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A fodrásziparban szükséges

FEHÉRNEMÜEKET
illetőleg kendőket gyönyörű, hófehér kivitelben.. 
és a legjutányosabb feltételek mellett kölcsönöz a

HIGIENA
FEHÉRNEMÜ-KÖLCSÖNZŐ-VÁLLALAT 

Budapest, VI., Dessewffy-utca 26.
Telefon: 119— 91.
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Mindennemű, úgy csomózott, mint trésziro- 
zott hajmunkát (hozott anyagból is) készítek. 
Pótlékok j a v í t á s a ,  átfestése. 
Férfipafókák tamburirozott vá
lasztékkal is.
R o c o c o ,  s z í n e s  és e gy é b p a r,ó k á k
kölcsönadása, -v  |Babaparókák.
Érdeklődésre felvilágosítást ad

Olcsó árak. R A D Ó N É
hölgyfodrász, Aradi-u. 11.

DRESZMANN
>J __ M _^  _

Dreszmann Károly munkában 
25 évvel ezelőtt

E Z Í I S T K O S Z O R E S  K É S E S M E S T E R

BUDAPEST, v;> e  A K:tüntetések:
Üzlet • Nagy aranyéremmel,

VII, Erzsébet-körut 22
Telefon: József 129—29

Gyár:
X, Álmos-utca 17. sz.
Telefon : József 5 3 - 40

t»
Régi jó, elismert cég. 

ti:
Alapitva 1902.

Milléniumi arany-.
éremmel és az 

Ezüstkoszorus cím
mel kitüntetve.

*
Vidéki megrendelé
sek 8 napon belül 

eszközöltetnek.

„ wr>________  *»
jelen kor borotva-gyártmányai közt legjobbnak 

bizonyult a „FRICKÓ"
27-—28 fehér nyelű ........K 50.000

fekete, 6 drb vételnél 80.000 
3/8 4/8 P á r is ...................70.00042

3/8 % 5/8,o Jonson 
Ugyanaz Bengál 
Ugyanaz Pearson „ 
Glauber-ollók 18 cm

angol

19

. 120.000 
. . . 120.000 
. . . 100,000 
... 70.000 
... 80.000

>7
Gummis ? 
Manikűr-olló

gummis 19 cm. 100.000 
20 cm; 90.000

30.000

K o m m e r c á r u k a t  nem t ar t ok. Korona-ólló ........................ 35.000

Gépek.
Juvel 3, 5, 7 .............

„ 0 szakái ........
Kohinor V4 mm..........

0, 3, 7 ........
Brotos Vio mm.........
Mundusz 3, 5, 7 ........

i/4 mm...... ~
Köszöriilési árak.

Borotva.................K 18.001) és feljebb
O l ló k ..................... ....  8)00
Oépek..................... ....  18.000 .

8 napon belül eszközöltetnek. m

180.000
180.000
150.000 
180:000
180.000 
200.000 
170.000
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Ha vevői megelégedését minden tekintetben ki akarja érdemelni, 
csak ,sGERTÉ“-gyártmányokat használjon! — Kérje levelező

lapon árjegyzékünket és utazónk látogatását.

Kiváló minőségű a „Jerba”- 
borotva, fenöszij és paszta, 
valamint kiváló minőségű 
ha/vdgógépek és ollók nagy 
raktára. A „férba“-borotvá
nak állandó tartós az éle. A 
sok jó közt is a legjobbak 
a „ferbaa-gyártmányok. 

Kapható
Reiter
Budai
IV., Sütö-u

0 V  Kérjük kivágni —  a címre jól ügyelni l
(57)
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“ H A 7 T Y C /"
f e h é r n e m ű  ]™ c s ö r , z ő

Budapest ,  V., Katona J  ózsef-utca 41. 
( Pa latinos -  épület.) Telefon 159-60 is 46-86

Szállít:

ffodrisz-fehérnem ükét
kölcsönrendszer alapján*

A világhírű valódi sollngeni

BOROTVÁK
FENÖSZIJ ÉS PASZTA

kaphatók

TÜRR J.
, magyarországi vezérképviseiönél

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

VILÁGREKORDOT ÉRT EL A

COLUMBIA HAJFESTŐ
GAZDAG SZÍNÁRNYALATÁVAL.

REFLEX HENNÉ HAJFESTŐ BHAMPOON.
COLORIS BAJUSZ- ES SZAKÁLLFESTÉK.

Legkitűnőbb körömlakk és lemosó. Arckrémek kimérve
Mindennemű hajmunkák raktáron.

Komiromy Antal Budapest, Vili., Népszinház-utca 16..
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M ü vésszel* friaurái, al>ooy é s
a&ogyan viselni "kellene.

Lapunk februári számában képmell ékletes cikk
sorozatot kezdtünk, melyben dr. S z é k e l y  I l id y Fe
renc, a m. kir. Operaliáz hőstenorja és K i s s  Ferenc, 
a Nemzeti Színház művésze frizurájával foglalkoztunk'. 
Mostani számunkban So i n l ay  Arthur, a Renaissance 
főszinésze és F ö l d e s y  Arnold, a világhírű cellistának1 
a frizurájával foglalkozunk. A közel jövőben pedig be
mutatunk néhány iró, szobrász és festőművésznek fri
zuráit is.

So i n l a y  Arthurt, a Renaissance főszinészét, aki 
mindig megmenti a rossz darabot és diadalra viszi a 
jót, személyesen nem ismertem, elmentem tehát fod
rászához, az öreg, illetve az örökké ifjú Gergely bá
csihoz. A kiváló színházi fodrász engem a főszinész 
öltözőjébe vezetett és ott bemutatott. Somlay Arthur 
igen szép férfi, csak úgy duzzad ki belőle az erő, oly 
masszívnak látszik, mint egy szarvasbika. A művész
nek kifogástalan külsejét betetőzi szép, hullámos fri

zurája, melynek csak az a csekély hibája van, hogy 
a fül mellett fazonvágás van. Ha Gergely bácsi majd a 
főszinész fül melletti hajának szabad folyást engied, 
akkor Somlay férfi szépségversenyen is részt vehet, 
ahol bizonyára első favorit lesz.

F ö l d e s y  Arnold, aki még évekkel ezelőtt fiz 
Operaház solo cellistája volt, ma már Casals mellett is 
első helyen áll a viliág cellistái között, Berlinben él, 
de minden évben ellátogat hozzánk. A nagy művész rend
kívüli temperamentuma mellett végtelen kedélyes és 
szimpátikus egyéniség. Külseje régi római hadvezérekre 
emlékeztet. Szép> fekete hajzata magában véve is látvá
nyosság, különösen akkor, ha német kollégáink füle 
mellett rövidre nem vágják le a haját, aki erre azon
ban nagyon vigyáz, mert ezen rossz oldaláról nagyon 
ismeri a fodrászokat. Egyébként valahányszor ellátogat 
hozzánk, nem mulasztja el e sorok íróját felkeresni, 
aki régi rajongó hive. W. J.

Most, amikor újra megválasztottak, úgy érzem, 
kötelességet teljesítek akkor, mikor szavaimat összes 
kartársaimhoz intézem. Nem akarok húsvéti prédikációt 
tartani, nem is akarom az érdekeket hajhászókat ,a 
közös ügynek megnyerni. De egyet mindén körülmé
nyek között óhajtok elérni, és ez a közös megbékélés. 
A lelkeknek nyugalma. Egy nagy, közös boldogulás 
felé való törekvés.

Tudom és érzem, hogy ezen szózatom nem minden
kinél talál megértésre. Azt is tudom, hogy a kifogások 
ezrei fognak felém zúdulni; de én most sem, mint 
mindig, nem óhajtok a felzaklatott kedélyekre építeni. 
Hanem kérem kartársaimnak azt a részét, aki hisz és 
hinni tud, hogy higyje cl, miként a Megváltó feltá
madott, úgy ennek a szegény hazának és a benne élő 
iparosságnak is lesz feltámadása.

Igaz, hogy ehhez megértés, ehhez önmegtagadás 
s ehhez a lelkieknek egy irányba való törekvése szük
séges. Kartársaim! Testvéreim! Kérlek benneteket, ne 
éljetek kétlaki életet. Ne kacsingassatok kétfelé. Azt 
nézzétek, mi vezet a közös boldoguláshoz!

Én tudom, hogy nehéz a kenyeret elválasztani a 
mindennapi élettől, nehéz és nem is céltudatos bari
kádot építeni a törtetők elé. De mindezek ellenére, van 
ut, melyen haladva, megtaláljuk a lelkek békéjét.

Meg kell mondanom, nem tartom okos dolognak az 
ipar széttagolását. Ez már eddig is csak azok malmára 
hajtotta a vizet, kljk a harctér felett ólálkodva, lesik, hogy 
minél többen essenek el a testvérhaicban, nekik annál 
bőségesebb falatok jutnak. Meg kell mondanom, hogy 
keserűen csalódni fognak azok, kik azt hiszik, hogy 
részükre tőkét jelent az áraknak nagymérvű nivellálása. 
Ezek az urak csak legfejllebb ártottak a fodírászijpar 
tekintélyének. Engedőimet kérek, ha minden vonalon van 
a kalkulációnak olyatén módon helye, hogy az iparos 
és kereskedő osztály megtalálja a maga emberi el
helyezkedését, ám én azt kérdezem, hogy miéit nincs 
ez meg a fodrásziparban is? Azért, mert a mi neve
lésünk rossz. Gerinctelenek vagyunk és mindjárt meg
ijedünk, ha Grósz ur, avagy báró Habenix az ő fölé
nyes és nagyhangú szólamával hozzánk beköszönt. Nekem 
sem kell pijama, nekem sem kell a saját részemre koz
metikai szer, de ha már ezt igénybe akarom venni, 
ám tessék megnézni, enged-e nekem belőle a kereskedő.

Ezzel az itt mondottakkal nem akarom, hogy ki
kapcsolódjanak kartársaim a mindennapi életből, de 
legyenek tisztában azzal, hogy a hangos ijesztgetésektől 
önérzetes iparosnak megijedni nem szabad. Nekünk ép 
olyan jogunk van az élethez, és annak javaihoz, mint 
másnak, ezt pedig a kari összetaitás fogja részünkie 
megteremteni.

K o n t r ó J á n o s 
test. elnök.

április havi 
bemutatásai

Április 8-án :

Kovács Ferenc
bubihajvágó-specialista
és
Nieszbaclier Ibis
vizondulácié-specialista
b em utatóm .

Április lö-ón :

Braun János 
bemutatása.

Április 22-ón :

Illír ti Oszkár 
bemutatása.

Kezdete 
este 8 és fél órakor.

Kérünk 
pontos megjelenést.

Április 29-ón :

ifj. Wéber József 
bemutatása.

A Fodrászaié »terek
Szövetségének
elnöksége.
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Fodrász-táncestély és szakm ai bemutatás
a  Gellért-szállóban.

Az idén a fodrászok későn, majdnem tiiggyfakasz- 
táskor tartották meg a minden évben szokásos tánc
estélyt. Merész elhatározással kibérelték a Gellért-szálló 
hatalmas és ritka látványossá gu előcsarnokait, amelyek 
nemcsak nagyságuknál fogva híresek, hanem mint a 
műépítészet remekei is nevezetesek, ahol 2000—3000 
ember is kényelmesen táncolhat. A fényesen kivilágított 
termekben és a pazar télikert pálmái között, a színesen 
kivilágított szökőkút mellett, már 9 órakor elegáns 
embertömeg hullámzott. A fürge rendezőség élén 
M e t z l e r  és Má t  hé igyekeztek a rendet fenntartani 
és az érkező hölgyeket szép táncrenddel ellátni. Az egyik 
márványcsarnok emelvényén pedig serényen működtek 
a szakmai bemutatók. Amikor aztán ezek befejezték az 
utolsó ecsetvonást, Metzler főrendező' a hangverseny- 
terem pódiumán az ő szokott szellemességével egyen
ként bemutatta a bájos modelleket. K u b a Sándor, a 
szakiskola igazgatója, négy modellel vonult fel. Az egyik
nek remek bubifrizurája, a másiknak gyönyörű eton- 
frizurája, a harmadiknak jól sikerült viziondolációs fri
zurája volt, a negyedik modell pedig modern férfifrizu
rával díszelgett. S z e m e r c Károly, a kiváló nőifodrász 
pedig egy ritka látványosságu fantasztikus frizurát mu
tatott be, mely száz meg száz apró kis villanykörtékkel 
volt kivilágítva. Ez a frizura igen nagy szenzációt kel
tett. Úgyszintén nagy feltűnést keltett F o d o r  Imrének, 
a közismert hölgyfodrásznak színes frizurái, melyek vi
lágító rózsákkal voltak díszítve. Nagy hatást keltett 
FI ű rt hl Oszkár kollegánknak diszkréten előkelő fri
zurái. Ez az iparművész minden bemutatása alkalmával 
remekel. Elragadó szép volt F r ie sz Ádámné estélyi 
és bubifrizurája, valamint nagy tapssal {honorálták Fuchs  
Gyula, B r a u n  János és K i n c s e  János szakoktatók 
tündériesen szép estélyi és rokoko-frizuráit.

A modellek bemutatása után K o z l e r  Mariska gyö
nyörű hangjával zenckisérettel énekelt, majd a pódiumra 
lépett a szép és bájos poétalelkü T h e o d o r o v i t s  
Rózsika és költői ihlettel szavalt el egy irredenta fohászt, 
valamint egy ironikus verset e lap szerkesztőjéről. Mind
ketten orkánszerü tapsviharban részesültek. A műsort 
befejezte Ó b o r  ny ák  László főmérnök éneke saját 
iiegedükisérettel. Utána

,,Göndör h a jam  röv id re  van  le v á g v a "  *
cimü csárdással C s e h  György főrendező K o n t r ó 
Jánosnéval és M á t hé István Gr o s c l i  Miklósáéval 
kezdték meg a táncot, melyet a szép leányok tündér
serege és a derék ifjak hada nagy ambícióval követett. 
Megjegyzendő még, hogy a Sorgho-cég minden leánynak 
finom parfüm'mel kedveskedett, valamint a termeket 
egész éjjelen át finom illattal illatosította. Úgyszintén 
a Frank illatszergyár négyszáz üveg finom kölni vízzel 
kedveskedett a hölgyeknek. Említésre méltó még az is, 
h°gy az (gstélyen körülbelül ezren jelentek meg. Végül 
a legnagyobb elismerést érdemli a rendezőség és külön 
Cs e h  György táncrendező. f

A táncestélyen felülfizettek: Sorgho illatszergyár,
Rajolin-gyár 300.000, Kuba, Vada, Szemere, Benc, Zom- 
bori, Gáspár Testvérek cég, Lorissa cég, Ángyán cég, 
Áruszövetkezet, Szabados 200.000, Budapesti gőzmosóda
185.000, Kincse, Reiter, Kiss Qy., Mayer M., Kontró
J., Emmer cég, Éles J. 150.000, Groscli M., Miiller K„ 
Müller D., Türrné, Mura-Mészáros, Burger Gy., Máté
ja Major S., Kivovics K., Hangya M., Hermáim I., 
Hajózási klub vendéglőse, Kathrein és Bandi, Weisz A.,

Végű I., Jáger, Gerő L., Hygi ena gőzmosó, Somogyi 
cég, Dankovszky cég, Fodrászsegédek önképzőköre, 
Fodrászsegédek szakszervezete, Iparosdalárda, Giljum J., 
Pajtás A., Molnár Gy., Guczunya Sz., Tóth J., Micsányi 
müköszörüs, Tamási F., Fíabár E. Újpest, Bálint I., 
Haszmann vendéglős 100.000, Kiss J., Kelemen! L., Cser
nyák I. 70.000, Ecser J., Karbach A., Pók J. 65.000, 
Sztancsics L., Fehér I., Gille F., Varga I., Bürgermeisz- 
ter E., Kalix Zs., Szuhentrong, Friedrieh F., Hippi I., 
Petrucz M., Gancscr, Klug N., Schaub J., Bak S., Wen- 
ter G)r., Hufnagel H., Gödör I., Habcr igazgató 50.000, 
Kalikin, Mészáros A. 40.000, Szmokov, Braun I. 35.000, 
Schneider J. 3 fiú, Bandler F., Fuchs Gy., Szecskó L., 
Körmendi, Nothuni, Eiler A. 30.000, Záretzky, Mangol
25.000, Szathmáry, Baros, Horváth F.-né, Deicsenschmidt, 
Meleher I. 20.000, Zecsmanné, Szax L., Gerstl, Keresz
tes, Herczeg F. 15.000, Ferenciné, Déra 10.000, Fichter, 
N. N. 5000 koronát. Külön köszönettel tartozik a szö
vetség a Marvei illatszergyárnak az általa ajándékozott 
400 darab ízléses táncrendért. A Sorgho illatszergyár
nak, aki minden hölgynek egy üveg kölni vizet, az 
uraknak pedig beretváló szappant ajándékozott. Végül 
a Frank illatszergyárnak eredeti japán csomagolású kölni 
vizeiért, amit Mancika, a gyár üzemvezetője és a Peters 
a cég képviselője kedves előzékenységgel osztogattak szét. 
Az estély tiszta jövedelme 13,000.770 korona volt, ami
ből 6,585.000 korona az ipartestülethez utaltatott a szak
iskola berendezésének kiegészítésére.

A megjelent hölgyek névsora:
A s s z o n y o k :  Hegedűs Jánosné, Czoor J óz se fiié,
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Szilágyi jftstvánné, B. Szabó Lajosné, Diamant Erzsi, 
Ladányi Jánosné, özvegy Truchmann Györgyné, Peno 
Jakabné, Klabura Jánosné, Máté Istvánné, Süld Vencelné, 
Lichtner Istvánné, Pöór Ferencné, Kovács Ferencné, 
Seiffert Pálné, Vcics Istvánné, Hctmann Istvánné, Paj
tás Andrásné, özv. Holschtein Árininné, Hopp Antalné, 
Hajdú Iniréné, Deffert Gáspárné, Bolvánszky József né, 
Gippert Sándorné, Falus Jánosné, Fuchs Gyulán é, 
Schvertner Antalné, Fritsch Jánosné, Gáspár Józsefnéy 
Klein Jánosné, Fűnk Oszkárné, Braun Jánosné, László 
Istvánné, Bruckrnann Ádámné, Szikora Endréné, Alexiusz 
Péterné, Tolvaj Sándorné, Kozler Ferencné, Friesz Ádám
né, Hanck Vincéné, Bakonyi Károlyné, özv. Ungár Jó- 
zsefné (Siófok), Weisz Ignácné, Kelemen Lajosné, Bur- 
ger Jánosné, Kalikin Józsefné, Dudás Sándorné' (Szeged), 
Taugner Ádámné, özv. Eibert Fridelné, Stoffer Györgyné, 
Novák Menyhértné, Marséi Józsefné, Bandler Fülöpné, 
Suchmann Imréné, Knoll Jánosné, Noll Józsefné, Gesler! 
Jánosné, Melcher Jánosné, Petrucz Miksáné, Dcbreczeni 
Józsefné, Hochmann Jánosné, Horváth Imréné, Löber 
Henrikné, Csernyánszky Józsefné, Barors Ferenoné (Szé
kesfehérvár), Knesevic Sáváné, Simon Ádámné, Preban 
Miklósné, Kincse Jánosné, Daka Andrásné (Szeged), 
Ninkovits Károlyné, Kogler Frigyesné, Eck Antalné, 
Mészáros Andrásné, Stamisits Lázárná, Krén Győzőné, 
Friedrich Ferencné, Sarok Lajosné, Fercr Ferencné, 
Berényi Istvánné, Szemere Jánosné, Kis Józsefné (Kis
kunfélegyháza), Teod0rovi.es Józsefné, özvegy Kováts 
Adolfné, HercZeg Józsefné, Rottmayer Jánosné, Eiler 
Andrásné, Hirsch Márton né, Lessek Károlyné, Ferenci 
Józsefné, özv. Heszen Lajosné, Müller Domonkosné, 
Sebestyén Sándorné, Artné, Kontró Jánosné, Földit Imré
né, Weismüller Péterné, dr. Pártos Viktorné, Hesz Jó
zsefné, Wéber Józsefné. (_

L e á n y o k :  Lukács Jolán, Czoór Ilonka, Vajetics 
Giziké, Gele Kató, Suntel Stefi, Papp Erzsébet, Horváth 
Anna, Truchmann Ilus, Pcnc Manci, Pcnc Lili, Eiselc 
Janka, Klatura Erzsébet, Paisz Hermin, Cserfán Helén, 
Drost Margit, Kóbor Erzsébet, Lichtner Mici, Lichtner 
Ilonka, Poór Stefi, Schurmacher Juci, Seiffert Anci, Szi- 
lasi Mária, Pajtás Boriska, Géneg Böske, Kovács Juci, 
Jasper Juci, Kelemen Juliska, Schindlcr Lóri, Jánosi 
Manyi, Szemere Margit, Szalóky Rózsi, Hopp Erzsi, 
Pálus Ica, Farkas Mária, Horváth Bözsi, Naumann Manci, 
Fritsch Anna, Vilmos Lóri, Sirner Irmus, Farkas Etel, 
Bruchmann Ilona, Gárdonyi Lenke, Szikora Mária, Gár
donyi Stefi, Alexius Gabi, Kozler Mariska, Novák Er
zsébet, Alcxius Jusztika, Juhász Irma, Tene Ilona, Ke
lemen Évi, Burger Aranka, Rottke Gizella, Kalikin Irén, 
Juhász Ilonka, Hochl Manci, Kapriva Rózsika, Parcel 
Kató, Titel Annus, Farkas Manci, Kovács Júlia, Götz 
Erzsi, Stoffer Franciska, Fleckcnstein Anna, Schumann 
Annus, Varga Eszti, Strubcrt Annus, Habár Elvira, Stru- 
bert Teri, Kuburg Irma és Irén, Zsivánovics Zorka, 
Horváth Manci, Csepregi Erzsébet, Vichingel Emma, 
Tumpek Teri, Salin Manci, Kincse Jolika, Ninkovics 
Mici, Krén Kató, Kogler Frida, Gölti Erzsébet, Simkó 
Margit, Friedrich Erzsébet, Berényi Manci, Friedrich 
Margit, Berényi Bözsi, Kahícsz Gizella, Teodorovics Ró
zsika, Kahlcsz Ilonka, Selyem Fáni, Varga Eszti, Németh 
Olga, Kovács Mici, Bence Margit, Bozsi Erzsébet, Les
sek Aranka, Lessek Margit, Schindlen Berci, Glück Frida, 
Kollár Mariska, Burger Etel, Wexler Tusi, Art Erzsiké, 
Müller Erzsiké és Mariska, Brezsánszky Ilona, Fidrant 
Paula, Bürgermeiszter Erzsiké, Hesz Blanka, Weismüller 
Annuska, Wéber Ibolyka.

A levelet teljes 

Mélyen

K a p tu n H  egy le v e le t .
Egy nemesen gondolkozó iparostársunk levelét kö- 

aki bár iparunkban egy emberöltő óta műkö
dik, de még mindig élénk figyelemmel kiséri annak 
minden mozzanatát. Nem is füzünk kommentárt, az egész
hez, hiszen mindennél ékesebben beszél levelének, de 
még inkább emberiesen érző szivének az a megnyilat
kozása, hogy azért juttatta hozzánk ezen összeget, hogy 
az ipari képzettségen keresztül embertársaival jót tegyen.

Fogadja nemes tettéért ezúton is Testületünk hálás 
köszönetét.

Kívánjuk mi is, hogy levelének utolsó passzusa 
úgy legyen.

K o n t r ó  J á n o s, test. elnök, 
szövegében alább közöljük:

B u d a p e s t, 1926 márc. 8. 
tisztelt Elöljáróság!

Amidőn kézhez vettem Ipartestületünk azon vég
zését, a mely f. é. január 1 -töl a segélyre való jogo
sultságomat megállapítja, arra kérem a tisztelt Elöl
járóságot, hogy az 1926. év folyamára esedékes ösz- 
szeget a szakiskola részére utaltassa át, azon hozzá
adással, hogy ezen összeget készpénzzel egymillió ko
ronára kívánom kiegyenlíteni s igy kérem az itt mutat
kozó összegkülönbözetet tőlem elfogadni, illetve be
vételezni szíveskedjék.

Olyan örömmel látom, hogy testületünk jelenlegi 
vezetősége milyen szép eredményt ért el a szakmai 
képzés terén, hogy ennek méltó elismerésére alig 
találok kellő kifejezést.

Sajnálattal látom azonban azt is, hogy e rend
kívül fontos intézményünk a tanulók sokasága foly
tán szűk helyen, primitív eszközökkel s igy az anya
giak hiányában nehézségekkel küzd, hogy hivatásá
nak megfelelhessen.

Nem elég az, hogy a minden jóért és szépért 
lelkesülő tanári kar éjjeli pihenését feláldozva végzi 
áldásos kulturm unkáját, hanem mi, akik ennek gyü
mölcsét élvezve, kényelmes távolból szemléljük és 
gyönyörködünk eredményes szép munkájukon, ada
kozással mi is támogassuk és minden igyekezettel 
gyarapítsák a szakiskolai alapot és teremtsük elő mind
azokat az eszközöket, amelyet könnyebbé teszik úgy 
a tanulást, mint a tanítást. > ( . i

Minden szaktársamnak szeretném ezt külön-külön 
megmondani, hogy e célra adott bármily szerény ösz- 
szeg egy-egy lépéssel előbbre segíti e szent ügyet. 
Amint ide adunk, azt önmagunknak adjuk ...

Végül pedig, nehogy bele essek az egyszeri had
vezér hibájába, aki azt kiáltotta katonáinak, hogy 
e l ő r e  — én azt szeretném kiáltani (de jó hangosan) 
hogy u t ána  m !

Vagyok a tisztelt Elöljáróságnak
tisztelő hive

• B a k S á n d o r.

Hamis huszonötezres miatt letartóztattak egy fod
rászsegédet. E n g I o h n e r Béla fodrászsegéd a Lö
völde-téren egy piaci kofától gyümölcsöt vásárolt és 
huszonötezerkoronás bankjeggyel akart fizietni. A kofa
asszonynak gyanús volt a bankjegy, sziólt tehát a rendőr
nek, aki E n g l o h n e r t  bevitte a főkapitányságra, ahol 
megállapították, hogy a huszonötezres tényleg hamis és 
ezért őrizetbe vették a fiatal borbélysegédet. Néhány 
nap múlva azonban kiderült, hogy Englöhner Béla jó- 

j . hiszemüen adta ki a huszonötezerkoronást, mire a 
• rendőrségről elbocsátották. \
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Jl Foűrásxl / / s d g  Telefon
Azt hiresztclték cl, hogy K o n t r ó  János, az uri- 

fodrászok Főnöke és V á g ó  Viktor, a nőifodrászok' 
elnöke, a fodrászbálon kibékültek és ismét szeretik 
egymást. A kibékülési hir azonban nem felel meg a 
valóságnak azért sem, mert Vágó ott meg sem jelent, 
ellenben tény az, hogy egymást szeretik, tudniillik mind
egyik egy — mást. 1

— más. —
H e r ma n n  János, a fodrászmesterek temetkezési 

egyletének elnöke, az egylet legutóbbi közgyűlésén ünne
pélyesen kijelentette, hogy minden egyes tagnak a teme
tésén személyesen fog részt venni.

— más. —
V a d a  (Wild) József, aZ áruraktár szövetkezet elnöke, 

a múlt héten a villamosban felejtette táskáját, melyben 
a részvényesek össznyeresége volt. Ezúton kéri a 
becsületes megtalálót, hogy a nyereséget megtarthatja 
magának, csak a táskát küldje vissza.

— más. —
A nőifodrászok legutóbbi közgyűlésükön Hajvágó 

Viktor előterjesztésére elhatározták, hogy javaslattal for
dulnak a kormányhoz, melyben kérni fogják, hogy az 
urifodrászoknak addig tiltsa meg a nőihajvágást, inig 
a nőifodrászok azt megtanulják.

— más. —
A Dob-utcai elemi iskolában egy tanító ezzel a kér

déssel fordult tanítványaihoz: Ki tudná megmondani, 
hogy a nők miben különböznek a férfiaktól? M ó r i c :  
A nők haja hátul, a férfiaké pedig elől van körülvágva.

— más. —
Vasárnap1 délelőtt az Andrássy-uton levő Keresz

tény Kaszinóban tartották meg a szakiskolai hallgatók

részére a záróvizsgát. Délfelé váratlanul megjelent 
M á t hé István közismert kollégánk és e sorok Íróját 
félrehiva, a következőket mondta: «Add becsületszava
dat, hogy amit most neked elmondok, nem mondod 
meg senkinek.» — «Hogyne adnám, — feleltem — hisz’ 
te jól tudod, hogy én a legdiszkrétebb ember vagyok 
a föld kerekségén.» «Hát tudd meg, de csak egyedül 
te, hogy most jövök egy szobrászmiiteiemből, ahol a 
szobrász kívánságára a kormányzó őfőméltóságának meg
igazítottam a haját, még pedig á la Cibesz-formára. A 
fül mellett a hajat vassal kidomborítottam, a felső hajat 
pedig, mely oldalt választva volt, felfésültem. Minthogy 
őfőméltósága szárnysegéde előre bejelentette nekem, 
hogy kérdeznem nem szabad semmit, nem mertem meg
kérdezni őfőméltóságát, hogy meg van-e elégedve a 
frizurával, de nem is volt erre szükség, mert észre
vettem, nemcsak őfÖméltóságán, hanem a szobrászművész 
arcán is a megelégedés kifejezését. Amikor aztán menni 
készültem, őfőméltósága ezen szavakat intézte hozzám:

— Hogy hívják Önt, Művész Ur?
— Máthé Istvánnak!
— ön önálló fodrász?
— Igen.
— Milyenek a viszonyok a fodrásziparban?
— Nagyon rosszak! Én és H a n g y a  Márton, mi 

ketteu csak meglennénk valahogy, de a többivel mi lesz?!
M á t h é n a k  ezen nagylelkű és őszinte vallomására, 

hogy valamennyiünkre gondolt, a hálaérzet fogott el, sze
rettem volna őt homlokon csókolni, de nemes és jó 
szavai annyira elgyengítettek, hogy nem bírtam elaludt 
szivaromat a számból kivenni. Hála jeléül tehát elha
tároztam, hogy tartom szavamat és senkinek erről egy 
szót sem szólok.

CAPILL  HAJÁPOLÓ
a legtökéletesebb 

ellenszere 
a hajhullásnak 

és fejkorpának.

Készíti :

Dr. Schönfeld Jenő
Chemi-Llovd készít menyek laboratóriuma

Budapest, V., Bank-u. 5.
Telefon : !>•">—SD.

Hatásában felülmúl
hatatlan, 
megbízható és 
állandó készítmény.

Használatban a 
legtöbb borbély- és 
fodrászteremben.
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Páratlanul szép cs a fodrászipar történetében 
egyedülálló lefolyása volt a március 18-án megtartott 
ipartestületi közgyűlésnek. Hozzászólás nélkül, egyhan
gúlag vették tudomásul a megjelentek úgy az 1925. 
évi zárszámadásokat, valamint az 1926. évre előirány
zott költségvetést. Ezfzel a ténnyel kifejezésre juttat
ták mély és igazán megérdemelt bizalmukat és ragasz
kodásukat a vezetőséggel sze nben, amit a rövidesen 
megejtett választás még inkább igazolt. Elismerése ez 
a fáradhatatlan s az ipar lerdekében kifejtett nagy 
munkának, melynek letéteményese Kontró elnök s méltó 
munkatársai az egész vezetőség.

Amidőn a tagtársak többsége újból őket állította 
a dolgok vitelének élére, egyszersmind kötelezettséget 
vállalt magára, hogy segédkezni fog nekik azáltal, ha 
a közgyűlés által egyhangúlag megszavazott tagsági 
dijakat — ami egyedül képezi az Ipartestület pénz
forrását — szintén önként, minden felszólítás nélkül 
sietni fognak befizetni. Ha a pénzforrás bedugul, 
megáll a munka, vagy legalább is szünetel; tudja ezt 
minden tagtárs önmagáról. Fizessen tehát mindenki a 
felszólítás bevárása nélkül annyit, amennyit megter
helés nélkül fizetni tud. Sok felesleges munkától menti 
meg ezáltal a testület tisztviselőit s felesleges kiadás
tól önmagát. Minden postán küldött felszólításért 4000 
koronát számítunk fel, ne várják ezt be a tagtársak. 
Legyenek kötelességtudóak azok, akik szeretik a fize
tést halogatni. Ugyanúgy kérem azokat a tagtársakat, 
akikben nincs hijján a kötelességtudás, hogy a köz
gyűlés után, amelyen megállapítást nyert az uj tagsági 
dij, — az eddiginél jóval kevesebb összegben — siesse
nek minél hamarabb fizetéseke'; eszközölni. Március, 
végével az I. negyedév befizetése esedékes mindenki 
részére. Eddig nem igen éltünk azzal, a közgyűlés 
által reánk ruházott joggal, hogy a már elmúlt és be 
nem fizetett negyedévekért kamatot számítsunk fel, 
ha azonban a tagtársak részéről nem mutatkoznék kellő 
megértés, — ha nem szívesen is — meg kell ezt tennünk.

1 M o l n á r  Gy u l a .

V é le m é n y e k  e g y  biztos Jfraiásu 
f>aff>ullás és k o r p a k é p s ö c f é s  elleni

szerről.
Komoly, nem hangos reklámu készítmény került 

forgalomba a haj észszerű ápolására. Miután ismerjük 
a készítője felkészültségét és alaposságát, ezért utána
jártunk, hogy szaktársaink milyen véleménnyel nyilat
koznak a készítményről, mert nem lehet közömbös 
iparunkra, hogy hazai készítményeink mennyire állják 
meg a helyüket. A sok elismerés közül ezúttal közöljük 
az alábbiakat;

K o n t r ó  János,  testületi elnök; A »Capill« haj
ápolószert üzletemben kipróbáltam s azt mint hajhullás 
elleni és korpamegszüntető szert kollégáim pártfogásába 
ajánlom.

K i s s  G y ű l  a, a Fodrászmesterek Szövetségé
nek volt elnöke, Teréz-körut 34.: A »Capill« .hajápoló 
szert üzletemben bevezettem, mert ideálisan van benne 
megoldva a növényi tea a szesszel, a kátrány kelle
metlen szaga nélkül.

Szá l  a y Imre,  Royal-szálló: A »Capill« fodrá
szok részére előnyős hajápoló, vendégeim által szívesen 
vett hajmosó, hamarosan közkedvelt lesz.

O r b á n  Gyul a ,  Teréz-körut 7.: A »Capi!l« haj- 
ypolószert kipróbáltam és úgy a hajhullás ellen, inint 
a korpa ellen a legjobb szernek tartom.

R é v  Fül öp ,  Vécsey ucca: A »CapilI« hajápoló
val a legjobb eredményeket érem el hajhullás és korpa 
ellen. Bátran merem állítani, hogy az eddig készült haj- 
ápolószereket minden tekintetben felülmúlja.

K o v á c s  Márk,  Sas ucca 9.: A »Capill« hajápoló
ról a legnagyobb megelégedéssel nyilatkozom. A haj
hullást megszünteti, a korpát teljesen eltávolítja.

M i ke Géza, S z u c h e n t r o n g  József és még sok 
szaktársunk véleményét jövő számunkba közöljük, mert 
érdekel bennünket ezen elsőrangú magyar készítmény 
sorsa.

A Budapesti Borbély- és Fodrászmesterek Beteg- 
segélyző- és Temetkezésisegélyegylet választmánya f. é. 
április hó 20-án (kedd) este 8 órakor a testületi helyi
ségben ülést tart, amelyre úgy a választmányi tag urak, 
mint a számvizsgáló urak szives megjelenését kéri

H e r m a n n J á nos,  N a g y M i k i  ó s,
, , elnök. titkár.

\ N a p i  re n d ;
1. Elnöki jelentések.
2. A múlt ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hi

telesítése.
3. Az 1926. év I. negyedévi pénztári helyzet bemu

tatása.
4. Indítványok.
Egyben ismét szomorú kötelességet teljesítünk azzal, 

hogy értesítjük összes tagjainkat Németh Ferencné (meg- 
haltjfebruár 28-án) ésj id. Hirschfeld Vilmos (meghalt már
cius 3-án) tagtársaink elhalálozásáról. Ezzel esedékessé 
vált a temetési pótlásoknak 33. és 34. részlete. Kérjük 
tagtársainkat esetleges fennakadások elkerülése végett 
kötelességük! h|aladéí!<talan teljesítésére. Id. Hirschfeld 
Vilmos tagtársunk elhunytéval egyletünk egyik megala
pítója szállt sírba, aki fiatal éveiben (76 éves volt) min
dig lelkes és követendő odaadással működött közre 
e szakmai intézményünk fejlesztésében, amiért is min
denkor hálatelt szívvel adózunk emlékének.
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Az úgynevezett 
nemi betegségekről.

Irta Dr. Kelemen Károly, börgyógyász-urologus.
(Folytatás.)

Ha vannak egyesek az igen t. olvasóim táborában, 
akik az elmúlt hónapban hiába várták cikkem folytató
lagos megjelenését, úgy szives utólagos elnézésüket ké
rem a mulasztásért. Mentségül szolgáljon, hogy rajtam 
kívül áll, technikai okokból történt az elmaradás. 
Ma folytatjuk félbeszakadt, remélhetőleg nem hiábavaló 
beszélgetésünket régi témánkról, önökön múlik, hogy 
amit eddig elmondtam s még elmondandó vagyok, ne 
»a pusztába vesző szó« legyen... Ha írásomban eset
leg itl-ött ismétlésekbe esnék, ha untatná is önöket, 
hiszem, hogy nem lesz haszon nélkül az olvasóra.

Felvonultatom lelki szemeik előtt, mintha komoly 
tárgyú filmet pergetnének le, mindazon fenyegető ve
szélyeket, amelyek megkörnyékezik az embert, amerre 
csak jár. Jó memento lesz ez különösen most, amikor 
téli álmából ébred a természet, uj tavasz, uj élet zsen- 
dülését érezzük már a levegőben ...  S a fiatalság, ős
régi tapaisztalás szerint, ilyenkor nagyobb mértékben 
válik hajlamossá meggondolatlan lépések elkövetésére. 
S e meggondolatlan lépés esetleg mennyi súlyos, ma
radandó következményekkel járó betegségek okozójává 
válhatnak egy életen át!

Aáielőtt a vérbaj tárgyalásába kezdenék, nehány 
szóval meg kell emlékeznem a lágy fekély, vagy lágy 
sánkérnól (ulcus molle) Ducrey f. fekélynek is neve
zik. Ez a többnyire a nemi szerveken előforduló helyi- 
mcg'betegedés valóban eltörpül jelentőségében a bankó
hoz vagy vérbajhoz viszonyítva. Tipikus megjelenésű, 
nehezen téveszthető össze lueses fekéllyel. 1 öbbnyire
pár U'ap, kivételesen 1—2 héten belül kezelésre simán 
gyógyul. Nagyon ritkán előfordul, hogy makacs, foly
ton terjedő jelleget ölt, hónapokig elhúzódik, de mégis 
mindvégig csak lokális betegség marad. Néha a szom
szédos, például lágyéki nyirokmirigyek gyulladását vonja 
maga után; ilyenkor általános tünetekkel, igy lázzal, le
vertséggel stb. járhat. A mirigydaganat (dob) fájdal
mas s 'ha gennyedésbe megy át, többnyire kisebb ope
ratív beavatkozást tesz szükségessé. Sajnos, nem ritka 
komplikáció, hogy a lágy fekély lues-szel egyidejűleg 
lép föl; ilyenkor semmiféle helybeli kezelésre nem gyó
gyul, mig csak a syphilis elleni általános (u. n. speci
fikus vagy antiluetikus) kezelést meg nem kezdjük. Ha 
valakinek nemi szervein fekély támad, első sóiban áru 
kell gondolni tüstént, nem-e syphilises fekélye van? 
Ha a fekély alig érzékeny, avagy egyáltalában nem 
fáj: inkább lues mellett szól; fájdalmas kisérő mirigy
gyulladás inkább lágy fekély*, fájdalmatlan miiigy- 
keményedés viszont syphilisre jellemző. Maga a fe
kély is más képet tár elénk lues esetén; ez inkább 
szalonnás, lepedékes alapú, keményen lcs/.iirődott sze
lekkel. A lágy fekély inkább gennyes, igazi tekcly- 
külsejü. Ha vegyes a fekély, úgy természetesen sok
szor nehéz ily alapon differenciál-diagnózist csinálni, ü- 
lönösen ha a fekélyt előzetesen pl. kékkővel kezeltek, 
ami kemény tapintatuvá teheti a széleket. Sokszoi si
kerül azonban a fekélyből nyert savából mar oly korai 
stádiumban a vérbaj csiráit (spirochea pallida) kimu
tatni, amikor még a vérvizsgálat is negatix eiecmen> 
ad s igy biztosabb siker reményében indulhatunk .Harcba 
a vérbaj ellen, mintha addig várnánk, amig a es en 
már mnidenütt syphilises kiütések, általános muig> uz- 
zanat, torok-tünetek stb. jelentkeznek. A lágy e e ;v 
nek specifikus kórokozója van, egy bacillus folytan

(Ducrey - f.), amit szintén ki szoktunk mutatni a fe
kély váladékából.

A nemi szerveken előfordulhatnak egyéb másfajta 
betegségnek, mint tuberkulózis, rák, különféle dagana
tok, amelyek azonban kívül esnek tárgyunk keretéül 
Megemlítendő azonban, hogy apró hólyagok (herpes), 
amelyek felfakadnak, dörzsölések (erosio), mint banális 
megbetegedések, igen gyakoriak; pár nap alatt begyó
gyulnak. Ha nem, úgy gyanúnk lehet, hogy mellette 
nem történt-e syphilises infekció.. Ha ugyanis a nemi 
szerveken, de bárhol másutt is, pl. ajkon, ujjon a 
legcsekélyebb sérülés (szabad szemmel esetleg nem is 
látható) van, azon át könnyen juthatnak be a syphi
lis kórokozói. i

Ezekután áttérhetünk immár annak a betegségnek 
a tárgyalására, amelyet az emberiség nagy átkának 
mondhatunk s amely az embert sújtó betegségek közt 
talán a legelterjedtebb s melynek rombolásai s az élet 
minden terén való kihatásai felülmúlják a legöldök
lőbb háborúkat is. Már előző cikkeimben ki-kitértem a 
vérbajra is, utaltam arra a szomorú jelentőségre, ame
lyet a vérbaj veszedelme képvsiel, úgy az egyéni, 
mint a társadalmi és államgazdasági életben. Az akkor 
elmondottakhoz még fűznöm kell egyet-mást. Szeret
ném, ha az olvasó a syphilisről legalább is annyit 
tudna, amennyit e lap hasábjain, szűk keretek közé 
szorítva, jól emlékezetükbe akarok vésni.

Beszélni fogunk a szerzett és öröklött syphilisről. 
Milyen késői betegségeket okozhat a syphilis s a 
syphilises örökség (hereditas) és terheltség mily más 
kórokban is nyilvánulhat, még több generáción át is? 
Kezelhető-e, illetve gyógyulható-e? Mióta ismerjük a 
vérbajt? Mi a kórokozója? Lehet-e védekezni ellene?

Bizonyára mindenki először is arra kiváncsi: hogy
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szerzik a syphilist s hogyan veszik észre, hogy syphi- 
list szereztek (aquiráltak). A leggyakoribb módja a fer
tőzésnek az érintkezés, de nem ritka az egyéb utón 
szerzett (extra genitalis) vérbaj is, pl. pohár, csók, klo- 
zet, irigátorcső stb. közvetítésével. A syphilist vagy 
más néven luest (vagy morbus Gallicust — francia 
kórt), magyarul vérbaj, rendszerint már akkor észre
veszi a beteg, amikor pl. a külső nemi szervei va
lami kemény, sokszor porckemény, éles határu, lencsényi 
vagy akár jóval nagyobb beszürődés keletkezik, amely 
gyakran lehántolódik, sávosan átizzad, sokszor fekély 
is képződik rajta. Ez az elsődleges (primer) tünet: a
kemény sanker (ulcus durum). Ennek megjelenéséig a 
fertőzés idejétől eltelhetik három hét is; ez az első 
lappangási (incubatios) időszak. A primer (I.) tünettel 
csaknem egyidejűleg a legközelebbi táji, pl. lágyéki 
nyirokmirigyek is megduzzadnak, megkeményednek, de 
nem fájnak; ez a régióné v. indolens babo. Ha a 
syphilises méreg (vírus) illetve csira a test más he
lyén hatol be, pl. az ajk szélén, akkor az fállralatti mi
rigyek duzzadnak meg. A kemény sanker megjelené
sétől ismét eltelhetik 3—4, sőt 5—6 hét is (második 
lappangás), amig megjelenik az u. n. másodlagos Vagy 
szekunder (II.) tünetek periódusa: általános subiective 
obiectiv jeleivel. Subiective: fejfájás (főleg éjjel, a ké
sői luesnél is), szédülés, lesoványodás, láz, izzadás, 
rheumaszerü fájdalmak stb. Obiective: kiütések (exan- 
themák) és általános mirigyduzzanat (adenopathia uni- 
versalis). Ezek az elváltozások már a vér- és nyirok
keringés utján keletkeznek. A kiütések az egész testet 
ellephetik. Ilyenkor már a vérvizsgálat (Wassermann- 
reakció) is pozitív (1—4 keresztes), de sokszor már 
jóval előbb is. A kiütések lehetnek különböző nagy
ságú és alakú verhenyes foltok (rosedák) vagy göbök 
(papulák); az utóbbiak igen változatos megjelenésüek. 
A bőrtüneteket csaknem mindig kisérik a szájban, to
rokban szürkés-fehér foltok (plaques) vagy fekélyek 
(ulcus). Eltarthat három évig is a második stádium, 
amely idő alatt, kezelés mellett is, többször kiújul
hat (recidivál), vagyis lappang tulajdonkép (latens lues), 
de időszerűit láttatja magát (manifest lesz), mintegy 
figyelmeztetésül! A három év után következik a lues 
harmadlagos v. tertier (III.) stádiuma. Igen kivételesen 
a második tünetek elmaradnak akkor is, ha az első 
tüneteket nem is kezeltük, vagy csak néhány, alig 
észrevehető halvány kiütés jelenik meg futólag rövid 
időre. Rendszerint azonban a második tünetek fellép
nek, mert többnyire csak a második szakban mennek 
orvoshoz, s igy az első tünetek idején nem kezel
tetnek. A második tünetek alapos kúrák alatt nem, 
vagy csak ritkán újulnak ki. Gyakran megesik, hogy 
a kiütések az első egy-két kezelésre élénkebben tűnnek 
elő (Herxheimer-tünet), ami nem jelent rosszabbodást, 
mint a legtöbb beteg hiszi, mert újabb egv-két napon 
belül elhalványodnak, majd eltűnnek. Néha szétszórtan, 
kisebb-nagyobb foltokban kihullik a haj. Nőknél külö
nösen látjuk elég gyakran, hogy főleg hátul a nya
kon, a váll és hát felső részen sötétebb foltok van
nak, amelyek világosabb színekkel váltakoznak (leuco- 
derma syphilitica). Ilyenek látása óvatosságra intsen! 
A papulák, sokfélesége közt jellemzőek lehetnek a nemi 
szerveken fellépők, amelyek sokszor szedrezők, kimaród
nak, hámjuk néha tulburjánzik, fehéres-szürkés, sze
mölcsszerű lesz, sokszorosan megnőhetnek, kellemetlen 
viszketést okoznak: ezek a széles függolyók (Condy- 
loma lata). Gyakran ki is fekélyesednek. Hasonlók le
hetnek a szájzugban, nyelven ülő papulák stb. is. A 
syphilis három periódusa 'éles határ nélkül megy át 
egymásba. Gyakori eset, hogy a kemény fekély még

megvan s már tele van hintve a test II. tünetekkel. 
Néha II. tünetek jóval a harmadik év után, tehát/ 
esetleg III. tünetekkel egyetemben vannak jelen. A
III. szak, mint említettük, a három év után már be
köszönhet, de azért elmúlhat 1—2 évtized vagy több 
is, mig súlyosabb megbetegedéseket hoz létre, de az 
esetek nagy többségében, rendes kezelések' után, a i11. 
szak egész életen át manifest tünetek, vagy betegségek1 
nélkül telhet el.

Az I. fekélyt leggyakrabban a nemi szerveken 
látjuk, de elég gyakori az ajkon, szemhéjon, emlőbim
bón (pl. lueses csecsemő fertőzi a dajkát) stb., szóval 
bárhol, ahol a spirocheta nyitott kaput talál a behato
lásra. A II. szak első halványveres foltjai rendszerint 
a mellkas oldalán, a karok hajlitó, felszínen láthatók, 
csak napok, hetek múlva generálisaknak.

Ne hogy azt higyjük, hogy a II. szakban csak 
a bőrön vannak elváltozások. A vér — sajnos — beteg 
az egész testben s igy csak természetes, ha alig van 
szerv, amely többé-kevésbbé ne lenne alterálva. így 
pl. csontizületi fájdalmak gyakori kísérői a II. szak
nak. Nem ritka a sárgaság. Ideges szívpanaszok a szív 
affekcióját jelzik. Papula nőhet a hangszalagon és 
rekedtséget okoz. A szemen elég gyakran észlelhetünk 
szaru-, szivárványhártyagyulladást. Méh, petefészek, he
rék is meg lehetnek támadva.

(Folyt, köv.)

A szövetség IX. kerület! alosztálya április 12-én, 
hétfőn este 8 órakor, a Ferencvárosi Kereszténypárt 
helyiségében (Fcrenc-körut 2. sz., I. em.), a szakiskola 
tanárai részvételével baby-, bubi.hajvágíást, efilirozást, 
víz- és vasondolálást mutat be. A mai fodrászatnak e fon
tos munkakörét minden kartársnak érdeke, hogy meg
tekintse.
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Eredeti Juwel hajvágógép, 1-es, 3-as, 5 - ö s ..........  70.000 K
Eredeti Juwel hajvágógép, 0-ás, 3-as, 5 -ö s ........  180.000 K
Eredeti Juwel szakállvágógép, 0-ás ..................... 150.000 K
Juwel-rendszerU haj- vagy szakállvágógép ........  120.000 K
Eredeti Koh-i-noor szakállvágógép ...................  150.000 K
Eredeti Pro fos  szakállvágógép, 1li0 ml m ..............  190.000 K
Norm a szakáll- vagy 0-ás hajvágógép ..............  120.000 K
Pollar t-kés, 27., 28.................................................... 75.000 K
P o llart-ren d szerli kés, 27., 28................................ 50 C00 K
Haj- vagy szakállvágógép-lapok, alsó 55.000, felső 40.000 K
Rugók minden géphez....................................  2.500 —5.000-ig
Manikürollók, príma ................................................  30.000 K
Non plus ultra-ollók 18/19/20 75.000—80.000 -  85.000 K

I
 Borotvaköszörüléseket, valamint gépek speciális javítását gyor-1  
san és pontosan végzünk. Vidékről beküldött köszörülésekkel I  
rendelt áruk utánvéttel portónientesen szállítunk. A kif'o-l 

gásolt árut visszavesszük, illetve átcseréljttb. |

M icsán y i G y u la  m ü K öszö rü s
Budapest, VI., Aradi-utca 64. (az udvarban).
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A szege d i úri- és h ö lgy fod rász  
szakosztály bálja.

Hosszú, 13 esztendős időszak után ismét niegrög- 
zitettek ti kedélyt és jókedvet egy éjszakára a szegedi 
fodrászok, amennyiben a múlt hónapban jól sikerült 
bált rendeztek. A táncestély W i m m e r Fiilöp vezér- 
igazgató fővédnöksége és dr. P á l f y  József, dr. T ő 
nél 1 i Sándor és K ö r  m c n d y Mátyás védnöksége alatt 
zajlott le és az öreg Kass-szálló sok jókedvet látott falai, 
no meg a résztvevők a tanúi, hogy a fodrászság szí
vesen elfelejti egy éjszakára a hétköznapok terhes gond- 
lelhóit. A sok szép táncos kislányok vígan perdülő lábai, 
a pattogó cigányzene, a fáradhatatlan rendezőgárda ha
mar meghozták azt a hangulatot, amely után a báli 
tudósitó bátran megírhatja már éjfélkor, hogy a jól 
sikerült bálnak csak a reggeli órák vetettek véget. Jelen 
voltak:

A s s z o n y o k :  Heim Antalné, Krier Petemé, Dudás 
Sándor né, Palkovits Károlyné, Szabó Fcrencné, Ilovics 
Lászlóné, Fruzsa Jánosné, Lovászy Józsefivé, Csáky 
Antalné, özv. Boroskocsonyi Jánosné, Czompa Miklósné, 
Klein Mihályné, Dobó Józsefné, Bakai Béláné, Talpay 
Mihályné, Albu Péterné, Bálint Istvánné, Kladek Béláné, 
Széchényi Ferencivé, Molnár Józsefné, Sehultcr Józsefné, 
Márkányi Istvánné, Varga Antalné, Barkánvi Mihályné* 
Juhász Jenőné, Siklós Jenőné, Pamuk Jánosné, özv. 
Csiszár Gyuláné, Fekete Sándorné.

L e á n y o k :  Csonka Mária, Bódi Mária, Fodor
Etus, Burkus Margit, Dobra Ilonka, (Boroskocsonyi írónké, 
Gáspár Manci, Takács Ilona, Miskolczy Rózsi, Miskolczy 
Mancika, Dobó Ilona, Balázs Vicuska, Balázs Etuska,, 
Sztojkoneszku Juci, Barsi Pannika, Bakácsy Mancika, 
Erdélyi Teri, Vaszilcsin Mária, Karácsonyi Rózsika, 
Madarassy Papp Ilona, Tóth Jucika, Dodi Boriska, Saj- 
novics Mária, Harmati Jucika, Kopasz Böske, Kútsora 
Panni, Gyukin Piriké, Kiss Bözsike, Barkóczy Ilona, 
Korek Anna, Szabó Boriska, Bozsó Ica, Gémes Anna, 
Szabó Ilonka, Farkas Ilonka, Gyukics Rózsika, Marton 
nővérek, Csiszár Margitka. ,

A kamarák az adók behajtásának felfüggesztését 
kérték. A magyarországi kereskedelmi és iparkamarák 
a kedvezőtlen gazdasági viszonyokra való tekintettel a 
pénzügyminisztériumtól az adóbehajtásoknak júliusig 
való felfüggesztését és végrehajtásának mellőzését kér
ték, nehogy az adóbehajtásokkal az exisztenciák szá
zai tönkremenjenek. Ezen kérelemnek annál is inkább 
megfelelhet a pénzügyminiszter, mert az államnak je
lentékeny költségvetési feleslegei vannak, amelyekből 
az államháztartás kiadásai a hátralékos adók későbbi 
behajtásáig is bőven fedezhetők.

Elvesztett brostü. A Gellért-szállóban tartott fod- 
rász-tánüestélyen egy minő elvesztette* 1 brostűjét, mely
nek ugyan nincs nagy értéke, minthogy azonban az édes
anyjától egyetlen emléke, igen kéri annak a megtaláló
ját, hogy jutassa el S z u c li e n t r o n g  József fodrász
hoz (V., Fáik Miksa ucca 11.).

H ú s vé ti
illa ts z e re k

szóróval tucatonként 36,48,54,05, 70, 75, 80 cs 85 =
ezer koronában. Ulánvéteíes szállításnál 5°/0 os 
engedményt adok és bankó szállítás. 13%-os 

fényüzésiadót külön számítóin fel.

PAJOLIN  i l l a t s z e r g y á r
V., Vilmos császár-ut 78. —  Telefon: L. 081— 01. ~

¥

Az alkalmazott mint versenytárs. A budapesti ke
reskedelmi és iparkamara zsűri-tanácsát újabban gya
korta foglalkoztatja az alkalmazottak tisztességtelen ver
senye. Legutóbb a Nőifodrászok Ipartcstülcte pana
szolta, hogy a munkaadók alkalmazottai rendsze
rint szabadidejüket arra használják fel, hogy munka
adójuk vendégeit felkeresik és olcsóbb kiszolgálásban 
részesítik. A kamara zsűrije az alkalmazott üzleti verse
nyét illetőleg a következő elvi jelentőségű határozatot 
hozta: A zsűri mindenekelőtt megállapítja, hogy ameny- 
nyiben az alkalmazott megbízatásától eltérőleg nem a 
munkaadó, hanem a maga javára folytat kereskedelmi 
vagy ipari tevékenységet, már nem alkalmazott, hanem 
már versenytárs, a munkaadójával, nemkülönben a/, 
illető üzletág által érintett valamennyi versenytárssal 
szemben is üzleti versenyt folytatott. Az alkalmazott 
tehát a konkrét esetben vétett a versenytörvény alap
ján is megkövetelhető jó erkölcsök ellen. A zsűri né
zete szerint az az alkalmazott, aki e minőségben a 
munkaadó terhére, annak üzleti hátrányára önálló ke
reskedelmi, vagy ipari tevékenységet fejt ki, veszedel
mes versenytárs, mert ellenőrizhetetlenül vonja cl fok- 
ról-fokra munkaadójának vevőkörét és meg nem en
gedett eszközökkel készíti elő a saját, esetleg jövőbeli 
munkaadójának vagy üzlettársának anyagi boldogulá
sát. A zsűri súlyosabb megítélés alá vonta annak az 
alkalmazottnak az eljárását, aki megbízásától eltérőleg 
nem munkaadója, hanem a maga javára szerezte meg 
egy francia cég vezérképviseletét. A zsűri nézete szerint 
súlyosabb elbírálás alá esik a konkrét ügy, mivel az al
kalmazott egy csapásra akarja elhódítani munkaadójá
nak valamennyi vevőjét, üzletkötési lehetőségeit.

Fia a fővárosban vagy a vidéken úri- és nöifodrász- 
üzletet venni, eladni, bérelni vagy bérbeadni akar. 

Ha használt berendezést és felszerelést óhajt venni 
vagy eladni.

I la alkalmazottat vagy alkalmazást keres.
Biztos sikerre számíthat, ha az ország legelterjedtebb 

szaklapjában, a »Fodrász Ujság«-ban hirdet.

Meghívó # Ipartestületünk előljárósági tagjait 

a folyó évi ápr. 18-án tartandó

rendes előljárósági ülésre
9

fD
ezúton hívjuk meg azzal a figyel
meztetéssel, hogy elöljárósági hatá
rozat folytán a nem igazolt távol- 
maradásért, vagy elkésett érkezésért 
az előljárósági tagokat 5000 korona 
pénzbírsággal sújtjuk. Az elnökség.
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Ipartestületünk március hó 18-án a régi képviselő- 
házban tartott rendes évi közgyűlése a következőképen 
folyt le : J

Kontró János ipartestületi elnök a közgyűlés meg
nyitása után elsősorban a szakma kebeléből az. isteni 
gondviselés által elszólitott mesterek emléke előtt hajtja 
meg az elismerés és részvét gvász'ob&góját s különösen 
is megemlékezik néhai Verdes Árpád kartársnak elhuny- 
tával a szakmát ért veszteségről, ki mint a testületnek 
rövid ideig bár, de elnöke volt, ebben a minőségében 
is, valamint mint mester, a kartársak általános tiszte
letének és megbecsülésének tárgya volt. Kéri a köz
gyűlést, járuljon hozzá, hogy Verdes Árpád emléke jelen 
jegyzőkönyvben megörökittessék. (Általános helyeslés.) 
Másodsorban rátér arra, hogy három évvel ezelőt meg
bízásukból elfoglalta az iparnak e legdíszesebb helyét, 
az elnökséget. Elsősorban szétnézett az ipartestület belső 
életében és mindazokat, akik intencióinak megfelelni 
nem akartak, azokat eltávolította. Másodsorban a háború 
alatt elvadult szakmabeli belállapotok orvoslásához látott 
és iparkodott a mesterek és segédek életében egy olyan 
atmoszférát létesíteni, amelyben a kölcsönös megértés 
a lábrakapott ellenséges érzületet megszüntesse. A segéd 
kartásaknak iskolát teremtett, amelyben elérjék a szakma
beli ismereteknek azt a fokát, amely nélkül az életben 
boldogulás nincs. Nem hagyhatja megemlítés nélkül, hogy 
ezen közérdekű munkálatai közben kívülről olyan táma
dásoknak volt kitéve, melyek a további munkától kedvét 
nemcsak elvették, hanem afölötti gondolkodásra i*> kész
tették, vájjon megbízatását tisztelt kartársaknak vissza
adván, helyét elhagyja. A nőifodrászok részéről ért 
ezen sorozatos támadások, melyeiknek alapja az 1922. évi 
XII. t.-c. azon intézkedése, amellyel az egész világon egy 
szakmát, Magyarországon kettéválasztotta és ezzel a 
lehető legantiszociálisabb állapotot teremtette a szakma 
üzésében meg. El fog következni az az idő, amikor 
azok fogják a legkeservesebben tapasztalni elsietett 
lépésük gazdaságilag hátrányos következményeit, kik ezen 
törvényes intézkedés létrehozásában a legcredményeseb- 
áldásos tevékenysége.  ̂ '

A harmadik teendője az volt, hogy megteremtette a 
szakmában a mesteri karnak azokat az intézményeket, 
melyek a mesterek szociális szükségleteit szolgálják. Ezt 
az intézményt ugyan már elődje keltette élet e és 
jelenleg Hermann János kartársunk fejti ki annak vezeté
sében önzetlenül elismerésre méltó tevékenységét. A 
temetkezési egyesületre gondol akkor, amikor ezeket 
mondja s jóllehet ezen egyesületnek immáron 800 tagja 
van, ennek dacára is, ha végigtekint a kartársaik során,

B A tE R  FERENC
mftköszörüs

VII., Klauzál-utca 22. (Wesselényi-utca sarok.)

Állandóan raktáron elsőrendű hajvágó
gépek, príma ollók, páratlan borotvák és 

más acéláruk.

Pollarit-kés 27, 28-as . . . .
Non plus ultra-olló 18, 19, 20 as 
Valódi Hamon borotva drb. . .

75.000 Korona
70.000 K- tói
55.000 Korona

szomorúan tapasztalja, hogy még nagyon sokan olyanok 
is hiányoznak az egyesület tagjai közül, akik anyagi vi
szonyaik mellett nagyon is rászorulhatnak az egyesület 
áldásos tevénkenységérc.

Végeredményében leszögezi, hogy nem lehet az ipar 
keretében senkinek passziókat megengedni, mert az 
iparosság élete általánosságban napról-napra súlyos
bodik és ha kartársai tehermentesítése, kereseti lehe
tőségeiknek kiszélcsbitése terén tud is eredményeket fel 
mutatni, ezek az eredmények még mindig elég súlyo
sak ahhoz, hogy megélhetésért való küzdés ereje nem 
lankadhat.

Ezek után üdvözli dr. Keresztes Miklós iparhatósági 
biztost, dr. Riesz István ipartestületi ügyészt, Kalix Zsiga 
ipartestületi jegyzőt, szeretett munkatársát, kinek nagyon 
sokat köszönhet, becsületes, magyaros és hűséges mun
kájáért és üdvözli mindazokat, akik őt támogatták.

Rátérve a napirend 2. pontjára, mely az évi jelentés 
felolvasása lenne, kérdi a közgyűlést, kivánja-e, hogy 
a Fodrász Újság f. havi számában közzétett évi jelentés 
felolvastassék ? Miután a közgyűlés az évi jelentés felol
vasását nem kívánja, felkéri a közgyűlést, nyilatkozzék, 
hogy a jelentést tudomásul veszi-e, az abban foglalt 
javaslatákat magáévá teszi-c és az 1925. évi számadás a 
vonatkozólag a fel ment vényt a felelős számadóknak meg
ad ja-e. I

A 'közgyűlés az 1925. évi jelentést, egyhangúlag 
hozott határozattal tudomásul veszi, az abban foglalt 
javaslatokat magáévá teszi-e és az 1925. évi számadásra 
dásával a felmentvényt a felelős számadóknak meg
adja. Ezzel a napirend 3. pontja is letárgyaltatott.

Rátérve a napirendi 4. pontjára, felkéri Molnár 
Gyula könyvelőt az 1926. évi költségvetés ismeretesére.

Molnár (Gyula örömmel jelenti, hogy' az eddigi
szokástól eltérően, amikor hason alkalommal felszólal
ván, mindig nagyobb és nagyobb összegű megtcrhe’ és 
elvállalására kérte a szakmabelieket, ma ellenkezőleg a 
tagdijak összegének csökkentéséről számolhat be Lehe
tővé tette a tagdijak csökkentését elsősorban a testület 
vezetőségének igazán korüFeVintő és a fukarságig vitt 
takarékos gazdálkodása és az, hogy a testület szék
házának f. évben történt megjavításával az épület fenn
tartási költségeiről szükségtelen az eddigi mértékben 
gondoskodni. Amikor a költségvetés tételeinek ismerte
téséhez fog, a közgyűlés hangulata és a történt közbe
szólások, melyek a költségvetési téte’ek felolvasásának 
felesleges voltát hangoztatták, általánosságban azt a 
benyomást keltették, hogy a közgyűlés az ugyancsak a 
Fodrász Újságban közzétett költségvetés egyes tételeinek 
felolvasását nem kívánja és amikor az elnök eziránt a 
közgyűléshez kérdést intézvén, általánosságban a költ
ségvetési tételek felolvasásának felesleges volta volt 
megállapítható, az elnök a közgyűlést, hogy a Fodrász 
Újságban felvett 1926. évi költségvetést változatlanul 
elfogadja-e, a közgyűlés általános helyeslése mellett a 
Fodrász Újság folyó havi számában megjelent költség
vetést egyhangúlag hozott határozattal változatlanul el
fogadja és az abban felvett kiadások folyósítására az 
elnökségnek a felhatalmazást megadja.

Következik a tárgysorozat 5. pontja, az elnökség 
határozati javaslata.

A közgyűlés a felolvasott határozati javaslatot álta
lános helyeslés mellett egyhangúlag elfogadja és meg
bízza az elnökséget, hogy a határozati javaslat értel
mében az 1922. évi XII. t.-cf. 13. szakaszában: Szét
választott szakma egyesítése iránt, a kereskedelemügyi 
miniszter ur őnagyméltóságához intézzen felterjesztést.
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Következik a napirend b. pontja.
Elnök újabban is köszönetét mond a közgyűlésnek 

azért, az altala szuxakkal ki nem fejezhető megadsz- 
teltetésért, mellyel öt a testület elnöki székébe emelte. 
Köszönetét mond munkatársainak azért az értékes támo
gatásért, melyben a lefolyt három év alatt őt része
sítették. Az ezelőtt három évvel nyelt megbízatást úgy 
a saját, valamint elöljáró társai nevében a közgyűlésnek 
visszaadja és az eddigi szokáshoz képest, kéri a köz
gyűlést, hogy a tisztujitás tartamára korelnököt vá
lasszon.

Az elnök bejelentése alatt folytonosan meg-megujuló 
taps és az elnök személye melletti véleménynyilvánítások 
folytán általánosságban megállapítható volt, hogy a köz
gyűlés egyhangúlag az elnök személye mellett foglal á.lást 
és ennek hatása alatt az elnök kérdést intézvén a köz
gyűléshez, vájjon a már előzőleg minden megjelent
nek kézbesített szavazólapon névszerint felsorolt tiszti
kart (elnök, előjlárósági rendes és póttagok, számvizs
gáló-bizottsági tagok) a következő három évre újból 
megválasztják-e ? Az ezen kérdésre megnyilvánult álta- . 
Iá nos helyeslés és éljenzés után elnök a közgyűlés hatá
rozataként kihirdeti, hogy a közgyűlés a következő három 
évre a kiadott szavazólapon felsorolt ipartestületi tiszti
kart közfelkiáltással egyhangúlag megválasztotta.

Elnök úgy a maga nevében, mint a megválasztottak 
nevében köszönetét mond. ígéreteket nem tesz, de meg
ígéri, hogy továbbra is úgy fog dolgozni, mint eddig 
dolgozott. Bizik munkatársaiban, ragaszkodik hozzájuk, 
mert látta, hogy aZ a 16 ur, akik mellett dolgozott, mind 
a szakma üdvösségéért harcolt vele együtt és azt hiszi, 
hogy ezek az urak meg fogják állni továbbra is helyüket. 
Mégegyszcr köszönetét mond a bizalomért.

Elnök bejelenti, hogy a testület elöljáróságához az 
alapszabályoknak megfelelőien két indítvány érkezett 
be és felhívja az indítványozó képviselőjét a beadott 
indítvány megokolására. Éles József felszólalásában han
goztatja a munkarend szükségességét és rámutat arra 
a hátrányokra, amelyek a munkarend hiánya miatt a 
mesteri kart lépten-nyomon éri.

Kiss Gyula közvetítő indítványt tesz és kimondani 
kéri, hogy a testület vezetősége dolgozzon ki egy a 
mai viszonyoknak megfelelő munkarendet, mely köte
lező lesz a szakma minden űzőjére.

A közgyűlés Kiss Gyula közvetítő indítványának 
elfogadásával, megbízza az elnökséget egy a ‘inai viszo
nyoknak megfelelő munkarend kidolgozására.

Utána Éles József a közgyűlés tagjainak meg-meg
ismétlődő zajos ellenmondásai között kifejti a segédek 
százalékos fizetésének hasznos voltát, mert ő a maga 
részéről csak ezen az utón reméli megakadályozni, 
hogy az iparba újból vissza ne térjenek a 80-as évek 
nem kívánatos jelenségei, amikor a kisösszegü kiszol
gálási dijak mellett megszakadásig kellett dolgoznia min
denkinek, hogy a legelemibb szükségleteinek fedezé
séről gondoskodhassék. Az iparnak az a nagyarányú 
fejlődése, mely a testület vezetőségének munkája ered
ményeként mutatkozik, szükségessé teszi, hogy azok a 
nagyobb kiképzést nyert segédek az ő képességükhöz 
képest fokozottabban dijaztassanak és ezt méltányosan 
csakis a százalékos rendszer behozatalával lehet elérni.

Szuchentrong József nem fiiz olyan várakozást a 
százalékos rendszer esetleges bevezetéséhez, mint amilyet 
Éles annak tulajdonit. A százalékos rendszer, nézjete 
szerint, egyébként sem vezethető be az egész vonalon, 
ez csak ott állná meg a helyét, ahol folytonos munka van, 
már pedig az ilyen üzletek elenyésző számban vannak 
ahhoz a nagy tömeghez viszonyítva, amelyekben heten
ként csak egyszer, szombaton van munka. A százalékos
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rendszernek igen nagy és sok hibája van és ennek 
hátrányait nagyon sok mester kárára fájóan tapasztalta, 
amikor érvényben volt. ö  nem bizik abban, hogy ugyan
ezek az állapotok be ne következzenek, ha újból be
hozatnék és éppen azért a mesteri kar érdekében álló
nak látja, hogyha a közgyűlés a százalékos rendszer 
ellen foglal állást. í

Friediich Ferenc szintén nem Ilivé a százalékos 
rendszernek, de nem híve annak sem, hogy kötelező 
határozatok meghozatalával a mesteri kar cselekvési 
szabadságát korlátozza. Akinél a százalékos rendszer 
beválik, ám fizesse alkalmazottait ez alapon, de nem 
lehet kötelezővé tenni azt a fizetési módot minden
kire, mert ma nem azok a viszonyok állanak fenn, 
amelyek fennállottak akkor, amikor a százalékos rend
szert meghonosították az iparban; akkor a százalékos 
rendszer behozatalával a munkától elszokott emberek 
munkakedvét akarták fokozni, mig ma erre szükség 
nincs. A százalékos rendszer behozatalának még a piszkos 
konkurrencia megszüntetése terén sem tulajdonit fon
tosabb szerepet, me.t ez egyáltalán nem alkalmas eszköz 
a piszkos konkurrencia letöréséhez. A százalékos rend
szernek még egy harmadik nagy hibája is van, nézete 
szerint, és ez az, hogy a segédek a minél nagyobb 
összegű kereset kedvéért a kiszolgálást nem azzal a 
gondossággal végezik, mint amilyen kívánatos lenne, 
és mert ezek szerint jó nem fűződik a százalékos rend
szer behozatalához, kéri Élest, hogy vonja vissza az 
indítványt. 1

Elnök a maga részéről szintén nem hive a százalékos 
rendszer behozatalának; olyan sok veszedelmet rejt ma
gában a mesteri karra nézve a százalékos rendszer, 
hogy könnyelműség lenne ennek elfogadásával a mes
tereket ezzel veszedelmeknek kitenni és neki meggyő
ződése, hogy még abban az esetben is, ha a köz-

Mindert borotváért 
14 napi garanciát vállalok. Árjegyzék:

Úri és női fodrászok 
részére a

LEGOLCSÓBB
bevásárlási forrás

U/INKLERD.H.
Budapest, VII. kér., 

Akácfa-utca 20.
Telefon: József 105— 58.

Raktáron tartok Bader, Dralle, 
Frank. Mechnarovszky stb. árukat.

ezer koronákban 
Szaru linjvágó fésíl . . clrbja Ki
Matador hajvágó íésii . . » '  Ki
Hamburgi hajvágó féstt . » 18
Gummibetéles olló . . .  » (>0
Juwcl liujvágógép. . . .  » 180
Koh-i-noor szakái vágó . . » 180
H a j lék ü l ! ) .............................. » 20
H ril lan t ln ..........................  4

» V« Ug....................  18il2 llt. kölni v í z ................. 30
l/a lit. liny Rum . . . . .  35
*/« kg. p o u d e r ................  r>
Olasz, szappanozó csésze . 20
betétes » » 18
Guuiml s z iv a c s .................... 0-11-13-17
Arábia hajiesték . . . .  25
H a jk e fe ..............................  20
Asztalt bajuszkefe . . . .  15
l l i r k n n w a s s e r .................  25
Haj h á l ó ..............................  4
Scliutzcr borotvaszappan . kg.-ja 35 
Draskoczl » . «' ;to
Alias borotva rudszappan 8

» « Crém, nagytubus 10
» » » üveg tégely 20

A n d o la ló v a s .....................  05
» ' i'ésll . . . .  25

T e jt á m ló p a p l r .................  \
Amerikai vérállilő stift . . .
Timsókö.
Viktória e c s e t .................
Atlas Scliampoon . . . .
Manlcur o l ló .......................

« szerszám . . . .  7“
PoM-zlár...............................
S z ó r d c s ő ............................ drb.-ja 7«
Pipella szórólabda . . .  » •>•>
Valódi Helga fenőkő . . .  » 17".
Vatta >/ikg..........................
Angol hajkrepp . . . .  métere “J;
Bader po rt iadé .................. ‘*u

» d i ó o l a j .................  5)0
« folyékony brillantln 9
» óval borölvaszappan 3‘5

Fölkel p o n ia d e .................  8
Gáspár bajuszkötő Diana . 10
Pollárt tenŐKzíj . . . .  30

» b o r o t v a .................  90
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MARVEL
IL L A T S Z E R G Y Á R  RT.

Budapest, VII., Angobutca  #7—19. szám .

Gyárt fodrászok részére:

Elsőrendű kölni vizeket, fejmosószereket
(Bayrum, Lotion, Champoon)

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

K itűnő m in őség i F igyelm es k iszolgá lási 

Olcsó árak!

SZERELÉSI VÁLLALAT
( S P E C I Á L I S  S Z A K M Ű H E L Y )

ALAP ITTATOT1' 1899-ik ÉVBEN
Teljes úri-, női fodrász és manikűr L W n

üzletek tervezése és kivitele. v é d j e o y

Budapest, "VII., Barcsay-utea 3. szám.
___ Férném  gyár, galvanizáló intézet, va -

lam ln t fém készö lékek  k ivitelezése
legújabban központi hajszáritókészülékek 

Bnj-, y ' készítése
W  Gyárt  és szakszerűen javit:

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

"  Hajsütővasmelegitőt. Arcgözölő-készüléket.
Fémmaniktir-asztalokat. Fejtámlákat. Fod-FémmanikÜr-asztalokat, 
rászasztali készleteket. Viaszbaba, paróka- 
és kirakatállványokat. Utcai fodrászlámpákat.

Cégértálakat és tartókat.
Azonkívül elvállal mindennemű gáz- és 

vízszerelési munkát.
Szol id és pontos kiszolgálás.
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P A L L E T T A  R I C H Á R D  U T Ó D A

LÉBER KÁLMÁN
Borotva és késárugyára, Tökéletesen berendezett

solingeni, sheffieldi finomacél- W  üzem fodrász szerszámok 
áru nagybani raktára, műkő- P V köszörülésére, javítására és 
szörüldéje és nikkelező telepe # * nikkelezésére
Alapittatott 1881. Budapest, VIII., R ákóczi-u t 61 # Telefon: J. 58-09.

Ezen hirdetést mély tisztelettel ajánljuk kedves megrendelőinknek és kérjük, méltóztassanak egy kis 
időt szentelni ennek áttanulmányozására. ♦  Vállalkozásunkat négy pi lérre építettük: A szakszerű 

alaposságra. A folytonos gondosságra. A technika helyes alkalmazására. Es üzleti élet min
den harcát megálló erkölcsére. Ebben benne van : A megrendelő által teljesítendő fize

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

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

kat, valamint nikkelezéseket gondosan 'és szakszerűen, a megigért 
időre* pontosan, a lehető legolcsóbb árban készítjük el és 

postai megrendeléseket haladéktalanul továbbítunk. ♦  Az 
általunk készített, vagy szállított műszerekért, szer

számokért, annak anyagáért és működéséért tel
jes szavatosságot vállalunk. ♦  Teljes 

tisztelettel L É B E R  K Á L M Á N .

Árjegyzék.
Haj vágógépek i drb

Valódi „Juvel" 3 - a s .............175 000
Ugyanaz 0 -á s ............................... ... . 175.000
Valódi „Protos“ .............: ................... 175 000
Valódi Koh-i-noor 3-as.........................  175.000
Ugyanaz 0 -á s .......................................... 150.000
Valódi „Mars" 3-as................................ 150 000
Ugyanaz 0 -á s ......................................  150.Ö00
Valódi „Mundus" 3 -a s .........................  175.000
Ugyanaz 0 -á s ................................... • 150.000
Rendszer Juvel 0-ás vagy 3 - a s ..............  125.000

„ Koh-i-noor............................  62.500
A legtökéletesebb gép Babi nyakborotválás 
helyett, nem húz, nem szúr, nem hagy el, 
utána nem lesz vörös a. nyak . . . . . .  125.000

Rugók.
Juvel, Mars, Mundus . . . .  tct. 37.500 . . 4000
Koh-i-noor .  ................„ 18.750 . . 2000
Csavaralátétrugó................„ 18.750 . . 2000

Hajvágóollók.
Ered. pipás Clauber Non Plus Ultra 18 . . 87.500
Ugyanaz...................................... 19 . . 93.750
Ugyanaz solingeni 18......................... • 62.500
Ugyanaz . . . . .  19 ............................  68.750
Ugyanaz............  20 ............................  75.000
J. A. Henckels 18 . .  ......................  100.000
Ugyanaz _ 19 . .  ......................  106 250
Olcsó, sima 40 — 50.— i g ......................
Manikűr olló finom, vékony...................  30 000
J. A. Henckels...................................... 50 000
Manikűr reszelök 14 16 18 20 cm.

18.— 25.- 30.- 367—
Körömkaparó és feltoló...................•. . 25.000

Borotvák 1 drb

Léber homorú 76-os 3 — 4—5 8   90.000
Léber félhomoru................  80.000
Léber negyedhomoru .............................. 70.000
Léber Attila 27. 28..................................  55.000
Johnson 7 csili. H om orú ....................... 100 000
S. Pearson homorú...................   120.000
Ugyanaz fr................................   80.000
Gold Krone hom orú.................................. 80.000
Kronenberg 27. 28................................... 60 000
Hamond 27. 28   60.000
Clauberg pipás 27. 28.............................  80.000
F. Ed. Wüsthof homorú.......................... 80 000
Merx u. Co. homorú.............................  80.000
Ugyanaz francia é l ű .............................  60.000
Eredeti „Pollárt" 27. 28............................ 70 000 ,
Eredeti „Hamon“ Páris...................   70.000
Minden borotva csont, vagv 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.

Köszörülések és javítások.
Borotva köszörülés................................  18.000
Fodrászolló „   8000
Manikürolló „   7000
Haj- és szakálgép................................  18.000

Nikkelezés . . . ................................. 10.000
Fehér, príma csontnyél borotvára felszege

cselve ................................................  18.000
Schützer borotvaszappan mindig a legolcsóbb árban. 

Forgalmi ndó és csomagolás az árakban bennfoglaltatik 
és igy az külön nem lesz felszámítva.
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