe a helyes és 
célszerű számításnak kell előlépni, hadd lássa a jövő, 
hogy semmiből is lehet teremteni és javakat megszerezni. 
Éppen ezért a testület vezetőségének ezt a fonalat elej
teni semmi körülmények között nem szabad.

Sokat lehet hallani az ipari1 közéletben, hogy az ipar- 
testületeknek nincs autonómiájuk. Közigazgatási szem
pontból valóban nincs, nem is lesz, mert a szabad keres
kedelem elve azt nem engedi, amig ezen elvet tartó reális 
kormányzat van és lesz. De nézzük az érem másik oldalát 
is. A mi közigazgatási szempontból nem egészen adatott 
meg, társadalmi, iparnevelési és fejlesztési, szociális és 
gazdasági szempontból az autonómia annál tágasabb. Va
lósággal községi jelleggel, bár azzal a különbséggel, hogy 
a községeknél a képviselőtestület, itt pedig a -közgyűlés 
többségi1 szavazata alapján teremt magának célszerű ala
pokat, ha pl. a községnek nincs elég tőkéje, hogy modern 
villanyvilágítással lássa el helységét. Ajánlatot kap, akár 
egy tőkecsoporttól, vagy akármelyik ezzel foglalkozó vál
hattok amellyel szerződést köt olyan alaptételekkel, hogy 
felállítja, berendezi stb. és üzembe helyezi az áramot szol
gáltató telepet, bizonyos meghatározott idő után a köz
ség birtokába átadja, addig is az irányítás és ellenőrzés 
végett a vállalat vezetőségébe a község is delegálhatja 
arra érdemes és tehetséges tagját, illetőleg tagjait.

Kedves kartársaim! Hát a mi ipartestületünk mikor 
fog élni ilyen irányú autonóm erejével? Nekünk is kell 
valami a gyakorlati életünkhöz és azt hiszem, az a sokat 
hánytorgatott gőzmosóda elsősorban. Pláne, ha azon a 
pénzen, amit ma és eddig is kifizettünk, idővel a köz jö
vedelmének érezhetjük és sok szociális bajon segíthetünk 
vele.

Tudatában vagyok, hogy lesz vállalkozó, aki tőkéjé
vel megteremti nekünk a gőzmosódát és rendszerbe fog
lalja a cserekölcsönzést.

Majd ha az ipartestület vagyona ezzel is gyarapodni 
fog, talán épp oly elismerés lesz azok iránt is, mint a 
székháznak két emelettel való megtoldásánál volt.

A  K om ol ha jfestésrő l-
Régi hajfestő vagyok, már vagy harminc év óta 

űzöm ezt a foglalkozást. A forgalomban levő összes 
hajfestékekkel kísérletezem, szóval mindegyiknek isme
rem jó és rossz oldalát. Ha valakinek a haját megfes
tem, pontos statisztikát készítek magamnak, hogy először 
meddig tart a festék, a színe eredeti-e, nem ártalmas-e a 
hajnak stb. Amikor a Komollal először festettem, megle
pett az egyszerű eljárás, a szép természetes szin és a tar
tóssága is. Megtörtént mégis velem, hogy körülbelül a tize
dik festésnél, a festék nem szuperált, úgy, ahogy kellett 
volna. Kerestem ennek az okát, a hiba ott volt, hogy a fes
ték elgyöngült, helyesebben önoxidálódott. A baj abból ke
letkezett, hogy a hígításnál a desztillált viz elromlott. 
Ezen tapasztalatomat rögtön közöltem a hajfestékgyáros
sal, aki nekem adott igazat és hogy a jövőben ilyen eset 
ne forduljon elő, oly eszenciát mellékel legújabban a fes
tékhez, mely teljesen kizárja, hogy a festés ne sikerül
jön. Sőt mi több, a Komol-cég, a Rákóczi-ut 14. szám alatt 
modernül berendezett haj festőtermet létesített, ahol úgy 
a fővárosi, mint a vidéki szaktársaknak minden hétfőn 
este ingyenes bemutató előadást tart a hajfestésről. Aján
lom tehát szaktársaimnak, hogy ne mulasszák el az előadá
son résztvenni, valamint azt is, hogy a régi festéket az uj 
csomagolással cseréljék ki. Úgyszintén ajánlom, hogy a 
Komol-cég champonját használják fejmosáshoz, mert meg
lepő széppé teszi a hajzat színét. Nagy Sándor

úri- és nőifodrász.

A  w ien i borbélyok, fodrászok és 
parókakészilők  ipartestülete  

és a  hozzácsatlakozott szak ipartes
tületek betegsegélyzőpénztárának  

alapszabályai.
17 . § .

A beteg pénztári elöljáróság megalakulása és hivatali
ideje.

A betegpénztári elöljáróság 9 rendes és 3 póttagból 
áll, akiket a közgyűlés 3 évi időtartamra választ.

Az előljárósági tagok szavazólapokkal történő válasz
tásban akként választják, hogy minden választásra jogo
sult szavazólapjára annyi nevet ir fel, mint ahány rendes 
és póttag választandó.

Megválasztottnak azok tekinthetők, akikre a legtöbb 
szavazat esett. Azok között, akik egyforma számú szava
zatot kaptak, a sorshúzás dönt, amelyet a választásvezető 
intéz el.

A választást az addigi vezetőség vezeti.
Ha valamelyik előljárósági tag az alapszabály szerű 

hivataloskodási idő előtt az elöljáróságból kiválik, vagy 
megbízatását a 17. §. utolsó pontja értelmében elveszti, 
akkor helyébe a fennmaradó megbízatási idő tartamára az 
a póttag lép, aki a legutóbbi választásnál a legtöbb szava
zatot kapta.

Oly előljárósági tagok, akik három egymásután követ
kező ülésről igazolatlanul elmaradnak, előljárósági tagsá
gukat elvesztik.

18. §.
Az elöljáróság ügyrendje.

Az elöljáróság a maga kebeléből egy elnököt, egy el
nökhelyettest és egy jegyzőt választ.

A választás relatív szótöbbséggel történik és az elöl
járóság hivatali idejének tartamáig érvényes.

Az elöljáróság üléseket a szükséghez képest tart.
Az előljárósági ülés akkor határozatképes, ha az elöl

járóság összes tagjai az ülés megtartása előtt meghivat-
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nak és ha az elöljáróság tagjainak legalább fele megjele
nik, valamint az elnök vagy helyettese jelen van.

A határozatok a megjelent előljárósági tagok egy
szerű szótöbbségével hozatnak.

Sazavazategyenlőség esetén az elnök dönt.
Rendszerint az elnök elnököl, akadályoztatása esetére 

pedig az elnökhelyettes.
A hozott hutai ozato'k az ülés napjanak és a megjelen

tek feljegyzésével a jegyzőkönyvbe bevezetendők és a je
lenlevők által aláirandók.

Az elöljáróság összes tagjai teljesen díjmentesen hi
vataloskodnak; mindazonáltal kiadásaik és időveszteségeik 
megtérítésére, melyek ezen hivataloskodásból erednek, 
igényt tarthatnak. Ezen megtérítés összegét a közgyűlés á 
folyó évre az elöljáróság javaslata alapján állapítja meg.

19. §•
Az elöljáróság hatásköre.

Az elöljáróság az egész ügyvitelt és a pénztár képvi
seletét végzi, kivételével azoknak az ügyeknek, amelyek ki
fejezetten a közgyűlés intézkedéseinek vannak fenntartva.

Kötelezettségeihez tartoznak különösen:
1. A tagsági könyvek kiállítása (3. §.);
2 . felügyelet a tagok járulékainak pontos befizetésére 

és a biztosítási járulékok kifizetésére;
3. az alapszabályszerü biztosítási járulékok megállapí

tása, valamint a sürgős esetekben az elnök vagy elnökhe
lyettes által kiutalványozott biztosítási járulékok jóváha
gyása ;

4. a pénztári tagoknak a pénztár közegei által történt 
intézkedések ellen benyújtott felebbezései, felfolyamodá
sai és panaszai feletti döntés;

5. a pénztári kezelés és könyvvezetés ellenőrzése;
6. alkalmazottak alkalmazása és elbocsátása;
7. határozathozatal a saját ügyvezetésre vonatkozó 

szabályok és utasítások tekintetében, valamint ugyanerre 
a fizetőhelyekre vomatkozólag, úgyszintén az alkalmazot
tak kötelességeire és jogaira;

8. ipartestületekkel való egyezkedések felett való ha
tározat a pénztárhoz való csatlakozás tekintetében;

9. orvosokkal, gyógyszerészekkel, gyógyintézetekkel 
stb. való megegyezések jóváhagyása a betegpénztári ta
gok ápolására, valamint a pénztár által ezért fizetendő 
összegek tekintetében;

10. a fizetőhelyek részére megbízottak kirendelése és 
azok kötelességeinek és jogainak megállapítása;

1 1 . az alapszabályszerü segélyezések élvezetében lévő 
tagok ellenőrzésének szabályozása;

12 . a rendelkezésre álló pénzek gyümölcsöző elhelye
zése ;

13. a közgyűlés egybehivása és határozatainak végre
hajtása;

14. az évi jelentések és a felügyelőbizottság által meg
vizsgált számadások előterjesztése a közgyűlés előtt;

15. a 13. §-ban említett a felügyelőbizottsághoz tör
tént utólagos utalványozások betel’jesztése;

16. a 2 1 . §. határozmányainak értelmében a közgyű
lésre vonatkozó kiküldöttek megválasztásának keresztül
vitele ;

17. határozathozatal az elöljáróság tagjainak megté
rítései, a felügyelőbizottság, a választottbiróság és a fize
tőhelyek megbizottainak és kiküldötteinek megjelenési 
dijai felett, amelyek jóváhagyásra a közgyűlésnek előter- 
j esztendők.

2 0 . §.
Felügyelő b izo t tság.

A felügyelőbizottság 3 rendes és 3 póttagból áll. A 
póttagok akadályoztatás esetén helyettesítik a tartósan 
akadályozott rendestagckat, illetve a korábban kilépő ren
destagokat a még fennmaradó hivataloskodási idő tarta
mára.

HÍREK.
Jubileum. Szemere Adolf fő- és székvárosi közkedvelt 

szaktársunk október hó 15-én tartotta szűk családi körben 
önállóságának 40 éves évfordulóját. Őszinte örömmel üd
vözöljük a mi öreg, de tetterős Dóci barátunkat eme ün
nepélye alkalmából s kívánjuk neki, hogy az 50 éves év
fordulóját is ily friss egészségben és tetterőben érje el; 
s akkor a jól megérdemelt nyugalombavonulás után még 
sokáig élvezhesse az öregkor áldásos nyugalmát.

Halálozások. Királylehotai Lehoczky István fodrász
mester, életének 47-ik, boldog házasságának 18-ik évében 
váratlanul elhunyt. Temetése október 7-én ment végbe a 
kartársak részvételével. A megboldogult becsületes, ipa
roshoz méltó felfogásával nagy népszerűséget szerzett ma
gának. A IX. kér. alosztály díszes koszorút helyezett a ra
vatalra ,,A tisztességes kartársnak" feliratú szalaggal.

Özv. Fodor Józsefné, szül. Luzsy Emília úrnő, néhai 
Fodor József, hevesi seborvos, iparunk nesztorának öz
vegye f. é. szeptember hó 28-án Hevesen, áldásos élete 65. 
évében, rövid szenvedés után meghalt. Nagyszámú csa
ládja gyászolja az áldott szivü urinőt. Köztük fia, Fodor 
József fővárosi (József-utcai) szaktársunk.

Baján röviden, egymásután elhunyt Deák Sándor és 
Till János kollégánk. Mindkettőt az ottani szaktársaink 
nagy részvéte mellett temették el.

Előljárósági határozat. Az október hó 12-én megtar
tott ipartestületi előljárósági ülés a tanonctartás ügyé
ben a következő határozatot hozta: ,,A vizsgáztató bi
zottságok jelentése alapján azon meggyőződésre jutot
tunk, hogy egyes mesterek a tanoncok légióját szabadít
ják fel, legtöbbször a tanoncoktól várható legelemibb tu
dás nélkül. Miért is figyelmeztetjük a tanonctartó meste
reket, hogy az 1922. XII. t.-c. 82. §-ában biztosított jo
gukkal fogunk élni mindenkor, mikor a felszabadulandó 
az ipari tudás mértékét nem üti meg és a felsőbb hatósá
goknak a tanonctartás megvonására teszünk esetleg ja
vaslatot. E l ő l j á r ó s á  g.“

Részvényjegyzési felhívás a gőzmosódára. A kibo
csátandó részvényeket eddig nagyrészben jegyezték, a 
még hátralévő jegyzésre december hó 1 . napjáig haladé
kot adunk. Felkérjük mindazon kartársainkat, kik még 
jegyezni óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat Patai De
zső urnái, az intézőbizottság megbízottjánál eszközöl
jék. Kérjük, hogy a környékbeli uraknál lévő jegyzési 
iveket pedig minél előbb Írassák alá és Kontró János tes
tületi elnök ur címére (Csengery-u. 15.) küldjék vissza.

Budapest, 1928 november 1-én. Tisztelettel
Intézőbizottság.

Az első kerületi alosztály helyet változtatott. Az
első kerületi szakosztály ezentúl Krisztina-tér 8. sz. alatt 
(Kodra-féle vendéglő külön termében) minden kedden 
este 8 órakor tartja rendes összejövetelét. November hó 
6-án külön bemutatóestélyt rendez, melyre ezúton hívja 
meg a többi kerület szaktársait is.

))Szikra« műköszörülde
Budapest, VI., Nagym ező-u tca  28. szám .

Borbélyoknak e lsőrangúan  köszörül. 
Vidéki m egbízásokat azonnal elintéz.

(Folytatása következik.)
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Házasság. Pohr Erzsiké, Pohr Ferenc kiváló szak
társunk szép és bájos lánya szeptember 30-án, Kőbányán, 
megesküdött Sarlay Sándor tisztviselővel. Az esküvő után 
50 terítékes lakoma volt, melynek keretében igen melegen 
ünnepelték a fiatal házaspárt.

Óda a Fricko-borotváról:
De jó a beretvája, Mester, szól a vendég.
Hja, kérem, én Dreszmannál veszek kést mindég. 
Feleli a fodrász, aki a borotválást végzi,
S kezében a FRICKO-borotvát gyönyörködve nézi. 
Mert ennek az acélja zseniális találmány,
Nem árthat neki semmiféle ármány.
Oly hírneve van, mint a tokaji bornak,
Ez felel meg legjobban a mai kornak.
Azt tartja a mester, segéd, de még az inas is a fickó: 
A világ legjobb borotvája a Dreszmann-féle P'RICKO. 
S ha egy tucatot vásárolsz, akkor lesz csak rendbe, 
Mert darabját 2 pengőért kapod a kezedbe!

A munkakönyvbe többféle szakmunka munka- 
viszonya is bejegyezhető. Általában téves felfogás ural
kodik atekintetben, hogy a munkakönyvbe csak annak a 
munkának a munkaviszonya jegyezhető be, amely szak
mára a munkás foglalkozási rovatában megjelölés történt. 
Helyes megállapítás a Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara elvi döntése szerint az, hogy a munkakönyv sze-

16 NUANCE/ NATUGELLE/
PARIS FRANCÉ
A legtökéletesebb 
hajfeslőszer

18 term észetes 
színárnyalat  
10 PERC 
ALATT 
FEST

KOMOL MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELETE 
Budapest, Rákóczi id 14, félem. 2.

Lerakatok helyben :
Fuelis Gyula, VIII., Losonczy-utca 11.
Pók István, V., Lipót-körut 2 és Rudolf-tér 3.
Zrencsik András, VII., Thököly-ut 10. fodrászoknál.

Lerakatok vidéken:
Dudás Sándor, Szeged, Tisza Laios-körut 19.
Lichtig Adél, Győr, Arany János-u. 16. fodrászoknál.

mélyigazolási okmány, amely arra szolgál, hogy abban 
egyes rovatoknak a munkaadó által történt kitöltésével az 
iparhatóság (ipartestület) megerősítésével hitelesen iga
zolja a segédnek ipari pályafutása alatt különböző üze
mekben eltöltött munkaviszonyát. Nincsen akadálya an
nak, hogy a legkülönbözőbb ipari ágakban eltöltött munka- 
viszony ugyanazon munkakönyvben nyerjen bevezetést. A 
munkakönyv iparjogi vonatkozásainál nem a kiállításkor 
bejegyzett foglalkozás, hanem az egyes szakmákban el
töltött munkaviszony idejének összessége bir jelentőséggel. 
Az iparhatóságok a különböző szakmai munkaadók bejegy
zéseit, amennyiben azok ellen valódiság szempontjából 
észrevétel nem emelhető, megerősíteni kötelesek. Az ipar
kamarának ezen döntése nagy jelentőséggel bir nemcsak 
a fodrászipar egységesítésére, hanem kihatással van a se
gédek jövő helyzetére is. A fenti döntés után nincs semmi 
akadálya annak, hogy mindazon borbély-fodrász munka
könyvvel ellátott segédek, akik nőifodrászati munkát is 
végeznek, ezen működésűk igazolását munkakönyvükben 
igényelhessék.

A Mesterszövetség november havi programmja. A
szövetség minden csütörtök este 8 órakor központi helyi
ségében a szakmát érintő előadást tart.

Adomány. Kiss Pál soroksári fodrászmester 10 pen
gőt adományozott a segélyalap javára.

Értesítés. Értesítem, hogy Fehérmegye, Polgárdi 
községben, a Márki-féle fodrászüzletet e hó 1-én át
vettem. Ha valakinek valami követelése van, jelentkez
zen nálam. Szabó Kálmán, borbély és fodrász, Polgárdi, 
Fehérmegye. Paksaiék.

I. kerületi szakiskola megnyitása. A fodrászmeste
rek égisze alatt működő elsőkerületi szakiskola, Hurtl 
Oszkár vezetése mellett, november hó 6-án nyílik meg. A 
tanfolyam öt hónapig tart. A tandíj 50 pengő, melynek 
fele a beiratásnál fizetendő, a másik fele a következő 
hónapban. Tisztességtelen versenyzők kizárva.

A kuglizók találkozó helye. A kuglizókör tagjai min
den vasárnap és hétfőn délután a Wendl-féle Pacsirta
vendéglőben (I., Kutvölgyi-ut 18., az Ujszentjános-kórház 
jobboldala fölött) összejövetelt tart. A vendéglőben állan
dóan disznótoros vacsora van.

A „Sólyom“ turistaegyesület november havi pro
grammja: 4-én: Remetehegy, Kisszénás, Pilisszentiván, 
Pilisvörösvár, Hűvösvölgy. Találkozás reggel fél 9-kor a 
Hűvösvölgyi vili. végállomásnál. Vezető: Csernyák József. 
— 11-én: A. csop. Kismaros, Rimer-forrás, Kospallag, Ze- 
begény. Találkozás reggel 6 órakor a nyugati pályaudvar
III. oszt. várótermében. Vezető: Szabó László; B. csop. 
Szépvölgyi-ut, Hármashatárhegy, Óbuda. Találkozás reg
gel fél 9-kor az Újlaki templomnál. Vezető: Pandurovics 
György. — 18-án: A. csop. Csév, Klastrompuszta, Pósta- 
rét, Klotild-telep. Találkozás reggel fél 7-kor az Újpesti 
vasútállomás várótermében. Vezető: Szőnyi Imre; B. csop. 
Csúcshegy, Üröm, Óbuda. Találkozás reggel fél 9-kor a 
Hűvösvölgyi vili. végállomásnál. Vezető: Müller Domon
kos. — 25-én: A. csop. Dömös, Hoffmann-kunyhó, Leány
kát, Pilismaróth. Találkozás reggel 6 órakor a nyugati 
pályaudvar Ill-ik oszt. várótermében. Vezető: Pock Ele
mér; B. csop. Máriamakk, Budakeszi, Zugliget. Találko-

( d  Női- és uritermekben kitünően bevált. Próbarendelés fél-
V U i d c d i ;  j u g m d - h b a g i ; .  tucat P 12 8o.
Verseny spirituszmelegitő óriási megtakarítás. Vezérképviselet: F U C H S  G Y U L A

hölgyfodrász, Budapest, VIII., Losonczy-utca 11.
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zás reggel fél í)-kor a Farkasréti vili. végállomásnál. Ve
zető. Bieitfeld Alajos. — December 2-án: Hűvösvölgy, 
Remetehegy, Kisszénás, Pílisszentiván, Hűvösvölgy. Ta
lálkozás reggel fél 9-ko>- a Hűvösvölgyi vili. végállomás
nál. Vezető: Pandurovics György. —  Választmányi és tura- 
bizottsági ülés november 2 1-én este 8 órakor CsengeVy- 
u. 15- alatti helyiségünkben. Választmányi határozatból 
kifolyólag a meg nem jelent választmányi tágok SO fillér 
bírságot fizetnek.

Csernyák József fíreitfeld Alajos
titkár. elnök.

Vitány-vári emlék, Íí)28. október hó 7-iki vándor- 
gyűlése alkalmából. A Sólyom-turista álma, szép vérte
sek gyönyörű hegylánca: a közepét ékesíti Vitány-vár 
régi sziklára épített romja. —  Erdő vonul az aljába, 
szép is onnan a kilátás messze a távolba. — Oh, mily 
gyönyörű szép, ha fölmásztál a várromra, onnan nézel 
el felőle messze délre, keletre vagy nyugatra, északot is 
vedd bele, mert minden széppel van tele. — Erdeje szép 
csicsergő kis madárkákkal, kicsiny szép Magyarország 
gyémántkoronája, mi lehet más a turistának vértesekben 
Vitány-vára. —  Lélekemelő szép kilátás, turistának vá
gya, ha elmehet barangolni sokakkal vagy egymagába, 
mert szép kis Magyarország kincse, vértesek gyönyörű 
szép erdeje s bérce lelkét melengeti a vágy, a szép 
erdő s róna, mert csak turistának van ilyen szép 
ideálja. — Volt is, lesz még kicsi szép Magyarországom 
gyönyörök országa, mert te vagy minden szépnek gyé
mántkoronája. — Visszajönnek bérceink, kedves er
dők, hegyeink, turistának vágya, az elrabolt országré
szek legszebb rónasága. — Ez a magyar Sólyom-turistá
nak álma, ideálja. (Kalmár István, Sólyom-turista egye
sület szertárosa).

Helyreigazítás. A Schützer Rádium borotvaszappan- 
pályázaton első dijat nyert Mura-Mészáros Gyula versé
nek utolsó szakaszából a nyolcadik sor: „Mily sokan hasz
n á l j á k tévedésből kimaradt, amit ezennel helyreiga
zítunk.

Akar ön kellemes perceket szerezni vendégeinek?
Minden fodrásznak az legyen a főtörekvése, hogy ven
dége jóérzéssel távozzon üzletéből. Ennek a módja pedig 
az, hogy borotválás után Marvel-féle kölnivízzel fecs
kendezze be az arcát, a fejét pedig Marvel-féle fejmosóval 
mossa meg.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Önérzetes mesterember a saját intézményét támogatja!

A z  Iparosok  O rszágos Biztositó Köteléke az iparosoké
Budapest, IV., Apponyi-tér 5. félemelet.
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Előljárósági ülés nov. 18-án. Tanoncszabaditás 
nov. 20-án.

Köszönetnyilvánítás. Férjem elhunyta alkalmával 
hozzám küldött fészvét klféjezökriek ezúton mondok hálás 
köszönetét. t í  őriig PútPrné,

Hasznos tudnivalók. Stift heiyett, vérzés eíállitásár'á; 
ajánlom a vaskioridot; gyógyszertárban, vagy drogériá
ban kapható 20 fillérért. Fogvájó végére kevés kis vattát 
csavarunk, ebből többet készítünk, hogy kéznél legyen, 
minden egyes alkalomkor újat használunk, vaskloritba be
mártjuk a vattát és a vérző helyet megérintjük, amely 
azonnal eláll, utána lemossuk, mert a fehérneműt meg
támadja, rozsdaszinü, sárga foltot hagy. Előnye, hogy 
mindig tisztán újat használhatunk és bármilyen erős tö- 
rülközés és szeszezés után nem vérzik többé. — Fény
telenné vált cimtábláinkat fényessé tehetjük a követ
kezőkép: külsőkopárlakkot veszünk, 15—20, esetleg 30 
dekát, 2 deka terpentint keverünk hozzá, ezzel bevonjuk 
egy ecset segélyével a cimtáblákat, ami szép fényes és 
uj szint kölcsönöz. — Fehér bútorainkról légypiszkot a 
következőkép távolíthatjuk el: 3 liter esővízbe fél deci
liter ammoniákot öntünk, ezzel lemossuk és a légypiszok 
azonnal eltűnik. Sz. N., Baja.

A Schützer-Rádium borotvaszappan-pályázaton má
sodik dijat nyert pályamunka. (Irta: Völgyes Andor).

Kellemes a munka vele,
Felfrissül a bőr is,
És mert könnyen nem szárad meg,
Jól puhul a szőr is.
Kitűnő illatsugárral,
Tavasz szelét hozza,
És mert nem kopik el gyorsan,
Értékét fokozza.
A szappan, mely a piacon,
Ily hírnévvel ismert,
A „Schützer"-féle „Rádium",
Ez szerzi a sikert!

Függesszék ki az árszabályt. A legutóbbi Hagy gyűlés  
kötelezöleg elfogadta azt az árszabályt, amelyet lapunk 
jelen számában mellékelünk. Kérjük szaktársainkaL hogy 
ezen árszabályt mindenhol üzleteikben függesszék ki és gon
doskodjanak annak pontos betartásáról. Annál is inkább, 
mert a közel jövőben rendelet fog megjelenni, amelynek 
értelmében tilos lesz az üzlet utcai részén, illetve kifelé 
az utcára az árakat jelezni, mert ez a tisztességtelen vei- 
senyt megtiltó törvényes rendelkezésekbe ütközik.

Értesítés! Értesítem t. vevőimet, hogy fodrászbe- 
rendezésekkel, fodrászat! kellékekkel, kozmetikai- es 
acélárukkal dúsan felszerelt szaküzletemet VII., Csengem- 
utca 21. szám alá (a Fodrászipartestület mellett) helyez
tem át. Állandó raktáron: Úri és női fodrászberendezések, 
borotvák, ollók, kölnivizek, brillantinok, kefe- és fésüáruk 
stb. nagy választékban. Árak a legolcsóbb napiáron. V i
déki rendelésnél csomagolást nem számitok. Halász Ödön, 
Telefon: József 451— 13.

Közgyűlés lesz a vasárnapi munkaszünet tárgyá
ban. November hó 22-ikére hívta össze az ipartestület 
elnöksége a vasárnapi munkaszünet tárgyában a közgyű
lést. Mi ezen helyről csak fel akarjuk hívni a kartársak 
figyelmét arra, hogy a közgyűlésen minél nagyobb szám
ban jelenjenek meg és az ott tanúsítandó fegyelmezett 
magatartással, komoly iparosokhoz méltóan döntsék el 
iparunknak ezt az igen fontos kérdését. Iparunknak nem 
excesszusokra van szüksége, hanem a fontos és mélyre
ható problémáknak pro és kontra, higgadt megtárgyalá
sára, úgyhogy a közgyűlés oly határozatot hozhasson, 
amely ipari érdekeinknek legjobban megfelel.
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Szépen halad a fodrászmosóda ügye. A mosoda 
ügyében kifejtett, hasznos és indokolt propagandának 
hatása napról-napra erősebben nyilvánul meg, mert a 
mindinkább hatalmasodó érdeklődés mellett a részvény- 
jegyzések is szépen folynak be. Nem mulaszthatjuk el 
szaktársaink figyelmét ismételten felhívni, hogy az ügy 
immár a jövő hónap folyamán a megvalósulás stádiu
mába lép, ennélfogva ne mulassza el senki a részvény- 
jegyzést mielőbb eszközölni, vagy ha már jegyzett volna, 
azt emelni. Az eddigi részvényjegyzés összege jóval meg
haladja a 20.000 pengőt.

Hősök emléktáblája. Ipartestületünk, a világháború
ban elesett hős szaktársaink emlékének megörökítésére 
hősök emléktáblájának felállítását tervezi. Felhívjuk 
mindazon szaktársainkat, akik ilyesmiről tudnak, vala
mint hősihalált halt szaktársaink családtagjait, hogy a 
hősihalált halt szaktársak pontos nevét és egyéb adatait 
ipartestületünknél mielőbb jelentsék be.

Vélemény a Bleha-féle borotváról. Egyik kollégám 
ajánlatára én is Blehától vásároltam borotvát. A borotva 
annyira bevált, hogy az összes volt borotváimat félrerak
tam és egyedül csak azt használom. Ami pedig a kezelést 
illeti, a legegyszerűbb, miután csak 40— 50 borotválás 
után kövön fenem meg.

Erős Jenő 
fodrászsegéd.

A „Sasok" évzáró túrája. A Sasok mostani vezető
sége, egyszer évekkel ezelőtt, a Lóhegyre vezetett egy 
túrát és azóta minden év október havában, az utolsó va
sárnap, mindig ide jönnek évzáró túrát tartani. Az ak
kori társaságból lettek a „sasok", kik az idén, október 
hó 28-án, hagyományos szokás szerint ismét felkeresték 
az ő Lóhegyüket, amely onnan nyerte nevét, hogy két 
kiálló sziklája, egy lónak két füléhez hasonlít, ennek 
nyúlványa pedig a ló fejéhez. Feljegyzés alapján száz
hetvenen voltak jelen a Magyar Turista Egyesület, a 
Vándorturisták és a „Gebirgstrotterek" képviseletében. 
Az énekkar a „Hiszekegy" eléneklésével nyitotta meg az 
ünnepélyt. Utána Herdinándy Rudolf szép hazafias be
széd kíséretében méltatta a Sasok működését és felol
vasta a turadij nyerteseit, ki a hölgyek részéről Kaintz 
Paula úrnő, az urak részéről Varga Pál ur lett. Majd 
Baubach ur szavalta el az ez alkalomra irt költeményét, 
melyet itt közlünk:

Köszöntő a Lóhegyre.
Ez a kopár Lóhegy, hogy kivirult mára, 
Bokrétát illesztett ráncos homlokára.
Tarka bokrétában a szép sasleányok,
Bájosan mosolygó, harmatos virágok.
És a sasifjuság fenyőfának galya,
Belőle fonódott a koszorú alja.

Át akarjuk szelni a levegő eget,
Felülről nézni a végtelen réteket.
Egyre csak fel, a magasba vágyni,
Hegyeknek csúcsain, az Istent imádni. 
Visszavivni mind-mind büszke bérceinket,
Régi jó mesterünk, erre taníts minket.

Ezután az erdőből, a hegyaljából előkerült három 
pusztabagocsi bennszülött, kiknek kifogyhatatlan mó
kái szórakoztatták a társaságot. Három órakor a Sasok, 
a vendégeikkel együtt, — nem leszálltak —  hanem csak 
lesétáltak Albertfalvára, a Wittman-féle vendéglőbe, ott 
a társasvacsora keretében kiosztották a turadijakat. 
Herdinándy Rudolf üdvözölte a vendégeket és azok fel
szólalásai után, még sokáig együtt maradt a jókedvű tu
ristatársaság, az énekkar kellemes szórakoztatása mel
lett. (É. J.)

Magyar nótaest. Cselényi József, a Nemzeti Színház 
kiváló tagja, Dreszmann Károly, ezüstkoszorus mükö- 
szörüs, a közismert nagyiparos veje, az alábbi meghívó 
szerint nótaestet rendez. Felhívjuk szaktársaink figyel
mét erre az estre és kérjük, hogy minél számosabban 
megjelenni szíveskedjenek. A meghívó igy hangzik: 
M. Némethy Ella, a m. kir. Operaház magánénekesnője 
és Cselényi József, a Nemzeti Színház tagja tisztelettel 
meghívják a fodrászipartestület összes tagjait, 1928. évi 
november hó 11-én, d. u. félhat órakor a Zeneművészeti 
főiskola nagytermében tartandó együttes magyar nóta
estjükre. Jegyek kaphatók: Koncert rt. (Irányi-u. 21.), 
Bárd zenemükereskedés (Kossuth Lajos-u., Andrássy-ut) 
és a Zeneakadémia portásánál ( 6— 1 . p.).

A kerületi pénztárnokok névsora:
1. kerület: a) Hochmann János, Horthy Miklós-ut 46. sz.
1. kerület: b) Cserna István, Pauler-utca 3. sz.
2. kerület: Jáger Ferenc, Lánchid-utca 2 . sz.
3. kerület: Scheily Lipót, Szentendrei-ut 30. sz.
4. kerület: Reiter Mihály, Sütő-utca 1. sz.
5. kerület: Schneider János, Zrinyi-utca 16.
6. külső kerület: Löber Henrik, Váci-ut 94. sz.
6. belső kerület: Giljum Ferenc, Rózsa-utca 60. sz.
7. belső kerület: Pohr Ferenc, Wesselényi-utca 2 . sz.
7. külső kerület: Pámer János, István-ut 34. sz.
8. kerület : Balog Péter, József-körut 59. sz.
8a. kerület: Gáncser József, Práter-utca 59/c.
9. kerület: Galdon Lajos, Ferene-körut 46. sz.

10. kerület: Lelkes Lajos, Kápolna-utca 3. sz.
Egyúttal értesítjük összes tagtársainkat, hogy az 

október hó 16-án megtartott választmányi ülés dr. Szan- 
dányi Sándor urat (lakás: V III., Aggteleky-utca 8., I. em.
5. szám) egyletünk orvosi tanácsadójául választotta. Kér
jük tagtársainkat, hogy szükség esetén bizalommal vegyék 
igénybe orvosi tudását és megértő működését.

Az elnökséf/.

Felkerestünk, Lóhegy, megint csak tégedet, 
Végig simogatjuk öreges képedet.
Kedves vagy te nekünk, régi jó barátunk, 
Örül a lelkünk is, hogyha téged látunk. 
Tőled tanultak meg a Sasok repülni,
Most is idejöttünk, újra szárnyra kelni.

A  szerkesztő  üzenetei.
Többeknek. Vasárnapi munkaszünet kérdésében pro 

és kontra megirt és hozzánk beküldött cikkeket csak 
azért nem közöljük, mert teljesen a semlegesség álláspont
jára helyezkedtünk. — K. Tisztességtelen versenyről szóló 
cikke csak helyszűke miatt maradt ki.

Kedvező fizetési feltételek£ég°S in c ^ rk  L I N Ó L E U M M A L  burkolva.
v? ,  . .  H  P f * 7  ' T * £ > c f i r A f « £ > | r  linóleum burkolási szakválla lathoz,
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APRÓ HIRDETÉSEK.
Beküldött apróhirdetéseket, melyekhez nincsen közlési 

dij mellékelve, nem veszünk figyelembe.

Társ kerestetik néhány ezer pengő tőkével ujrendszerü 
hajfestő- és női fodrászteremhez a főváros legforgal
masabb negyedében, főútvonalon. Bővebb felvilágosí
tással szolgál e lap szerkesztője, Podmaniczky-u. 1 1 .

Modernül berendezett, elsőrendű úri- és hölgyfodrász- 
üzletem, illatszerárusitással, Magyar király-szálloda 
épületében, elköltözés miatt, eladó. Bővebbet Lévai 
Ferenc, Csongrád, Fő-tér.

Urifodrászt, ki ondolál, hölgyfodrásznőt, ki manikűröz, 
jó fizetéssel felveszek, esetleg társulnak is. Laskay 
István, fodrász, Keszthely.

Női- és urifodrászüzlet, modernül berendezve, vidékre 
költözés miatt, leltári árért eladó, kellő biztosítással, 
két részletben is fizethető. Bővebbet Kálmánnál, 
Csengery-utca 15.

Jómunkás nőiborbélysegédet keresek, aki ondolál és ma
nikűröz. Üzletem 400 lakosú község, de járási szék
helyen van. Ondolálásra és manikürözésre nagy kör
nyéke van, melyből nagy percentet nyújtok. Fizetés 
megegyezés szerint. Levélbeni megkeresést kér Ki- 
szely Mihály, Gáva.

Budapesten, főútvonalon, jól bevezetett úri- és hölgy- 
fodrász-szalonomhoz, fióküzlettel, 4— 5 ezer pengő
vel, legalább is a szakma egyik ágából, felestársat 
keresek. Leveleket Fodrász, Üllői-ut 53/a., földszint
5. szám alá kérek.

Fodrászberendezés, hármas és egy kettes mosdós és 
asztali, legmodernebb kivitelben, lambériákkal, for
gószékekkel, igen olcsón eladó. Nyár-utca 33. Üzleti 
butorpince.

IJri-nőifodrászüzlet, Buda legjobb központján, sürgősen 
eladó. Erős forgalom, olcsó bér. Tárgyalni: Krisz- 
tina-körut 141., fodrásznál.

Fodrászberendezést, forgószéket veszek. Winter, Dob-u.
3. szám. Telefon.

Alkalmi vételek, Andrássy-utnál, Keletinél, Rákóczi-uton 
úri- és nőifodrászüzletek eladók. Ugyanott úri- és 
nőiberendezések eladók. Külön tükrök és forgószé
kek kaphatók. Kandel, Hajós-utca 9.

Elegánsan berendezett úri- és nőifodrászüzlet, nagy 
forgalommal, családi okok miatt, sürgősen, olcsón 
eladó. Olcsó házbérrel. Bővebbet e lap szerkesztőjé
nél, Podmaniczky-u. 11.

Két asztal, két tükör, két forgószék olcsón eladó. Kis
pest, Üllői-ut 168., borbélynál.

26 éves fodrászsegéd, kinek vidéken ingatlana van, fele
ségül venne 20— 28 éves hajadont vagy özvegyasz- 
szonyt, kinek szakképzettsége, üzlete vagy 3000— 
5000 pengő hozománya van. Bővebbet szívességből 
Baross utca 112. szám alatt, fodrásznál.

Elsőrangú fodrász és női hajvágó, ki a nőifodrászatban 
is tud segédkezni, alkalmazást keres. Cim: Egyetem
utca 9., házfelügyelő.

Rákóczi-uton, rendkívül elegáns úri- és hölgyfodrász- 
üzlet, ezerhatszáz aranykorona bérrel, más vállalko
zás miatt sürgősen eladó. Értekezni minden este 
nyolctól-tizig, Szondy-utca 24., cukrászda.

Jómenetelü borbélyüzlet olcsón eladó, Pestszentlőrinc, 
Üllői-ut 197.

Komplett fodrászüzletberendezés eladó. Cim: Zsilka, Gi- 
zella-ut 46. szám.

Vidéki fodrászüzlet vezetés hiányában eladó. Kevés 
bér, villanyvilágítás, biztos megélhetés. Bővebbet 
özv. Búza Józsefné, Kiszombor ( Torontálmegye).

Jól ondoláló és manikűröző kisasszonyt keresek, 50 szá
zalékos részesedés, reggeli, ebéd, vacsora és lakás. 
Rucskay Andor, fodrász. Fűzfő, gyártelep.

Keresek jó gyorsmunkás fodrászsegédet, ki a nőihajvá- 
gásban jártas. Havi fizetés 20— 30 pengőig, reggeli, 
ebéd, vcsora és lakás. Mellékes 50 pengő. Rucskay 
Andor, Fűzfő, gyártelep.

Keresek állandó alkalmazásra egy 20— 25 éves, jó mun
kás, úri- és hölgyfodrászsegédet. Fizetési igényeket 
tartalmazó ajánlatokat kér Kosahuba Pál, Miskolc, 
Városház-tér 10.

Ingyen lakást adok jó munkás, hölgyfodrászsegédnek, 
esténkénti tanításért. Weisz, Thököly-ut 106.

21 éves urifodrászsegéd, perfekt bubihajvágó és kezdő
ondoláló, egy olyan forgalmas fővárosi üzletbe 
ajánlkozik, ahol az ondolálásba begyakorolhatná 
magát. Cim: Herrmann János, Budapest, III. kér., 
Bécsi-ut 267.

Egy teljesen uj 220 voltos Radiostat-készülék eladó. Mi
hályi, Pesterzsébet, Soroksári-ut 28.

Fővárosi, 35 éve fennálló jómenetelü borbélyüzlet, 
Akácfa-utca 3. szám alatt, eladó.

Pestszentlőrincen, 3 személyes kiszolgálásra, szépen be
rendezett jóforgalmu üzlet, eladó. Évi bér 480 pengő. 
Nőifodrászatot értőnek előnyös, mert jó hölgyközön
ségem is van. Az üzlet nagyobbitható a mellette 
lévő üzlet és lakással. Tavasszal mozi épül mellém. 
Cim a szerkesztőségben.

Hat segédet, két tanoncot foglalkoztató és tovább fe j
leszthető ősrégi uri-nőifodrászat megyeszékhelyen, 
nyugalombavonulás miatt eladó. Portálos helyiség, 
modern autogejzeres berendezés. Nagy hajmunka- 
és illatszerraktárral, ára 22 ezer pengő. Bővebb fe l
világosítás Csernyáknál, Lónyay-utca 49., vagy este 
a szerkesztőségben.

Négyszemélyes fodrászberendezés, komplett, ejadó. Fo
dor, fodrász, Pálfy-tér 3. szám. Radeczky-laktanya.

Jómenetelü borbélyüzlet, női fülkével, hölgyfodrásznak 
aranybánya, elutazás végett minden elfogadható 
árért eladó. Ipartestület, Kalmárnál.

22 éves vidéki, jó munkás, urifodrászsegéd, speciális
bubihajvágó e hó 10-ére belépne olyan fővárosi jó
menetelü uri-nőifodrászüzletbe, ahol az ondolálást 
elsajátíthatná. Szives megkeresést a fizetés megje
lölésével kér Fábián Mihály, III. Laktanya-utca 2 . 
szám, fodrászüzlet címére.
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Többéves gyakorlattal rendelkező fodrász-manikürnő 
állást keres. Cím: S&. M., fodrásznő, IV., Semmel- 
weis-utca 25., II. 6.

30 év óta fennálló urifodrászűzlet, lakással, VI. kerület
ben eladó. Jász-utca 50.

19— 22 éves, jó müftkás, fodrászsegéd, aki a nőímunkát 
is érti és falun szei'etne dolgozni, azonnal felvéte
tik. Fizetés 40 pengő és teljes ellátás. Benkő Béla, 
fodrász, Romhány, Nógrádmegye.

40 éves jó megjelenésű borbélysegéd keres belépésre he
lyet, ahol a nőifodrászatot tovább gyakorolhatná 
lífi- és nőiüzletben. „40 éves“ jeligére a kiadóba, 
Cseíigery-utca 15.

Házasság céljából leveleznék oly fodrász leányával, ki 
önállósításban támogatna. 26 éves férfi- és nőifod- 
rászsegéd vagyok. Megkeresést „Farsang" jeligére 
a szerkesztőségbe kérek.

Keresek egy 20 éven felüli perfekt ürífodrászsegédet 
november 15-iki belépésre. Bubihajvágó előnyben. 
Fizetés havi 28 pengő, reggeli, ebéd, vacsora. La
kást, jó mellékkeresetet biztositok. Jakab Károly, 
fodrász, Csorna.

Ajánlkozik perfekt urifodrász, bubí-hajvágásban jártas, 
23 éves fodrászsegéd, november 15-ikére, kizárólag 
Budapesten. Jelen helyén is négy éve van. Szukics 
Ottó, fodrászsegéd, Csorna. Jakab Károly fodrász
üzlet.

Keresek november 15-ikére egy feltétlen komoly, szolid, 
szenvedélymentes és józan 2— 5 éves segédet, aki az 
állandó helybenmaradás híve. Szigorúan megkövete
lem, hogy a fenti követelményeknek megfeleljen, kí
sérletező ne terheljen levelével. Fizetek érdem sze
rint, 28— 40 pengőig, teljes ellátással. Szabó Sándor, 
fodrász, Karcag, J. N. K., Szolnok m., Fő-tér.

23— 32 éves korig keresek egy jó megjelenésű, jó mun
kás urikiszolgáló segédet. Elsőrendű bubihajvágó 
legyen. Előnyben, ki jól ondolál. Fizetés megegye
zés szerint. Cim: Tőke János, fodrász, Székesfehér
vár, pályaudvar.

Eladó Békéscsabán, a gőzfürdőben egy modernül beren
dezett úri- és nőifodrászüzlet, négy éves szerződés
sel, fűtés és világítással. Havi bér 33 pengő. Nyá
ron, strandon is igen látogatott. Ára 1500 pengő. 
Török János, fodrász, Békéscsaba, Fő-tér.

Keresek jól ondoláló és manikűröző kisasszonyt, 50 szá
zalékos részesedésre. Reggeli, ebéd, vacsora és la
kás. Rucskay Andor, fodrász, Fűzfő, gyártelep.

Egy uj autogejzer eladó, Koch fodrásznál, Csáky-u. 33.
Keresek azonnali belépésre és állandó alkalmazásra egy 

teljes jártassággal bíró, jó munkás fodrászsegédet. 
Fizetés 30 pengő és teljes ellátás. Néhány kijáró 
van. Vidéken dolgozni szerető segéd ajánlatát ké
rem. Movsz Jánosné, Dévaványa, Szolnokmegye.

Tizhónapi gyakorlattal biró borbélysegéd, azonnali be
lépésre állást keres. Fizetés megegyezés szerint. 
Cim: Debnár Gyula, fodrászsegéd, Erdőbénye,
Zemplémmegye.

Háromszemélyes, harminc éve fennálló, biztos megél
hetést nyújtó, ujjonan és modernül berendezett, 
hozzávaló felszerelésekkel, megfelelő vendégkörrel 
ellátott urifodrászüzletem, kedvező árban, sürgősen 
eladó. Kirchner Mihály, urifodrász-terme, Kun- 
szentmárton, Fő-tér.

Vizmelegitő- és lemosótál eladó, Gróf Zichy Jenő-utca
43., fodrászüzlet.

Keresek egy jómunkás fodrászsegédet, ki perfektül tud 
ondolálni. (Kezdők kíméljenek). Ajánlatot kérek 
fizetési igény megjelölésével, Pál Samu,* fodrász, 
Berettyóújfalu.

Női fodrászfülkék, lambériákkal, csinos kivitelben, jutá
nyosán eladó. Nyár-utca 33. Üzleti butorpince.

Egy jókarban lévő Meidinger-kályha eladó. Éles, fod
rász. Lónyay-u. 1.

Felelős kiadó: Wéber József.
Kiadóhivatali intéző: Csernyák József.

Megkétszerezi forgalmát,
ha feleinek kellemesen 
átfűtött helyiséget nyújt!
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fatüzelésü,légfiitéses,folytonégö kályha
F őzők arík áva l e llátva  a  ráhelyezett  

vlztartányt á llandóan  melegben ta r t ja !

10 kiló  
fáva l EGY

FUT Oá
NORMÁL SZOBÁT

órán
át

Nagyobb  typusok 3—4 szobás  
lakást Is egyen letesen  fütenek.

Ideálisan  tiszta, legh igien ikusabb ! 
Kívánatra kedvező részletfizetési 

feltételek — készpénzárban! 
Árlapot k észségge l küld:

HÉBER SÁNDOR kályha- és tűzhelygyára
Budapest, VI., Vilmos császár-ut 39. (Hajós-u. sarok) 

Telefon: Autom ata 247-47

követeljük a kézmüvesiparban az általános és fényüzési 
forgalmi adó megszüntetését!
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PETHEO MIKSA
késes és műköszörüs 

Budapest, VII. 
Dob-utca 107.

(Roitenhiller-u. mellett)

Raktáron tartok mindennemű b e l- és 
külföldi acélárut.

Köszörülések és javítások legolcsóbb áron.

Borotvák.
Kronberg 27, 28... ... P 

„ homorú 72, 77 „
Hamond 27, 28 .......  „
Kaiser Ellions............  „
Robuso .................  „
Hajvágógépek.
Solár 3, 5, 7 mm. ... P 
Ugyanaz 0-ás ... , „
Citó 3, 5, 7 mm........  „
Ugyanaz 0-ás............  „

Árjegyzék.
Hajvágóollók.
Ered. pipás Clauberg Non

plus ultra 18.......  P 6-80
Ugyanaz 19 ............  „ 7 20
Ugyanaz solingeni 18 „ 4. 40 
Ugyanaz 19 „ 5.—
Fenőszij, lógós és kézi 2—10 
Manikürollók ... 2—2.40 P-ig
Borotvaköszörülés ... P 1.20 
Fodrászollóköszörülés „ —.64 
Hajvágógépköszörülés „ 1.40

f'i'ö'HÍ)

4.—
7.60
4.—
7.(»0
4.20

8.50
7.80
5.40
5.40

Dvorák László
specialista késmiives és müköszörüs mester

Budapest, I., Villányi-ut 4. sz.
Alapittatott: 1909.

Puha vagy elhasznált ollóját 
ne dobja el, mert príma angol 
acélból megacélozom, dbként 

. P 4-80. Próbálja ki a legfino- -v - - 
mabb angol acélból készült,
Dvorák-féle kézzel kovácsolt 
borotvát 27—28, drbja P 4*—

Tartok raktáron garantált solingeni és angol
acélárut.

Tegyen próbarendelést, á l l a n d ó  v e v ő m
m a r a d .

Ondoláló vasat javítok és,be-- 
köszörülök. — Köszörüléseket 
és javításokat szakszerűen 

végzek.

Vidéki megrendeléseket gyorsan és pontosan
továbbitok.

Figyelem  ! Halász Ódon Figyelem  !

Föd rá sz be re nd e zése k, f od r ászkel léke k, kozmetikát
acéláruk szaküzlete

cikkek és

Budapest, VII., Csengery-utca 21. szám
(a Fodrászipartestület mellet.)

Telefon: József 4 51-13.
T'ri forgószék (bécsi) 7 1.
Yárószék, hajlított, fii hói 7.50
Állványos fejmosó, közép 110. 
Prof. Junkers autogeiser ISI. 
Eredeti Toen hajszárító,

nagy 40.—
E. J>. [ ’ . (Protos) hajszá

rító 45.—-
2 csöves szárítógép 280.
Csiszolt belga tükrök és 

schild tá n yérok, mérő I
szerint.

Xyakszirl kef< 
X.vakszirt kef< 
.Molla-eeset. 
M olla-eeset,

á II váityos 
talpas 

nagy 
közép

Fali consol, üveglappal 20.
Consol, lábtartóval, iiveg-

gél 30. -
Ma n i k ii rasz tál, ü seggel,

2 csészével 44.-
1 csésze, 2 fiók 40.—

Pollárt-kés, 27— 28. 4.00
Pollárt-fenőfa 3.20
Pollárt - fenőpaszta —  .70
I ri, női bajlekötő (<!ás-

pár) — .90

Pálma timsókö, nagy
50%-os príma kölnivizek 

orosz, Cliypre, IVOri- 
gmi,1 lilus illatban, 
üveggel, 1 liter

50%-os habzó bayrum, 
üveggel

50)í-os habzó Eotion üveg
gel

Folyékony brillantin. 1. kg.
Szilárd brillant in, 1. kg.
Illóolaj, 1 kg.
Kodrászpuder, 1. kg.
Ha din ni Seb iitzer-szappan
Vérelállitó stift
Matador bajvágófésü

és
Női Thonet-szék
Körömlakk, legjobb minő

ségű
föd rá sza ti kel lékek.

.1.50 
2.30 
2.10 
1.50 
- .50

5.00

5.20

5.20
4.80
5.20
4.80
2.40
2.50 

— .30 
— .80 
— . 1)0 
21.—

— .22
Azonkívül raktáron az összes

Ugyanitt a fodrásziparban szükséges K L iS lc s iS n ru fo ^ k k . 
Vidéki szállításnál a csom agolást nem számítottam fel.

b o r o t v a ,  sszíf, 
passzta és o l ló  
a  l e g f ő b b  m in ő s é g ű
Minden darabért feleősséget 
vállalok.
K é r je n  á r j e g y z é k e t

Kei/er Ml^dly
f o d r á s z ,  B u d a p e s /
IV , S ü tő -U t c a  1.

K art
VÍOJEGV

A világhírű valódi solingeni

POLLART
BOROTVÁK

FENŐSZIJ ÉS PASZTA
kaphatók

T Ü R R  J .
magyarországi vezérképviselőnél

V., r Akadém ia-utca 13. az. 
II. em. 25.
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ÜVEGCilSZOLÓ Ét 
TÜKÖRÍRUGYAR
DEUTSCH M ÓR ÉS JENŐ
Budapest, VI., Paulay Ede-utca 57. sz.

Telefonszám : 25—80
Régi tükrök ujratükrözése 
és javítása, üveglapok ma
nikűr ^ toilettasztalokhoz

U gró n  István
műbutorasztalos-mester

Kispest, U llő i-u t 11- szám -
Készíti a legfinomabb

fodrászüzlet-berendezéseket, speciális  
forgószékeket és m indenféle a  sz a k 

m ába vágó  m ás m unkákat.
Vidékre is szállít.

[„KR0NENBER6 
SPECIÁL 6

S o 1 i n g e n i

Fodrász
borotva

Tehát: Csakis 
vát követeljen.

**

27- es szám
28- as szám

Legjobb anyag
huszonöt esztendő tapaszta
l a t a i  alapján.

Gyártási eljárás
a legújabb gyártási módo
zatok szerint.

Ellenőrzés
pontos tudományos próba
készülékek segélyével.
Tehát:

Kezesség.
Minden jogos kifogásolás ese
tén az eladó köteles a borot
vát visszavenni és pótlást 
szállítani.

K r o n e n b e r g  S p e c iá l* 4 borot- 
Kapható minden szaküzletben.

K ivá ló  m inőségű fodrász  fehér
neműt versenyképes áron  

kölcsönöz s au tó jáva l 
m enetrendszerű pon

to sságga l h áz 
hoz szállít.

Budapesti Nagy Gőzmosó és 
Fehérnemű kölcsönző gyár

Budapest,

VI., Lőporlár-uíca 14 a
Telefon : Teréz 297—97

“HATTYÚ"

f r h é r » e m a  W j w - I M  V élU M

B u d a p e s t , V . ,  K o r á i t - u t c a  JO. s z á m  
Telefon 159-60 és 46-86

Szállít:

fo d r á s z - f e h é r  nem  ükét
kölcsönrendszer alapján.

14
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Borotvák:

20. sz. P 7.20 
homorú cl.

27. sz. P 4.20 
randa él.

28. sz. P 4.20 
'•randa él.

77. sz. P 5.40 
feszes, 
homorú él.

LEHA FERENC késm űves- és m űköszörüsm ester 
UDAPEST, VI, Vilm os császár-ut 27. Nemzeti Hitelintázpt tuoUett. 

OROTVÁK, hajvágfóollók, hajnyirógépek, stb.

0 7  R U H A  FERENC
<L f  J_J UDAPEST

A világhírű, „Kaiser Ellison n. Co.“ Ltd 
Sheffield acélból készitve.

A n é k e m  b ek ü ld ö tt és a F o d rá s z  Ú jságban is k ö z ö l i  s zá m os  
e lism erésé rt és a jánlásért, m e ly e i a B1}dapestenc jo lz é s ü  27, 28  
és 7 7  szá m ú  b o ro tu a k é s e k é r l kaptam , e z ú to n  m o n d o k  Qálás 
k ö s z ö n e té t  ig e n íis z íe ll  vevő im n ek . B iz tos ítom , ö o g y  a jö v ő b e n  
is a z o n  le s z e k , Ö og y  tis z te lt v e v ő im n e k  a le g k iv á ló b b  a n y a g 
g a l le ö o s s e k  szo lgá la tá ra . tis z te le tte l B CENA FE R E N C

Óriási e re d m é n y t é r le k  e l 27, 28 és 7 7  szá m ú  b o ro tvá im . T öb b  
e z e r  darab  öoszn á la íb a n , m e ly  a k ivá lósá g  b iz o n y íté k a .

Készítményeink az összes fodrászat! szak—nagykereskedőknél kaphatók.

EIHIMER ALAJOS SZERELÉSI V iL lH L A T
( SPECIÁL IS  S Z A KMŰHE L Y )

ALAPITTATOT V 1899-Ik ÉVBEN.

Budapest, V II., Barcsay-utca 3. szám.

Teljes úri-, női fodrász és manikűr 
üzletek tervezése és kivitele.

T e le fon : J ó z se f 4 1 5 -8 3 .

F é m á r  a g y á r ,  g a lv a n iz á ló in té z e t ,  v a 
l a m in t  l é m k é s z i i l é k e k  k iv i t e le z é s e
legújabban központi hajszáritókészülékek

készítése
G y á r t  és  s z a k s z e r ű e n  j a v í t :  

Fejmosó-készüléket, légszesz-vizmelegitőt 
(autogeizer.) Hajrnunkaszáritó-kemencét. 

Hajsütővasmelegitőt. Arcgőzölő-készüléket. 
Fémmanikür-asztalokat. Fejtámlákat. Fod
rászasztali készleteket. Viaszbaba, paróka- 
és kirakatállványokat. Utcai fodrászlámpákat 

Cégértálakat és tartókat.
Azonkívül elvállal mindennemű gáz- és 

vízszerelési munkát*
S z o l i d  és  p o n t o s  k i s z o l g á l á s .
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N a g y  István  £ti”ÍÍIS*ü.* B u dapest  
V. kerület, Sziget-utca 15b. 
Köszörüléseket és javításokat  
: : jótállás mellett vá lla lok  s : 

Sollingfeni és ango l acé láru  á llandóan
raktáron.

A fodrásziparban szükséges

KÖLCSÖNRUHÁT
gyönyörű, hófehér kivitelben és a leg- 
jutányosabb feltételek mellett szállit a

HIGIENA
FEHÉRNEMÜ-KÖLCSÖNZŐ-VÁLLALAT 

Budapest, VI., Dessewffy-utca 26.
Telefon: Teréz 154—47.

SZ.VCS HÉJCJl
i l la t s z e r á r u  é s  f o d r á s z a  ii cileleele

k e re s k e d é s e
P  A J  O L, I N  i l la ts z e r ó i 'i ig y f t r  jő le ra le a ta

Szezon cikk :

K c lU  d 0  P C ö í y  Jégbay Rum
Összes bel- és külföldi illatszerek. Literes 
és kilós áruk. Összes fodrászati cikkek 
és kellékek, a legversenyképesebb árakon.

Ügyeljen a cimre:

Budapest, V., Vilmos császár-ut 78.

B o rb é ly o k  acéláru boltja
Kiállítási arany érmeltKel Itiltlnlelve.

y ,  B O

tjol6J^~Jíáhn m á i k . , !
27 vagy 28-as . . . P 5.60

Valódi „Clauberg" hajvágó olló, „Non Plus Ultra' P 5.60
Hat vágógépéit, fcnösxlfalt, manlltUrsxersxámolt, ax 
Össxes acéláruit Kiváló minőségben és nagyon olcsón

/ I c l l e T  J e n ő  sollngenl finom acélárule
a yiUttösxörUstfóx 

Rudapesí, VII., Wesselényl-u. 1.
Javítások, köszörülések szakszerűen eszközöltetnek. 

Vidéki megrendeléseket azonnal elintézek.

csalc a saját
jában f

FLASNER LAJOS
késmüves és müköszörülde

Budapest,
VIII., Józse f-kö ru t 17.

Villanyerőre berendezett homorú 
borotva köszörűidé. Angol 
és solingeni linóm acéláru 

raktár.

Köszörüléseket és javítá
sokat olcsón számit.

Vidéki rendelések, köszörü
lések és javítások 24 órán  

belül eszközöltetnek.

,,MOLLA“ fodrászecset

Kapható minden szaküzletben
F O 'D T lA S j t  S Y J lK J C F F F  
FO TéH A S Z . H / tJ K E F F



MARVEL
ILLATSZER G YÁR

Budapest, VII., Angol-utca 17—19. szám.
Gyárt fodrászok részére:

Elsőrendű kölni vizeket, fej mosószereket
(Baymm, Lotion, Cliampoon)

Folyékony és szilárd brillantinokat, fodrászpudert és 
egyéb kozmetikai cikkeket, valamint illatszereket.

Kitűnő m inőség ! Olcsó árak! Figyelm es kiszolgálás!
L E R A K A T  A I :

I. Miakitv Elek, Bercsényi-utca 8.
H. Grosch Miklós, Zsigmond-utca 7.
III. SArkőzy János, Lajos-utca 91.
IV. Grubcr Ferenc, Korona-utca 2.
V. Hell Vilmos. Váci-ut 104.

VI. Hardv Dániel, Vilmos császár-ut 49. 
Ambach Ferenc, Aréna-ut 132.

VII. Karbach András, Neíelcjts-utca 43. 
Vili. Fuchs Gyula, Losonczi-utca 11.
IX. Balkányi Károly', Üllői-ut K'7.
IX. Majer György, Soroksári-ut 60.

Bodor János B., Jászberényi-ut 5 
Balogh Pál fodrász. Üllői-ut, Mária Valéria-teleo.
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LÉBER KÁLMÁN
Borotva és késárugyára, A  Tökéletesen berendezett 

soiingeni, sheffieldi finomacél- W  üzem fodrász szerszámok 
áru nagybani raktára, műkő- M  köszörülésére, javítására és 
szörüldéje és nikkelező telepe * * nikkelezésére
Alapittatott 1889. Budapest, V IIL , Rákóczi-ut 61 • Telefon: J. 58-09.
Üzemünk fejlődése megkövetelte, hogy gépeink állományát és üzlethelyiségünket bővítsük. A  nálunk 

megszokott szerénységgel tudatjuk ezen körülményt, aminek alapköve, a gyártásunkban, a mun
káinkban, ármegszabásainkban, versenyképességünkben, kedves vevőinkkel való érint
kezésben, nemkülönben minden cselekedetünkben megtalálható : Ragaszkodunk a fényekhez 
és valódisághoz! +  V á l l a l k o z á s u n k a t  n é g y  p i l l é r r e  é p í t e t t ü k :  A  szakszerű 
alaposságra, a folytonos gondosságra, a technika helyes alkalmazására és az üzleti élet min
den harcát megálló erkölcsére. Ebben benne van: A megrendelő által teljesitendő.flze- 

tésért a legtöbbet tudni nyújtani. A panaszával, ha előfordul, éppen olyan kedvesen 
meghallgatni és segíteni, mint a vásárlásnál. Csak igazat mondani! M ég akkor 

is, ha látszólag ellenünk szólna, tudni és megérteni, hogy nem kell nékünk 
olyan haszon, amiből másnak kára vanl ♦  Köszörüléseket és javításo

kat, valamint nikkelezéseket gondosan és szakszerűen, a megígért 
időre pontosan, a lehető legolcsóbb árban készítjük el és 

postai megrendeléseket haladéktalanul továbbítunk.
Üzemünkben kipróbálható és általunk forgalomba hozott: Villamos-hajvágógép, vlUkmos-hajszárltó villamos- 
massage, vlllamos-porszivó, villamos padlófényesitőkefe és villamos vízellátási-szivattyúk. Kérjük alkalom

adtán szives látogatását.

^ j e g y z é k .

Hajvágógépek 
Valódi „Juvela 3-as 5, 7 mm.
Ugyanaz O-ás..................
Feltoló fésű kü llőn ..............
Valódi _Protos“ ...............
Valódi Koh-i-noor 3-as 5, 7
Ugyanaz O-ás..................
Valódi „Mars* 3-as 5, 7 . .

1 drb
. . 12.—
. . 12.—

. . . 1.—
. . 13.50
. . 14.—
. . 9.60
. . 10.—
. . 10.—
. . 14.—

Ugyanaz O-ás.............................  12.—
Rendszer Juvel O-ás vagy 3-as 5, 7 . 8.50

„ Koh-i-noor....................  5 —
Lapok felpassitva, alsólap-..................  4.—

„ r> felsőlap 3 25
A legtökéletesebb gép Babi nyakborotválás 
helyett, nem húz; nem szúr, nem hagy el,

Ugyai
Valód

anaz O-ás
i „Mundus* 3-as 5, 7

tct. 3 00 
„ 1.50 
- 1.50

utána nem lesz vörös a nyak
ttagók.

juvel, Mars, Mundus . . . .
koh-i-noor.....................
Csavaralátétrugó...............

Haj vágóollók.
Ered. pipás Clauberg Non Plus Ultra 18
Ugyanaz................................ ..
Ugyanaz soiingeni 18
Ugyanaz............. 19
Ugyanaz.............20
. A. Henckels 18 .
Jgyanaz 19 .
Olcsó, sima 3—4.— ig 
Manikűr olló finom, vékony
J. A. Henckels...............

Manikűr reszelök 14 16 18

8.—

0.30
0.15
0.15

7.—
7.50 
4.40 
5.— 
5.60 
7.—
7.50

2.00
4.00

20 cm.
1.50 2.— 2.20 2.40

t drb
Körömkaparó és f e l t o l ó ..............................  1.50

_ , B o ro tv á k
Léber homorú 76-os 3 — 4— 5/8 . . . 7.20
Léber fé lh o m o r u ......................................  5.40
Léber n e g y e d h o m o ru .............................. 5 __
Léber Attila 27. 28..................................... 4.40
Johnson 7 csili, h o m o r ú ...................... 9] 
S. Pearson h o m o r ú ..................................  1 0  
Ugyanaz fr...............................................’ 7 ___
Gold  Krone homorú . . . . . . !  ! 7 ___
Kronenberg 27. 28.................................' 4*__
Ham ond 27. 28...................................... *. 4 __
C lauberg  pipás 27. 28......................’ ' k  —
F. Ed. w üsthof h o m o rú .......................... 6*__
M erx u. Co. h o m o r ú .............................. & __
Ugyanaz francia é l ű .....................  * í j n
Eredeti „Pollárt* 27. 28............................ 4 5 0
Eredeti „Ham on* P á r l s .......................... 5*__

Minden borotva csont, vagy hasonló értékű nyél
lel van szerelve és jótállással 

Fenőszijak lógós és kézi 2.— 10.— ig, me
lyek használatra preparált állapotban lesznek  
kiadva és a jó fenésért garantálva.

K ö szö rü lé se k  és  ja v ítá so k .
Borotva k ö s z ö rü lé s e k .........................  1 44
Fodrászolló „   *
M anlkürolló „ .....................  *
H a i - t t , ? zf i<á" g é p .....................  ; ;  1.60

N ik k e le zé s ................. ............................. j qq

Fehér, prima csontnyél borotvára felszege
cselve . . . . . . . . .  . . . .  j 20
SchUtzer borotvaszappan mindig a legolcsóbb árban. 

Forgalmi adó és csomagolás az árakban bennfoglaltatilc 
és így az külön nem lesz felszámítva.

Európa irodalmi *> nyomd* rdKytoyttr^aig ( Írogató Schmldek Tibor dr.). Budapast. VI.. 6 -o tc  ^




