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K evés pén zért
Felülmúlhatatlan jó beretvát csak a D r e s z m a n n  - féle

késbem kaphat!

27—28-as szélességben P 3.60  
77-es félhomoru .. P 4.60

továbbá:
27-es szélességben Dreszmann* féle P 5.— 
119-es félhomoru „ „ P 7-—

Világmárkás Record borotva, a leg
finomabb nemes acélból. M i n d e n  
________ darabért szavatolok.--------------t> °
27—28 Szélességben P 4 .—
Javítások, személyes felügyeletemmel 
történnek, kívánság szerint és gyorsan.
Igazi jó  DRESZMANN-féle köszörü- 
_____  léssel pénzt takarít meg. ---------

DRESZMANN KÁROLY
eziistkoszorus késes és kőszórás mester
Fodrászati berendezések. —  Illatszer raktára.

Budapest, VIII., Ü llői-ut 38.
József-körut sarok. Telefon: J. 429— 29.

t̂ rtgy á n S j
FODRÁSZ KELLÉKEK SZAR ÜZLETE

’AtM ffiáftoci - út 40.̂

T elefon ; 3. 304—SÍ.

A z O rszág legrégib b  és le g n a 
gyobb szak ü zlete .

K o m p l e t t  férfi és női fod rász
üzleti beren dezések .

Az összes szakmabeli cikkek, 
szerszámok és felszerelések
Megbízható, pontos, lelkiismeretes, amit három

évtizedes fennállása igazol és garantál.

Nem versenyez árban, hanem minőségben.

Kérje árjegyzékeinket, amelyeket díjmentesen 
küldünk meg Önnek is.

Külön müköszörüs-osztály.

jT*eljes garancia minden egyes B L E H A-borotváért.
Teljes garancia minden BLEHA^hajvágóollóért.
Teljes garancia minden borotva-vagy ollóköszöriilésért.
A  BLEHA név te ljes garanciát nyújt. — A  leg k én y e seb b  fodrász ig é 

nyeinek is m egfe le l
a  B L E H A  25 -ö s  borotva, francia él ára . . .  . .  . , P 5. -

Bleha 24-2/s a legkeskenyebb borotva „ 50-es fél homorúéi . . . . 7 .— P
francia é l l e l ...................... 4.20 P. n 7 6 ................................................8 .___  P.

„ 25-ös borotva minden széles- Bleha 20-as homorú é l .................. 7.20 P.
ségben 3/s, 4/s, B|s és 6|s francia él 5.— P. Bleha—Supra fél francia él . . . 6. — P.

,, 27-es francia é l .................. 4.20 P. „ „ fél homorú él . . . 7 . — P.
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„ 29-es „ .......................5. — P. Pum a borotvák francia és homorú éllel.

A x o n l t i v U l  a j á n l o m  a z  ö s s z e s  b o r b é l y  é s  f o á r á s x  e s z k ö z ö k é /.

BIEH késm ű ves és m üköszörüsm ester, 
r Budapest, V ilm os c s á s z á r -u t  27 .



Az ipartestület telefonszáma: 
József 424— 79

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VII., Csengery-u. 15.

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

A testület tagjai a lapot díjtalanul kapják. 
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Megjelenik minden hó 1-én.

Előfizetési díj:
Egész évre . . . P 0.—'
Félévre . . . . P 3.50

Egyes példány 80 fillér.

X L . évfolyam. 1932. augusztus 5.

Nyílt levél a fodrásztársadalomhoz.
A z  én  p ro g ra m m o m .

A két ipartestület egyesítése. —  A  Mesterszövetség fejlesztése és hatékonyabb megszervezése. —  Az  
árszabás megfelelő rendezése. —  A vasárnapi munka;szünet problémájának megoldása. —  A  segélyalap 
megerősítése és gyarapítása. —  Az ipar fejlesztése és a szakiskola. —  A  vidéki fodrásztársadalommal 
erős kapcsolatok kiépítése. —  A  felmerülő ipari problémák sikeres megoldása. —  Akció a közüzemek ellen.

Irta: M Uller Káro ly , a Fodrászipartestü let e lnöke .
Sok nagy baja között a fodrásziparnak a legsúlyo

sabb a vasárnapi munkaszünet kérdése. Évek óta áll a 
harc az iparban, hogy a vasárnapi munkaszünetet oly 
módon változtassák meg, amely egyaránt eleget tesz a 
szociális követelményeknek és másrészt megvédi az 
ipar fontos érdekeit. Ha a kérdés mélyebb rétegeibe 
merülünk, nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy ez 
az ügy azért áll még mindig napirenden és azért nem 
talált mindeddig az összes iparüzőket kielégítő meg
oldást, mert egyrészt odafent, ahol az intézkedés joga 
van, még mindig nem eléggé ismerik a kérdést, más
részt, mert azok, akiknek üzleti érdeke a mai állapot 
fenntartása, mindig kerestek és találtak ürügyet arra, 
hogy a kérdést elhomályosítsák.

Hiszen régen ismert dolog, hogy a vasárnapi mun
kaszünet mai fenntartása csak arra jó, hogy segédek 
és inasok, akik különben hétköznap ehhez nem juthat
tak hozzá, szabad versenyt csináljanak saját főnökeik
nek és szaktársaiknak, az úgynevezett „munkaszünet" 
kihasználásával és megszegésével. És arra is jó ez az 
állapot, hogy a szaktársak, akiknek amúgy is könnyű 
a lelkiismeretük, a munkaszünet révén, illegitim ver
senyt támasztanak az ő tudatos és törvényt tisztelő 
és szigorúan betartó szaktársaiknak. Egy vasárnapi 
miunkaszüneti napon megindul a nagy vásár és mind
azok, akiknek a szociális gondolkozás címén munka
szünetet kellene tartaniok, úgy és annyiszor játsszák 
ki a törvényt, ahogyan és ahányszor akarják!

Ez bírta arra a fodrászság törvényes képviseletét 
és a szaktörekvések jogosult irányítóit, hogy ismétel
ten mozgalmat indítsanak a vasárnapi munkaszünet

eltörlése érdekében, hogy véget vessenek a fenti kép
telen és iparromboló állapotoknak. Nem árt rámutatni 
ezen a helyen is, hogy iparunk rohamos lezüllése és 
mai rettenetes gazdasági állapota nagyrészt erre ve
zethető vissza. Az ipartestület ismételt lépései még 
mindig nem vezettek eredményre, holott a cél nem az 
volt, hogy kinullázzák a jogos és szükséges pihenési 
jogot. De amint ez be van vezetve a környéken és a 
vidéken, mi akadályozhatná meg, hogy egész vasár
nap helyett vasárnap déltől hétfő délig álljon 24 órai 
pihenőidő az ipari munkás rendelkezésére.

A mi törekvésünk most arra irányul, hogy a leg
nagyobb akarással és kitartással mutassuk meg a 
szaktársak álláspontját a vasárnapi munkaszünet kér
désében és ezért erről a helyről hívok fel minden szak- 
társat, hogy még iparunk végleges leromlása előtt 
mindent tegyünk meg a vasárnapi munkaszünet meg
változtatására. Az Ipartestület teljes erejével lát hozzá 
ennek az álláspontnak érvényesítésére és a közeljövő
ben közgyűlésen óhajtja tisztázni a kérdés végleges 
redezését. Az Ipartestület azt akarja, hogy ezen a köz
gyűlésen legalább 80 százaléka az összfodrászságnak 
foglaljon állást pro vagy kontra, hogy az Ipartestület 
állásfoglalása felfelé is kellő megalapozottsággal 
bírjon.

Az uj rezsimnek, mint minden más kérdésben, 
csakis a tiszta közérdek az útmutatója és ezért lesz 
rajta teljes erejével, hogy ezt a kérdést végleges meg
oldáshoz juttassa.

Nem akarunk fél megoldásokat, hanem teljes 
eréllyel igyekszünk az ipartromboló állapotokat kikü-

I



F O D R Á S Z  U J B Á O

szöbölni és ehhez a nehéz munkához minden függet
lenül gondolkozó, öntudatos és iparának javát szolgálni 
akaró szaktárs teljes és önzetlen támogatását kérjük.

Annál is inkább reméljük ezt, mert ehhez az akció
hoz teljes határozottsággal állt mellé a mesterszövetség 
is, ezért is széleskörű akcióit indítottunk a megfelelő 
adatok beszerzésére. Szükséges, hogy szaktársainknak leg
alább nyolcvan százaléka kifejezetten és határozottan 
juttassa kifejezésre azt az akaratát, amely a mai vasár
napi munkaszünet és az azzal összefüggő kaotikus és ipar- 
romboló helyzet teljes megváltoztatását kívánja.

Ebben a munkában, ebben a harcban elől akarok lenni 
és dolgozni és harcolni mindaddig, amig győzünk. De a 
munkához és harchoz seregre van szükségem, mert a 
hadvezér csak a lelkes sereggel viheti győzelemre az 
ügyet. Ezért az az óhajom, hogy mögöttem ott legyen 
szaktársaink lelkes és meg nem pihenő serege. így aztán 
győzhetünk!

Iskolai m é r l e g  a Lehel-utcai 
fodrász szakirányú iparos

Irta: Bak István.
Az élet bármilyen munkájára —  akár fizikai, akár 

szellemi vonatkozásában — egy év elteltével visszapil
lantást szokás vetni. A visszatekintés célja: teljes rész
letességgel minden mozzanatot, haladást, eredményt, 
hibát, tévedést, felületességet górcső alá téve, vizsgálni, 
megállapítani, konzekvenciákat levonni a jövőre nézve 
teljes őszinteséggel, férfiasán, —  ha a jövőben nem a 
múlt hibáin akarunk járni.

A mérlegkészítés éppen ezért a legnagyobb, a leg
nehezebb emberi teljesítmények közé tartozik. Teljes 
embert kíván a bátorság, igazság és etikai szempon
tokból. Ha pedig e tényezők közül valamelyik hiányzik 
a mérlegkészítésnél, akkor a mérleg hamis.

Az iskolai évnek —  1931/32. évnek —  vége van. 
Az elmúlt iskolai év mérlegét óhajtanám bemutatni az 
érdekelt egyéneknek, testületnek —  tehát ipartestület
nek, mester-, segéd- és tanonc-'komplexumnak —  őszin
tén, az igazság és etikai szempontok figyelembevéte
lével.

Hogy mint osztályfőnök és a tantestület hogyan vé
geztük iskolai munkákat: annak elbírálása nem lehet
feladatom, döntse el a felettes hatóság és az ipar
testület.

Ellenben, hogy mit végeztem, —  mit végeztünk — 
mutatják a következő tények.

Iskolai munkánkat hármas cél irányította. Vallási, 
hazafias és szakmai direktívák. A vallás az erkölcsi 
alap kiindulópontja; hazafias szempontok: mindent az 
elkövetkezendő Nagy-Magyarországért; szakmai tekin
tetben —  minél többet, minél nagyobbat produkálnunk 
és szakmai tudásunk az iskola elvégzésével, a tanonc- 
idő leteltével még nincs befejezve, ahhoz még sokat 
kell szereznünk folytonos és kitartó tanulásunkkal. Én 
nemcsak az iskolai szabályok által előirt tananyagot 
végeztem el, hanem annál sokkal többet adtam. Pl. ön- 
képzőköri társalgásnál, az életet, annak több vajúdó 
problémáját fejtegettem, bemutattam. Hogy csak né
hány példát említsek: Lehet-e a magyar iparostanonc 
vallásos, hazafias? Egészségtani előadások a nemi- 
betegség, sport, az alkohol pusztításai cimü tárgykör
ből. Illemtani útmutatások.

Technológiában a fodrászipar története a legrégibb 
időtől napjainkig. Kozmetika részletesen, stb.

Büszke vagyok tanoncaimra, mert olyan lelkesen, 
odaadóan hallgatták előadásaimat, érdeklődtek, kérde
zősködtek, hogy sajnálták az iskolai év befejezését. 
Imponált neki a lelkűkbe való markolás. Imponált ne
kik az általam felvetett ideák, problémák tárgyalásai, 
közös megbeszélései, melyeket azelőtt sohasem hal
lottak.

Iskolai év végén írattam velük egy dolgozatot: 
„Visszaemlékezésem az elmúlt iskolai évre“ címmel. E 
cimü dolgozatban minden tanonc akaratlanul is kitárta 
lelkét, énjét, vágyát, óhaját, sőt követelményét is. 
Mondhatom, élmények ezek az írások; mindegyik dol
gozat egy lelkikulcs, mellyel sikerült kinyitnom sok
sok tanonc bezárt, hallgatag lelki ajtaját. Értékek, ne
mes valutájú írások ezek, melyekkel minden pedagógus 
hozzáférhet az ifjúság forrongó, vajúdó, küzdő problé
máihoz. íme néhány példa:

K. J. IV. o. tanonc ezt Írja: „Szeretném, hogy azt a
sok szépet és jót, amit az iskolában tanultam, annak 
egész életemben hasznát vegyem."

H. S. IV. o. tanonc igy ir: „A  tanár urnák nagyon 
sokat köszönhetünk, mert ő olyan jól tanított, hogy ez
zel bátran nekivághatunk az életnek."

L. Gy. IV. o. tanonc leszögezi: „Nem tudok bele
nyugodni abba, hogy miért nincs az iparos tanoncisko
lában gyakorlati oktatás is. Inkább lenne minden héten 
egy egész napi oktatás, akkor lenne mindenre idő." — 
A reám vonatkozó meleg elismerő szavakat, dicséretet 
leadni mellőzöm.

Gs. H. IV. o. tanonc minden sora hála és elismerés 
a tantestület fáradozásáért.

M. K. tanonc: „Hogy vége van az iskolának, egy
részt örülök, de másrészt ha elgondolom, hogy mennyi 
tanulnivalóra volna szükségem, bizony nem örömmel tá
vozok az iskolából."

L. Gy. IV. o. tanonc azt írja : „A  Lehel-utcai iparos 
tanonciskolában keményen fogták őket, s itt csak ta
nulni lehetett."

T. I. tanonc szerint az volna a helyes, ha minden 
ipartestület „a saját iskolájában képezné ki tanoncait; 
igy a leendő segéd, mester a szakmában többet tudna". 
Majd igy ir: „Merem állítani, hogy ez iskolai évben
(Lehel-u. ip. isk.-ban) többet tanultunk, mint az előző 
három iparosis'kolai osztályban." —  Stb.

Folytathatnám tovább is. De az iskolai mérleg 
eredményszámlájából elég ennyi is. Az iskolai év záró
kimutatásához tartozik az a tény is, hogy Müller Ká
roly elnök, ki jelen volt egyik vizsgálaton, a látottak, 
hallottak után odanyilatkozott, hogy „a legteljesebb el
ismeréssel szólhat a tantestület munkájáról, ami biz
tató reménység ahhoz, hogy a jövőben is a fodrásztanon- 
cok sokkal nagyobb tudással kerülnek ki az iskolából, 
mint az ő tanoncidejében".

Mielőtt az elmúlt iskolai év mérlegét lezárnám, 
van egy kérésem a mester urakhoz. Hogy az iskolai 
mérleg sikere még nagyobb legyen, hassanak oda, hogy 
tanoncaikat szigorúan ellenőrizve a tanonciskolába 
való járásnál —  legyenek munkatársai az elméletet adó 
iparos tanonciskolának. Az ipartestület vezetőségével 
karöltve legyenek segítőtársak tanoncaik szellemi és 
szakoktatásában az iskolának, hogy műveltségben, tu
dásban, kitartásban a fodrászipartestüiet személyi pro
duktumai mintaképül álljanak a többi ipari szakma 
előtt.

így lesz egy nagyszerű egész, minden tekintetben 
kifogástalan zárókimutatás az iparostanonciskola év
végi mérlege.

Haj nyiirógép-jelszó: SCHERN A-ATTIL A-ARICO-
BENNA !
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Asz eg yesü lés  m elleit.
Csataidőket élünk. Az egész világon válság-kata

klizma dúl. Izoláltságunk okozta, hogy iparunknak az er
kölcsi sírját megásták. Térjünk öntudatra! Ismerjük fel 
a fenti jelszó horderejét. Egységben az erő! Vagy együtt 
bukunk, vagy együtt emelkedünk. Ne nézzük ölhetett ke
zekkel, hogy veszik ki a szánkból az utolsó falatot, gyá
ván meghunyászkodva. Hanem vívjunk egy férfias, be
csületes küzdelmet magunkért, iparunkért s családunk 
jövőjéért.

Köztudomású dolog, hogy számos fájó, sérelmes do
log van az iparunkban, amelyik módositsára szorul. Pél
dául: Ilyen csúnya tünet a vasárnapi munkaszünet kér
dése. Vasárnapi munkaszünet rendelete a mai állapotá
ban tarthatatlan és nevetséges. Ez egy álrendelet, amit 
mindenki kijátszik.

Tarthatatlan azért, mert a mai modern, divatos vi
lágban, ha vasárnap nem borotváljuk meg a heti vendé
geinket, akkor azt vagy megborotválja egy öntudatos
nak nevezett és munkaszünet fenntartásáért küzdő fod
rászsegéd, vagy kezébe adjuk ezáltal vendégeinknek 
az önborotvát és elfogjuk veszíteni őket a hétköznapo
kon is.

Nevetséges azért, mert csak Budapest területére 
szól. Budapesten nem szabad. De szabad és kell dolgoz
nia annak az öntudatos segédnek Újpesten s az ország 
területén mindenütt? Mi ezt hagyjuk? Mii ennek a káros 
hatásait nem akarjuk észre venni, mert talán van még 
egy pár vendégünk? Segédeink pedig, valamint a jogta

lan iparosak egész szép mellékjövedelemhez jutnak. Ami 
nekünk jó volna főjövedelemnek Í3. Ezt a kérdést sürgő
sen orvosolni kell. Vagy, vagy. Ezt a problémát el kell 
intézni. Akár pro, akár kontra. De közmegelégedésre.

Ipartestületünk keretén belül az ilyen természetű 
kérdésekben nem fogunk 100 százalékos eredményt elér
hetni. Hanem itt van a Budapesti Fodrászmesterek Szö
vetsége, amelyik a mi politikai pártunknak kellene, hogy 
legyen. Ennek a szövetségnek kell, hogy állandóan napi
renden tartsa az ilyen kérdéseket és olyan erkölcsi és 
politikai súlyra tegyen szert, egyöntetű belépésünkkel, 
hogy abban az ilyen sérelmes rendeleteket az illetékes 
helyen közmegelégedésre elintézzenek.

Természetesen senki sem kívánhatja, hogy majd az 
ő részére fogjuk kikaparni a gesztenyét, ő meg mikor 
erről van szó, kényelmesen dolgozik vasárnap. Anyagi 
áldozatot a közért nem hajlandó hozni. Egy öntudatos 
kartárs igy nem gondolkozhat. Nyitott szemmel látnia s 
tudnia kell, hogy különáltan haladva eredményt nem ér
hetünk el, hanem csak együtt. Úgy, amint más iparosok 
egyesülnek egy közös célért, úgy nekünk is egyesülnünk 
kell. Adva van, mint előbb mondottam, a Fodrászmeste
rek Szövetsége. Ez legyen a mi politikai pártunk, amely
nek a politikája azonban csak egy lehet, az iparunk ér
deke. Ne sajnáljuk azt a pár fillért. Tegyük naggyá, 
erőssé tömörülésünkkel.

A tét nagy! A cél szép! Fodrászok egy táborba a 
szebb jövőért! Ambach Ferenc előljárósági tag.

A Yerba - Rakéta borotva páratlan a maga nemében.

Doarjaaaoaai
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SCHŰTZER

ÖTTORONY
BOROTVflSZflFFBN

Gyorsan és tökéletesen borotvál, &a evvel d o l g o z i k .  
Különleges minőségű, Iciaáós anyagú borotvasxappan. 
UtánoxxáU, exért tesséle Ügyelni ax „Öttorony" véá- 
fegyre és ax ereáeti csomagolásra-

ScJ&iitsser S . é s  F ia
sxappangyár

Buáapest, VI*, Eövöláe~tér 4.
Megrendelheti szaküzletekben, vagy a gyárnál is.
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Soha el nem képzelt tragédia megszemélyesítője lett 
e szám, mint összeg. Ezelőtt régen, a boldog békeidőben 
is szerepet játszott a fodrásziparban a 20 fillér. De csak 
úgy mellékesen. Húsz fillér borravalót adott ugyanis egy 
kiszolgálás alkalmával az úgynevezett jó vendég. Ma 
egész más értelem kifejezője lett a 20 fillér. Rombol, 
pusztít, tönkretesz jobb sorsra érdemes üzleteket s azok 
tulajdonosait. Tönkretesz családokat. S még hozzá furfan
gosan. Reménytkeltő, ambíciót élesztgető módon mutatko
zik be sokhelyütt, de csak azért, hogy annál nagyobb 
ereje legyen a pusztításhoz, a romboláshoz.

Ha már valaki önállósítja magát, kiírja a bűvös szá
mot: a 20 fillért és azt hiszi, Ihogy a környék minden ven
dége őt fogja támogatni. Ha sikerül a szomszédtól egy 
pár vendéget elhalászni, azt hiszi, hogy ezt a 20 fillér 
idézte elő. De ugyanazt gondolja a szomszéd is és addig- 
addig gondolkodik felőle, amig ő is kiírja a 20 fillért. 
Igaz, hogy nem lesz ezáltal több vendége, sőt igen való
színű, hogy az sem jön vissza, aki kimaradt, de a 20 fillér 
mint démon győzedelmeskedett; már két 20 filléres üzlet 
van egymás mellett. Azután jobbról is, balról is folytató
dik a 20 fillér rombolása és nőnek a 20 filléres üzletek, 
mint a gomba. Igaz, hogy ujaibban már a 20 fillért is ki
kezdte a 16, meg 14, sőt a 10 fillér s igy az a rombolás, 
az a pusztítás, amit a 20 fillér kezdeményezett tisztessé
ges iparunk tönkretételének céljából, tovább folytatódik. 
Minden foglalkozású egyénnek, legyen az iparos, vagy ke
reskedő, rosszul megy jelenleg és a kínálat nagysága kö
vetkeztében, más iparban is van árrombolás, van tisztes
ségtelen verseny, de a fodrászok 20 fillérje elől jár. Meg 
is van ennek a magyarázata. A fodrásznak nem kell anya
got vásárolni, az ő jövedelme nem a nyersanyagnak áruvá 
dolgozásából, hanem csak egy nem termelő munka el
végzéséből áll elő. Azt hiszi, hogy minden fillér, amit 
bevesz, mint munkadij, tisztán az övé. Itt vélem én meg
találni a baj gyökerét.

A fodrászok nem számolnak, nem tudnak számítani.
Azt a pár fillért, amit munkadij címén bevesznek, 

nagy teher, igen nagy teher nyomja. Csaknem teljesen 
egyidőben jelentkezik a haszon és az azt terhelő kiadás.

Ha a fodrásznak az általa teljesítendő kiadásokat 
előre kellene lefizetni, igy a házbérnek kiszámított egy 
vendégre eső részét, a segéd fizetését, a társadalom- 
biztosítót, a fűtést, világítást, az adót, a forgalmi adót, 
a kiszolgálással járó minden költséget, akkor látná csak, 
hogy ő neki nem marad semmi, ha azt a végzett munkát 
20 fillérrel fizetteti meg. Sajnos azonban, ő először a 20 
fillért kapja meg s az azt terhelő kiadások csak később 
jelentkeznek. De akkor már nem tudja fizetni. Először 
nem tudja az egyiket, azután a másikat és végül is a 
háziúr kiteszi a helyiségből. Közterhet, adót, társadalom
biztosítót majd megfizeti az utód, ha ugyan megfizeti. 
Tehát félévig, egy évig fenntartotta magát, úgy, hogy 
a szomszédjának okozta kárból éldegélt, fizetési kötelezett
ségeinek eleget nem tett, mert nem tudott eleget tenni. 
Szomszédját is belekergette a 20 fillérbe és ezen keresztül 
az adósságcsinálásba. Már a szomszéd, aki régen önálló, 
régen adófizető és családot nevelő volt, sem tud adót, ház
bért, sfcb., fizetni é3 nemsokára ott is jelentkezni fog a 
háziúr, aki könyörtelenül követeli az elmaradt bér meg
fizetését, vagy pedig a helyiség elhagyását.

Ezt tette a 20 fillér. Még nem érte el azonban célját 
teljesen, még tovább fog rombolni, ha csak a szaktársak 
jobb belátásra nem jutnak és meg nem állanak e szörnyű 
lejtőn.

Az itt felállított szabály alól csak azok képeznek ki
vételt, akiknek az üzleten kívül vannak jövedelmi forrá
saik. Ilyenek, ha fia, vagy leánya állásban van, vagy más 
valamiből jön be az, aminek egyébként az üzletből kellene 
befolyni. Sokan lakásukat osztják meg idegenekkel, hogy

tartani tudják magukat, de sok esetet tudok, olyat is, 
ahol az asszony másokhoz jár mosni és az ott keresett 
összeg pótlásával tudja csak tovább tengetni életét és 
fenntartani üzletét.

Uraim, egy önálló iparosra ezek az említett dolgok 
szégyent hoznak. Ha már az élettel meg kell küzdenünk, 
történjék az úgy, hogy a férfi, az apa tudja megkeresni 
azt, ami a család szükséglete.

Ám legyen segítségére —  ha szükséges — az asszony 
is, úgy mint feleség és mint anya, otthon, családi körben, 
de semmiesetre másoknak való mosás árán.

Szabaduljunk a 20 fillértől, hogy megzabadulhassunk 
a szégyentől és gondjaink legtöbbjétől. Mert azáltal, hogy 
valakit az üzlethelyiségből kitesznek, még nincs minden 
elintézve. Sokszor van az úgy az életben, hogy valami do
loghoz többször kell hozzá fogni és lehet ilyen az önálló
sítás is. Most nem sikerült, majd fog  sikerülni 2, vagy 5, 
vagy 10 esztendő után. De az adósságok, amelyeket a 20 
fillérrel való próbálkozás csinált, nem szűntek meg, csak 
legföljebb kénytelenségből hallgatnak és várnak behajtá
sával. Ha azonban 2, vagy 5, vagy 10 esztendő után újra 
próbálkozik az önállósítással, előbujnak rejtekéikből és 
fojtogatni fogják.

Ilyen az adósságok legtöbbje. Lesik, hogy hol és 
mikor törhetnek reá áldozataikra és bizony, nincs kímélet. 
Sokszor előfordul, hogy ilyen másodszori próbálkozás al
kalmával vendég helyett a végrehajtó nyitja reá először 
az ajtót. Fontos tehát, hogy számot vessen magával és 
kiadásaival mindenki és csak akkor és úgy határozza meg 
kiszolgálási árait, hogy abból megélni tudjon.

Molnár Gyula.

Riadó !
Nem akarja a szaktársak közül senkisem meghallani 

a harsona hangját, mely a riadót fú jja. Nem akarja egy 
szaktárs sem észrevenni, hogy mily nehéz a helyzetünk 
a fodrásziparban? A sok adó, mely teherként nehezedik 
reánk, a mindmegannyi sok-sok nehéz teherről nem be
szélve, ami a kisipart érinti, különösen minket fodrászo
kat. Nem beszélve a kontárokról, amely rákfenéje minden 
olyan szakmának, mely lakáson űzhető. 'Szaktársaim, 
uton-utfélen lehet hallani, milyen nehéz a helyzet és 
milyen nehéz a megélhetés. Azt hiszik sokan szaktársaim 
közül, hogy ölhetett kezekkel nézünk a reménytelennek 
látszó jövő elé; akkor jobb? Nem, ne gondolják, hogy a 
jólét az magától jön. Nem szaktársak, nem úgy. Fel a 
tunyaságból. Fel a harcra! • Riadóként zúgjon minden 
szaktárs fülébe: szervezkedni. Szervezkedni az árrontók 
és kontárok ellen, szervezkedni a jobblétünk érdekében. 
Szervezkedni mindazért, melyet fentebb említettem. Fel 
szaktársaim, az álnokságot mindenki rázza le és álljunk 
a harc mezejére, huzzuk ki a demarkációs vonalat és 
kiáltsuk oda, hogy ne tovább! Elég volt ebből!

Szaktársaim, tegyünk félre minden olyan személyes 
kérdést, mely a harcunk sikerét hátráltatja, iparkodjunk 
megértetni mindenkivel a felebaráti szeretetet, meg
értetni mindenkivel, hogy miért van erre szükségünk.

Támogassuk a központi szövetséget, alakítsa meg min
den kerület a maga alosztályát és ennek munkáját támo
gassa a jobblétünk érdekében. Kedves szaktársaim, ha 
mindenki kiveszi részét a munkából, meglássák, nem 
marad meddő a küzdelmünk. Mert csak úgy lehet elérni 
valamit, ha mindnyájan összetartunk. Ez legyen a 
végszó!

Összetartásban rejlik az erő. Ha van összetartás, van 
eredmény és jólét az ipar terén.

Fried Adolf,
III. kér. alosztálygazda.

Schiitzer „öttoroiiy“ horot vaszappau a vezető márka.
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A mi munkaszünetünk.
Melegen köszöntöm Müller Károly kartársamat, mint 

a Budapesti Fodrász Ipartestület újból megválasztott el
nökét. Az ö személye garancia arra, hogy ez a jobb sorsra 
érdemes ipar sok fájó és égetően sürgős problémája rövi
desen, mindnyájunk óhajának megfelelően, rendeződjön. 
Mindenekelőtt a vasárnapi munkaszünetet kell meg
vitatni és közmegnyugvásra elintézni. Ezt azonban nem 
szabad elhamarkodni, mert a rendelet újból való meg
változtatása nem lesz lehetséges nagyon hosszú ideig. 
Fontos volna még, hogy az uj rend az egész országban 
egységes lenne, nem úgy, mint ahogy ma is fennáll, hogy 
a fővárostól alig pár percnyire más a munkarend. Figye
lembe kell venni a közönség szükségletét s úgy a munka
adók, mint a munkavállalók kívánságait és egészségi szük
ségleteit. Az elmúlt évtized kellő bizonyítéka annak, hogy 
a munkaszünet mai formája az ipar sírásója. A mi ipa
runk, amely sem megrendelésre, sem raktárra nem dol
gozhat, nem tarthat munkaszünetet akkor, amikor a kö
zönségnek ideje volna az ő munkáját igénybe venni. Tud
juk, hogy mire vezetett a vasárnapi munkaszünet: meg
alapozta a házaló-fodrászatot egyrészt, másrészt elszok
tattuk a közönséget üzleteink látogatásától. Mert ha kény
telen volt vasárnap —  jobb hiányában — egyedül rendbe
hozni arcát, haját, hétköznap, amikor nem látta olyan 
fontosnak a fodrászt igénybe venni, csak természetes, 
hogy csak a legszükségesebb esetben látogatta meg üzle
teinket.

Én, aki átéltem a vasárnapi munkarend különböző 
formáját, nem találom egészséges megoldásnak a vasár
nap déltől hétfő délig tartó munkaszünetet sem. Emlékez
zünk a régi békevilágra, amikor télen csak délben, 11 óra 
után szállingóztak a vendégek s igy 12 óráig lehetetlen 
volt a kiszolgálásuk. Meg kell állapítani, hogy minden ipar 
a heti 24 órás munkaszünetet túlhaladott álláspontnak 
tekinti. Ma már 36, sőt 48 órás munkaszünetet biztosit 
minden ipar magának.

A mi iparunk művelőinek természetesen figyelembe 
kell venni a szükségletet. Főképen azt, hogy a munka
szünet miatt senkit károsodás ne érjen; a házalás meg
szűnjön s hogy a munkaszünetet mindenki a pihenésre 
használhassa fel. Ha vasárnap ismét megindulna —  mert 
kell, hogy meginduljon —  a munka, úgy reggel 7 órától 
délután 3, esetleg 4 óráig tartson. Ez volna az az idő, 
amikor a közönség kényelmesen szükségleteit a fodrásznál 
igénybe vehetné. Ne hivatkozzon senki arra, hogy a 
munkaidő egy órával eltolódna akkor is, mert ha igy is 
történne, vasárnap esti szórakozását mindenki, segéd, 
mester egyaránt, minden akadály nélkül megtalálhatja 
még. Ezzel szemben hétfőn egész nap legyen zárva az 
üzlet, amikor még a napi borotválkozó is lemond arról 
az egynapi kiszolgálásról. Kedden reggel pedig újból kez
dődhet a munka. Ez a megoldás szerintem úgy a segédre, 
mint a munkaadóra hasznos, egészséges lelhet; mert a 
vasárnapi munka ellenében több, mint 36 órás pihenőhöz 
jutna mindenki. A szombat esti zárást, talán mondanom 
sem kell, ez esetben a többi hétköznapokhoz csatolnám.

A közönség igénye teljesen kielégitetnék ily módon, 
hiszen férfi, nő vasárnap nagy súlyt helyez az ünnepies 
megjelenésre.

Nekünk pedig egészségünk megóvása miatt is a 
munkarend ilyen formája felbecsülhetetlen érték.

Mihályi Károly. 
úri- és hölgyfodrász

Özondus levegő.
Ez év tavaszán már a természet is szükségesnek tar

totta, hogy a régi, elhasznált levegőt friss, ózondus levegő
vel váltsa fel. Ezt a régen várt friss levegőt nagyrabecsült 
elnökünk, Müller Károly ur súlyos személye még erőtel
jesebbé teszi. Tessék csak a,,Fodrász Ujság“ -ot a kézbe
venni, annyi benne a komolyság, hogy az a szakma út
mutatója, nem pedig a személyeskedések üres szalmáját 
csépeli, hanem kötelességének tudatában, kizárólag a le- 
sülyedt ipar megmentésén fáradozik. Csak hogy ez még 
nem elég a sikeres eléréséhez. Ehhez a nagy munkához 
sok Müller Károlyra van szükség és azon szerénytelen 
kéréssel fordulok a fodrásziparral foglalkozó társadalom
hoz, hogy most itt az alkalom kikerülni a kátyúból, csak 
egy rövidke időre át kell alakulnunk kis fiók Müllerekké 
és ha csak egy kicsit Mülleresen fogunk gondolkozni, saját 
sorsunkon fogunk könnyíteni.

Most már van Müllerünk, aki oda fog állni az illeté
kes miniszter elé és oda fogja mondani érthetően, hogy a 
nagy szociális alkotás, mellyel a segédeken és tanoncokon 
lett volna hivatva könnyíteni, hová juttatta az egész ipart 
és kik azok, akik az ipart igy lezüllesztették. Müller Károly 
van olyan legény, aki oda fogja merni mondani, hogy ma
napság ott tart a pihenő fcdrászszemélyzet, hogy a bálba 
is magával viszi a szerszámot és jobb hely híján, még ho
mályos helyeken is iberetvál, ha akad a horogra valaki. 
Müller Károly még azt is meg meri mondani az illetékes 
miniszternek, hogy azok a kiuzsorázott, agyonstrapált 
fodrászsegédek, akik azt mondják, hogy „ők“  is emberek, 
csak azért ragaszkodnak tüzzel-vassal a vasárnapi munka
szünethez, hogy ne délig, hanem ha van mit, estig is dol
gozhassanak, természetesen a saját kasszájukba.

A munkát elvégzik helyettünk és hogy mi sem legyünk 
•megrövidülve, a rezsit nekünk hagyják! Ez is valami!

De most már a sokat emlegetett 12 óra is elmúlt, 
talán már a legkonokabb munkaszünet-pártolók is belátják, 
hogy bizony korgó gyomorral még a legstílusosabb futball
meccset sem élvezet nézni és rá fognak jönni, hogy Müller 
Károly személyét az Isten küldte nekünk, még pedig a 
legkritikusabb időben és pedig azért, hogy végre legyen 
kinek a zászlaja alá tömörülnünk teljes 'bizalommal. De 
tartsa is kötelességének minden becsületes szaktárs, a 
zászló alá igyekezni, mert ez a kenyerünk zászlója, ha most 
kivenni engedjük a legjobb zászlótartó kezéből, gyerme
keink még a földből is ki fognak átkozni. Tudom, hogy 
most átkozni fognak a szakma parazitái, de bizom benne, 
ha sikerül visszaszerezni az elveszett ipari erkölcsöt, éppen 
azok fogják áldani, akik most átkot szórnak azokra, akik 
fáradoznak az ipar megmentésén. Mily szép dolog az, mi
kor a vendég helyünkbe hozza a pénzt, nem kell érte kol
dusként ajtót nyitogatni, s ami a fő, piszkos konkurren- 
ciát kezdeni. Meg fogja találni a gazda, a segéd és a tanuló 
számítását, az üzletbe, helyébe hozzák és idővel még azt is 
elérhetjük, hogy ha kérdi foglalkozásunkat valaki, pirulás 
nélkül, sőt büszkén mondhatjuk: fodrász vagyok!

Tisztelt szaktársaim, tömörüljünk Müller és társai 
zászlaja alá, szakítsunk a csökönyösséggel a saját és főkép 
a jövő generáció érdekében. Közben szoktassuk személy
zetünket az ipar szépségére és adjuk tudtukra, hogy azt 
a szószt, amit most kavargatnak, idővel ők maguk fogják 
megenni és több mint valószínű, hogy bármily erős gyom
ruk van, el fogják vele rontani. Egy legyen a szavunk: 
vasárnap dolgozni akarunk. Úgy legyen.

Pesterzsébet. Juhász András.
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M a g y a r  ip a r o s ö
Irta: Bak István.

Mint a cim is mutatja, iparosöntudatról szól aláb
biakban cikkem. Mellőzöm a tudat és öntudat tudomá
nyos, pszichológiai definíciójának, megállapításának 
fejtegetését, elméleti levezetését —  bár elvileg szüksé
ges volna — : ehelyett inkább a magyar iparosöntudat 
lényegét óhajtom közszemlére kitenni. Az ,,én"-ről vo
natkozólag, magánügyben és közügyben, otthon és tár
saságban, társadalomban, műhelyben —  a múltban és 
jelenben.

Mit jelent e meghatái’ozás: „én fodrászmester va
gyok". Jelenti azt, hogy tanult, képzett ipari szakmám 
van. Fodrászati foglalkozásom van ; önálló, tanult, ipart 
űző ember vagyok; létem, 'kenyérkeresetem alapja; a 
magyar társadalomnak munkám után egyénileg szük
séges tagja vagyok; szakmám tagjai, mint ipartestületi 
komplexum, egyik értékes, munkás része az egész ma
gyar együttesnek, minek neve szent szó : Magyarország. 
E tények adják —  kell, hogy adják —  részletenként 
vagy teljességükben a magyar iparosöntudatot, a ma
gyar iparosmester „én"-jét nemcsak lelkileg és hallga
tólag, hanem gyakorlatilag és beszédesen egyaránt — 
minden reklám nélkül.

Felteszem a kényes kérdést: bármilyen szakirányú 
magyar iparosmester tudatában van-e foglalkozásának 
sok-sok kicsinyességtől mentes lényegével; számüzte-e 
magától lelke mélyéből azt a képtelen, dudvát vert gon
dolatot, hogy ő —  csak egy iparos, de nem államtitkár; 
törekedett-e a saját egyéniségével, öntudatosságával 
odahatni, hogy más társadalmi állású emberek előtt a 
magyar iparosságot értékben, tekintélyben emelje, 
mintegy impozánsan képviselje, előítéleteket meg- 
döntsön ?!

Súlyos kérdés, próbáljon reá felelni minden mes
ter — őszintén, esetleg nyíltan is. Meg vagyok győ
ződve : sok-sok mester az iparosöntudat magasztos fegy- 
vertárának sem egészével vagy csak részletével sem 
rendelkezik. S ez nagy hiba. Nem szabad elfeledni soha
sem, hogy bármilyen pályán a tekintélynek, megbecsü
lésnek és boldogulásnak egyik súlyos fundamentuma: 
az öntudat. A múltban —  30— 40 évvel ezelőtt —  a céh
rendszerben sok szép momentuma volt a magyar iparos
öntudatnak. Egyénileg pl. mester, segéd, tanonc egy 
családot alkotott; az a földműves családtag, ki ipari 
pályára lépett, a többi földműves családtag előtt maga- 
sabbrendünek számított; iparosvoltát nem szégyelte 
senki előtt; ha valaki lenéző gesztussal mert nyilat
kozni a mesterről, mint iparosról, tudta a módját an
nak, hogyan vegyen elégtételt; a régi iparoscsaládok- 
ban legalább egy —  sok esetben több is —  az apja mes
terségét tanulta és folytatta büszkén, öntudattal, még 
akkor is, ha közben középiskolát, vagy érettségit vég
zett el, pl. Debrecenben dr. Szabó Mihály, Fánidházi 
István stb. (Általában Debrecenben nagyon sok iparos
családban az ipar szállt fiuról-fiura.) A régebbi világ
ban a magyar iparos sohasem szégyelte iparos voltát, 
bárkivel is beszélt. Sőt annyira ment öntudatában, hogy 
pl. a magánérintkezés, a barátságot csak szakmabeli 
kartársával tartotta fent; minden más pályabeli idegen 
volt neki. Tehát nem törekedett a régebbi magyar ipa
rosság u. n. előkelő baráti nökszusokat szerezni. Meg
maradt a maga körében, de öntudatosan, büszkén, emelt 
fővel.

Műhelyében feltétlen dirigens, tekintély. Szakmai 
alkalmazottai előtt tudásával, szorgalmával első sze
mély, kinek utasításait, parancsait gondolkodás nélkül 
végrehajtották.

Hát ez volt a múlt. A múltban ilyen volt a magyar 
iparos.

A jelenben? Bizony nagy eltolódás van a múlt és 
jelen között. Talán a kor az oka, az u. n. modern kor?! 
Ó dehogy. Hiszen Madách szerint „nem a világ múlik, 
hanem az emberek változnak". Ma már úgyszólván 
nyoma sincs a régi patriarchális, családias magyar ipa
roséletnek. A mai magyar iparosnemzedék, csekély ki
vétellel, intellektuális pályára törekszik adni fiait, leá
nyait. „Ne legyen olyan egyszerű iparosember" —  szok
ták mondani. —  Legyen ur, pl. hivatalnok ur! Nem 
baj, ha egyelőre álláshoz nem ju t; csakhogy a mai 
„egyelőre" végnélküli terminus . . .  Ha pedig az atya, az 
iparos meghal, kire marad az üzlet, a műhely?! Erre 
ma nem igen szoktak gondolni. Miért van ez igy? Mert 
ma sok magyar iparos szégyenli iparosvoltát. Más szó
val : nincs iparos öntudat.

Ma sok a nézeteltérés mester, segéd, tanonc között. 
Azt lehet mondani, —  noha egy üzlethelyiségben, mű
helyben egymás mellett élik le életük nagyrészét a 
mester, segéd és tanonc — hogy ipari szándékuk, cél
jaik nem azonosak, hanem külön^külön, sokszor ellensé
ges módon küzdenek egymás ellen, ahelyett, hogy ha 
külön-külön is, de együttesen küzdenének a közös 
célért, az üzlet minél nagyobbi forgalmáért, —  hiszen 
igy nagyobb falat kenyér jutna mindegyiknek. Csak a 
hibákat keresik egymásban, eszükbe sem jut a jó t fe l
fedezni egymásban. Miért van ez igy, talán a modern 
kor az oka?! Dehogy is. Nincs iparosöntudat. Mint
hogy az iparosöntudat, a kartársi szolidaritás hiányá
nak következménye az is, hogy egyik mester pl. már 
20 fillérért is borotvál, mig a másik 40 fillérért. Tudás
sal kell harcolni, de nem árleszállítással!

Mi a kivezető ut a mai káoszból? Vissza a régi 
magyar iparosöntudathoz. Legyen ismét kartársi szoli
daritás; legyen harmónia mester, segéd, tanonc között; 
legyen minél több tanult iparos a családban, —  mint 
pl. Németországban —  akkor ismét a régi fényében fog 
ragyogni az ipar is — és a magyar iparos is.

Beaumarchals.
Hogy ki volt Beaumarchais ? Oh, illetlenség volna 

meg nem emlékezni róla. Mert sok közünk van hozzá. 
Sok. Több még, mint hinné az ember. Nem éppen szoros 
kapcsolatban, közvetlen kollégiális oldalról. Mert nem bo
rotvával vívta meg a kenyérharcát. Drámairó volt. Szerző. 
A Sevillai borbély és Figáró házassága szerzője. Ezen a 
ponton kapcsolódik bele a mi érdekeinkbe. Szindarabot irt 
a borbélyról, a legintelligensebb iparosról. Egyszerű pol
gárt tett darabjainak hősévé. És ez nagy dolog volt 
akkor, ha meggondoljuk, hogy előzőleg csak fejedelmeket 
és közéleti férfiakat tettek főszereplőknek darabjaikban 
az irók. Beaumarchais egy bátor lépéssel szakított a szo
káson : polgárt avatott hősnek. És milyen eszközökkel! 
Szellemességnek, elmésségnek szinaranyából gyúrta meg 
a borbély alakját. A költészet virágaival díszítette föl az 
utókor gyönyörűségére és a mi büszkeségünkre.

A világsajtó most ünnepelte születésének kétszázadik 
évfordulóját s ebből az alkalomból a mi kis portánkon is 
kigyul a megemlékezés lángja. Hálával és szeretettel gon
dolunk rá. Egyebet nem adhatunk. Szegények vagyunk. 
Lecsúsztunk. Alamizsnáért kell dolgoznunk. Ma nehezebb 
irók figárójának lenni, mint akkor volt Figáró írójának. 
Még az se áll módunkban, hogy párisi sirjára virágot 
küld'hessünk.

De akármilyen élet is az életünk és akármilyen vé
leménye is legyen valakinek Beaumarchais-ról, egy pilla
natra hadd szüneteljen a borotva a figáró kezében, annak 
a figárónak, akire ő büszke volt, akinek az alakját át
adta a halhatatlanságnak. A figáró dobbanó szívvel őrt 
áll a szelleménél.______ Hlaváts Rezső.

Schiitzer „Ottorony" borotvaszappan a legjobb.
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A z ár ront ók  és a közterhek.
Múltkori cikkem után számos felszólítást kaptam, 

hogy folytassam a megkezdett hadjáratot a tisztesség
telen árrontók üzelmei ellen. Valóban tovább már nem 
lehet síiket fülekkel tűrni azt, hogy amig a múltkori cik
kemben megdöbbentő tényként 14 filléres üzletek
ről számoltam be, azóta tudomásomra jutott, hogy idő
közben már 8 filléres üzletek nyíltak. Nincs tehát más 
hátra, mint kíméletlen harcot indítani ezek ellen, akik a 
mi létérdekeinket és nehezen, de becsületesen megkere
sett kenyerünket veszélyeztetik.

Ezek^ a sötét alakok ugyanúgy, ahogy a munkások
tól elvonják a nekik járó megérdemelt munkabért, ugyan
azt teszik az állammal szemben, mert ezek mellett az árak 
mellett természetesen adófizetői kötelezettségeiknek nem 
tudnak megfelelni. Körülbelül tiz éve annak, hogy az adó
val közelebbről foglalkozom s ezen idő alatt sűrűn volt 
alkalmam meggyőződni arról, 'hogy az adóval hátralékos 
egyének jórészt ezek közül kerülnek ki. Tehát nemcsak 
nekünk, hanem az államnak is elsőrangú érdeke az, hogy 
ezeket az urakat, akik a közterhek viselése és az adó
fizetés alól is kibújnak, erélyes kézzel megrendszabályoz- 
zuk. Felkérem tehát a Testületet, hogy terjesszen fel egy 
átiratot az illetékes helyre, ahol megállapíthatják, hogy a 
munkásóknak ilyen módon való kiuzsorázása és az állami 
vagyon megrövidítése, enyhén szólva, nem egyéb, mint 
tisztességtelen verseny. Akik félévi, vagy egy évi garáz
dálkodás után odébb állnak és keresi azt a helyet, ahol 
még kevésbé van megfertőzve, ott letelepszik és rombol, 
amig a környéket teljesen el nem pusztította és megy 
tovább, mint a rosszféreg. Az államnak nem lehet közöm
bös az, hogy éppen azok, akik semmi néven nevezendő 
közterhek viseléséből részüket ki nem veszik, más régi 
és megbízható adóalanyok üzleti egyensúlyát teljesen alá
ássák. Az állam kötelessége, hogy polgárait, akik nehezen

megkeresett filléreiket az államnak adó formájában ad
ják tovább, megvédje azokkal szemben, akiknek működé
séből nemhogy haszna, hanem kára van az országnak. Én 
nem hiszem, hogy panaszunknak az illető fórum előtt 
visszhangja ne támadna és ne méltányolnák kérésünket 
kellőleg.

Felhívom egyúttal a segédi kar figyelmét is arra, 
hogy belátva a helyzet tarthatatlan voltát, saját jól fel
fogott érdekükben forduljanak teljes megvetéssel azok 
ellen, akik merényletet követnek el iparunk ellen s un
dorral utasítsák vissza az általuk felkínált éhbéreket.

Ha továbbra is tűrjük ezeknek a lelkiismeretlen 
hazárdőröknek az aknamunkáját, amellyel iparunkat szét
zülleszteni akarják, akkor mire segédeink majd a mi 
nyomdokainkba lépnek, akkor erről az iparról csak guny- 
nyal és lenézéssel fognak beszélni. Hogy ez be ne követ
kezhessen, fogjunk össze és közös erővel pusztítsuk ki 
iparunk férgeseit, mert közös a sorsunk.

Mangol Miklós.

Harc a kisiparban felállítandó Ipartestületek Országos 
Központja körül. A fővárosiján 1(> ipartestület „Ipartestületek 
Országos Blokkja” cimii szervezetet létesített, amely arra tö
rekszik, hogy az ipartestületek reformjáról és a lcöpontl szerv 
fálállitásáról szóló 1932. évi V ili. t.-c. minden személyi szem
pontra való tekintet nélkül, tisztán a haladó szellemű iporos- 
ság érdekeire, valamint a feltétlenül szükséges kulturnivó meg
őrzésére való tekintettel -hajtassák végre és ne sajátíthassák 
az uj szervet ki olyan csoportok, amelyek eddigi megnyilvá
nulása nélkülözte a kívánatos komolyságot, alaposságot, elfo
gulatlanságot és tárgyilagosságot és amelyek vezetői kenyér-
keresti forrást akarnak 
részére kreálni. A blokk 
lássál fordult az ország 
lakozásra szólította őket.

az u'j szerv felállításából önmaguk 
e programmját körvonalazva felsző] i- 

összes ipartestiileteihez, melyben csat-

H alló! S zaktársak ! H alló!
Itt az olcsó legújabb és legjobb tipusu külföldi 
tartós ondolálógép 16 fűtőtesttel, komplett felszerelve. 
Budapestről szállítva ára 670 pengő (fűtési idő 2—3 perc.)

N ádas Sándor
IV., Kálvin-tér 6.

Az Europ, —  Diva, —  Fuva, —  Princess és Rádió 
tartós ondolálógépek, hajszárító sisakok, központi 

szárítók stb. vezérképviselete és lerakata.

Niszsza, p rep a rá ló , visz é s  bera lcó  viszela asz össszes  g é -  
peltJ&esz, la p o s  v a g y  sp irá l csavarásQ osz, o lc s ó  á rb a n

liie ren b in i K a p öa ióK .
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N a g y  a k c i ó

a  v a s á r n a p i

m u n k a s s i i n e t  e l l e n .

Az összes fodrászok figyelmébe !
Súlyos időkben az isteni gondviselés mindig ad olyan embereket, akik a legnagyobb bajban seg ít

ségre sietnek és megmentik az arra szorulókat. A  fodrásziparnak igen nagy szerencséje, hogy a fod- 
rászipartestület tagjainak többsége Müller K árolyt ültette ebben a válságos időkben az elnöki székbe, 
aki a múlt idők hosszú évein á.t szerzett nagyszerű rutinjával, a fodrászipar bajainak teljes ism ereté
vel és óriási erővel és munkakedvvel látott hozzá az ipar égető problémáinak m egoldásához.

Ezen problémák egyik legsulyosabbika a vasárnapi munkaszünet kérdése, amelynek kedvező irány
ban való megoldása annál inkább egyik legsürgősebb feladatot képezi, m ert az ipar teljes lerom lása  
és mai, úgyszólván, gyógyíthatatlan betegségének legfőbb oka és alapja. E zt a kérdést annál is inkább  
dülőpontra kell juttatni, mert szaktársaink egyre-m ásra szaporodó, bezárt boltjainak sora, az ön gyil
kossá lett iparüzők és azok nyomorba ju tott családjai, a rendes kereset elmaradása, a fodrászüzletek  
pangása és csődbejutása mindezen egy okra vezethetők vissza.

Ilyen előzmények után Müller Károly ipartestületi elnök azon kijelentése, hogy a vasárnapi 
munkaszünet kérdésének helyes és megfelelő elintézését tartja  legsürgősebb feladatának és azt m in
den erővel, ha kell békés utón, ha kell, harcok fegyverével is, m egoldásra ju tta tja , szint m egváltó  
szózatként hat a mai sivár gazdasági helyzetben. Annál nagyobb garanciát Ígér ez a kijelentés, m ert 
a múlt héten az ipartestület és m esterszövetség közösen elhatározták, hogy együttes erővel látnak  
az ügy elintézéséhez és mind a  két testület tagjai sorban fel fogják  keresni az egyes szaktársakat, 
hogy kellő és pontos adatokat szerezzenek, am elyeket az illetékes hely elé tárva, százszázalékos biz
tonsággal érhessék el az ügynek iparunknak és szaktársaink érdekeinek mindenben m egfelelő szabá
lyozását. A rra  kérjük tehát a szaktársainkat, hogy mindenki pontos inform ációt adjon és a m aguk  
részéről is teljes szívvel és lélekkel álljanak oda a m egindított akció tám ogatásához.

M ert m ost arról van szó, hogy ha a szaktársak nyolcvan százaléka kifejezetten és a közgyűlésen  
teljes nyíltsággal és teljes odaadással áll az ügy mellé, feltétlenül elérhetjük, hogy az iparunk rom 
lásának alapját képező vasárnapi munkaszünet intézm ényét m egváltoztathassuk. A rra  is figyelm ez
tetnünk kell azonban szaktársainkat, hogy ez lesz az utolsó halálos erőfeszítés, m ert ha ez a próba 
m ost nem sikerül, soha többé nem lesz meg a kedvező alkalom arra, hogy az ügyet érdekeinknek  
m egfelelőleg szabályozhassuk.

Bízzunk abban, hogy az önérzetes és öntudatos szaktársaink serege be fo g ja  látni a m on
dottak igazságát, és ott teljes erejével oda fog  állani az utolsó próbatéthez.
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IU E S T E R S Z Ó V E T S E C • f

ffa/ókirdnduldsunk.
Fenségesen szép napra virradt fel a nap július 10-én, 

mikor már a kora reggeli órákban megkezdődött a fod
rászok és t. vendégeik felvonulása a Petőfi-téri hajóállo
máshoz, ahol a Duna Gőzhajózási Társaság „Josef Kari" 
nevű gyönyörű termeshajója vitte a szórakozni vágyókat, 
a természet minden szépségével megáldott dunamenti 
nyaralóba —  Leányfalura.

Impozáns látványt nyújtott a reggeli napsütésben a 
fellobogózott hatalmas hajó, hol már reggel 7 órakor tán
coltak a SternbergJhangszergyár jó sláger-lemezeire a 
fedélzeten elhelyezkedő fiatalok. Pontosan 9 órakor 
hagyta el a kikötőt a hajó, hogy még felvegyük a Pálfi- 
téren felszállni akaró vendégeinket. Megható jelenet volt 
az öröm kitörése, mely a kikötni készülő hajót fogadta. 
Gyors beszállás után folytattuk utunkat a kitűzött cél 
felé. Változatosan szép volt amerre elhaladt a jókedv és 
zenétől hangos hajónk; mindenütt feltűnést keltve, csalta 
maga után a kék Duna különböző jármüveit. Egymásután 
maradtak el a budai Duna-part szebbnél-szebb látványos
ságai : a Római-fürdő, Csillaghegy, Szentendre, sok szép 
ódon templomaival és régi házaival. Fél 12 órakor értünk 
Leányfalura, hol megkezdődött a gyönyörűen szép júliusi 
vasárnap kihasználása. Leányfalun gyönyörű, hatalmas 
park állt a kirándulók rendelkezésére; ki itt, ki pedig a 
vendéglő kerthelyiségében helyezkedett el, hogy a fel
fokozott étvágyának eleget tehessen. Ebédután pedig le 
a strandra, 'hol ugyan, kabin hiányában, kénytelenek vol
tunk a füves fákkal szegélyezett parton levetkőzni, de igy 
is nagyszerű volt. Fennt azalatt folyt a hajón már meg
kezdett snapszli-verseny értékes dijakért, ugyancsak ott 
folyt le a kugli-verseny is, szintén értékes díjazással. 
Odaát pedig, a park területén megindult a gyermekek szó
rakoztatására rendezett bögretörés és zsákbafutás; bol
dogság volt nézni, midőn egy-egy kisfiucska, vagy leány 
átvette a dijaként kiosztott cukorkákat. Ugyancsak frene
tikus sikert aratott a hölgyek tojás-futása. Hölgyeink di
cséretére, egyetlenegy sem vesztette el a fakanálra helye
zett tojást.

így telt el nagyon is hamar a nap, pedig mindenki 
szeretett volna még maradni, de sajnos, mindennek egy
szer vége van.

Soha ily szeretet nem hozott még össze 1000 embert, 
mint ez a fenségesen szép nap, már ott a helyszínen 
sokan kérték a hajókirándulás megismétlését, de minél 
előbb. Feledhetetlen volt az ut hazafelé, ezen a gyönyö
rűen kivilágított, hatalmas hajón, hol a jókedv és mu
zsika egy pillanatig sem szünetelt. Mindenkinek a kezében 
ott volt a kereskedőink által adományozott tombolatár
gyakból, úgyszintén az amerikai tombolán nyert: pezsgő, 
likőrök, bor, szalámi és sokféle nyereménytárgyak.

De sajnos, mint már az előbb is említettem, egyszer 
mindennek vége van és fájó szívvel vettük tudomásul, 
hogy újra itthon vagyunk.

Szinte követendő példaként kellene odaállítani a hét
köznapi sivárság és széthúzás mellé szaktársaink szerető
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megértését, mely e napon uralkodott közöttük, mint két 
testvér forrt egybe az egész hajókirándulás vendégserege, 
áldva a Mesterszövetség vezetőségének gondolatát, ami 
összehozta egy kedves családdá a fodrászok sokaságát.

Ezúton is hálás köszönetünket kell kifejeznünk szere
tett kereskedőinkkel szemben, kik e rossz viszonyok kö
zött is hozzájárultak szép adományaikkal a jótékonycél
hoz. Ugyancsak el nem múló szeretet és elismerés illeti 
szeretett elnökünket, Müller Károlyt is, ki minden módot 
megad és nyújt a Szövetségnek arra, hogy újra egy- 
családba hozza össze a fodrásziparosokat.

Portscher Lajos, szöv. titkár.

A hajókiránduláshoz a következő cégek járullak hozzá 
szép és értékes adományaikkal: Baeder illatszergyár, Blelia 
Ferenc miiköszörüs, Flasner utóda, Fiselier miiköszörüs, Turul 
illatszergyár, Ángyán Béla, Knapp és Társa virágolajgyára, 
Halász Ödön cég, Dreszmann Károly miiköszörüs, Szántó fod
rászat! cikkek kereskedő, Benesh Márton fodrászati cikkek ke
reskedő, Lébor Kálmán miiköszörüs és Xénia illatszerkeres
kedő. Az igen tisztelt szaktársaink figyelmébe kell hogy ajánl
juk a fenti cégeket, mivel sokkal hozzájárultak ahhoz, hogy 
a hajókirándulás ilyen szép anyagi és erkölcsi síikért hozott. 
A hajókirándulás 1298 pengő 30 fillér bevételével szemben 
1042 pengő 99 fillér kiadást mutat. Tehát marad tiszta haszon
ként 255 pengő 31 fillér, melynek fele (127 pengő 00 fillér) a 
segélyalap javára lett átutalva, másik fele pedig a szövetség 
megerősítését van hivatva szolgálni. Snapszlive'rseny győz
tesei: I. dij : Portseher Lajos fodrászmester; IT. dij : Kazányi 
Tivadar fodrászmester; ITT. d ij: Fluihár István cipészmester;
IV. dij: Török István fodrászsegéd. Kuglmerseny győztesei: 
I. dij: Nagy Gyula; II. dij: Kökény János; III. dij: Wétye 
Béla. A nyertesek ott a helyszínen nagy ovációval vették át 
a jól kiérdemelt értékes dijaikat. Elnökség.

Értesítés. A II. kerületi alosztály minden hő 1-én után való 
hétfőn este összejövetelt tart az Iparoskörben, II., Batthyány- 
tér 4. sz.

E l v á l l a l :  mindennemű üvegcsiszolást, tükörboritást
valamint régi, foltos tükrök újra átalakítását a lcgjutá- 
nyosabb árak mellett. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Budapest, VII., H ársfa-U . 40. Tel.: József 378—59.

e
Ne kísérletezzünk,

sak bevált elsőrangú szerszámokkal dolgozzunk:
,.Tuwel“ hajvágógép B. (S. I’earson & Co.) * 12.—
Kohiinor" hajvágógép B. (S. Pearson & Co.) 10.80
Especo“ hajvágógép */*> mm. keskeny 7.50
Especo“ hajvágógép V™ mm. széles 7.80
Especo“ ha j vágógép Vj , 3, 5 mm. 8.—

Újdonság: Kohinor Ad 11 anyh aj vágógép 11 ez kapható
illanyeffiláláslioz szükséges alkatrész P 22.—.

A legmegbízhatóbb borotva a Kari llader 27, 28 P 4.00.
Minden szaküzletben kapható. K. I.
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A  vidéki fod rászok  széth ú zása .
Vidéki szaktársak! Volna egy pár szavam, amit saj

nos, nap-nap mellett olvashatunk. Nem is olyan régen, 
még meg volt a vidéki fodrászok között az összetar
tás, de bizony, két esztendő óta, nap-nap után állandóan 
nyílnak az úgynevezett kegyelemkenyéren élő üzletek. 
Szerény nézetem szerint csak úgy lehetne megoldani ezt 
az ügyet, ha erősebb szakvizsgát alkalmaznának és az 
ezentúl kiadott iparengedélyeket s az üzletek higiéniáját 
szigorú ellenőrzés alá vennék, mert ha ez igy fog tovább 
menni, akkor mindnyájan a tönk szélére jutunk.

Továbbá az ilyen üzletekben három-négy ember dol
gozik, két-három, esetleg ötpengős heti éhbérért. Sőt még 
ezt sem kapják meg, hanem állásuk érdekében, tisztelet
dijakért maradnak. Mert követelőén nem akar fellépni és 
igy az úri, mint a női szakmában hemzseg a sok házhoz 
járó kontár. Ennek is szigorú megrendszabályozását kérje 
a Fodrász Szövetség. A rendeletet a vasárnapi zárórára 
vonatkozólag szintén meg kellene változtatni. Továbbá 
még egy kérésem volna a Budapestti Fodrász Szövetség
hez, hivja fel a vidéki összes vezetőségeket, hogy a jövő 
generációval jobban foglalkozzanak és pedig szakiskolák 
fölállításával, amelyekben úgy gyakorlatilag, mint elmé
letileg oktatnák a jobb jövő reményében. Ne fél, hanem 
egész embereket adjunk a társadalomnak.

Guttmann Márton.
Nyíregyháza.

HÍREK.
S ZEN T  ISTVÁNNAPI ZÁRÓRA. Augusztus 19-én, péntek, 

este 7 órakor zárás. Augusztus 20-án, szombaton, Szent István- 
napkor nyitás reggel 7 órakor, zárás délben 12 órakor. Augusz
tus 21-én, vasárnap, egész nap zárva.

Házasság. Orbán Jár^os, a versen ybo rőt válás 1030. évi vi
lágbajnoka, junius hó 1-én házasságot kötött Mirkovits Szikii
kével Búid akalászon.

Esküvő. Hunyár Rózsik a és Borsó-s Pál augusztus 7-én 
vasárnap, délután 5 órakor tartják esküvőjüket a Terézvárosi 
plébáni a templomban.

Eljegyzés. Szecskó Margit és Narány József jegyesek.
Az Ipartestület és a Mesterszövetség közös értekezlete a 

vasárnapi niunkaszünet ellen. Az Ipartestület és a Mester
szövetség vezetősége jullus hó 28-án este 8 órakor, Miiller Ká
roly elnöklésével értekezletet tartott. Az értekezlet megnyitása 
után Mül'Ler Károly bejelentette, hogy a két szerv vezetőségét 
azért (hivta egybe, hogy megbeszéljék, miként kellene nyugvó
pontra hozni ezt a nehéz kérdést, miután a mai állapotban a 
vasárnapi munkaszünet fenn nem tartható, már azért sem, 
mert ma már a fodrászok 80 százaléka dolgozik vasárnap, ki 
nyíltan, ki titokban. Majd elmondotta, hogy egyik Igen ambi- 
ciós elöljáróság! tag ivet fektetett le és azzal járta be az egyik 
kerületet, ahol vallomásra birta a kollégákat a vasárnapi 
munkaszünetre vonatkozólag. Az eredmény az, hogy a félkerü
letben több, mint 300 bevallotta, hogy vasárnap kénytelen dol
gozni, miután vendégeik ehhez ragaszkodnak. Épp ezért, hogy 
minél jobban dokumentálni iehessen, hogy mennyire szüksége 
van a közönségnek a vasárnapi kiszolgálásra, szintén iveket 
fektetett le és kéri a testület és szövetség vezetőit, hogy gyűjt
senek ők is ilyen adatokat, hogy módjában legyen az illetékes 
fórum előtt bebizonyítani, hogy a vasárnapi munkaszünet csak 
papiron van meg. Ehhez a kérdéshez hozzászólt még Vada Jó
zsef, Ambach Ferenc, Rabong János, Zajda Gyula és Grosch 
Miklós, valamennyien annak a nézetnek adtak kifejezést, hogy 
a vasárnapi munkaszünetet a mai formában fenntartani nem 
lelhet. Végül az a vélemény alakult ki, hogy a vasárnapi munka
szünet megdöntésére őszre rendkívüli közgyűlést kell össze
hívni, ahol a fodrásztársadalomnak legalább 80 százalékának

szint kell vallani, hogy 
vagy nem.

kell-e a vasárnapi niunkaszünet,

Minthogy most folynak a nagy előmunkálatok az őszi köz
gyűlésre, ennek támogatására kérjük szaktársainkat oly módon 
is, hogy szíveskedjenek azoknak, akik vallomasi Ívvel hozzájuk 
fordulnak, őszintén bevallani, hogy üzletükben vasárnap ki 
dolgozik. Téves esetleg azt hinni hogy az információ másra 
kell, mint annak a bebizonyítására, hogy a vasárnapi munka 
a fodrász!párnák legfőbb érdeke. A testületnek és a Szövetség
nek csak az a célja : hűen visszatükrözni a szakma beléletét.
Ha ez sikerül, nyert ügyünk lesz.

A borbély- és fodrászipar Szent István-napi inunkaszünete.
A miniszter újabb rendelkezése. Ipartestületünk azt a kérel
met terjesztette fel a m. kir. kereskedelemügyi miniszterhez, 
hogy tekintettel arra, hogy most a Szent István napja szom
batra esik, engedje meg, hogy a fodrászüzletek péntek este 
fél 10 óráig nyitva tarthassanak, szombaton egész nap zárva 
legyenek és vasárnap kivételesen délig nyitva tarthassanak. 
A miniszter ezen kérelemre a következő rendelkezést bocsá
totta k i:

Sz.: 1128—1032.
A Budapest Borbély-, Fodrász- és Parókakészitő Ijmr-

testületnelc.
Felterjesztett kérelmére értesítem, hogy a hivatali elődöm 

által a borbély- és fodrászipar vasárnapi és Szent István-napi 
munkaszünetének szabályozásáról kiadott 00.018—1020. szánni 
rendelet 2. §-a megfelelő rendelkezést tartalmaz arra az esetre, 
ha Szent István napja szombatra esik, ugyanis e napon Buda
pest Székesfőváros területén a borbély- és fodrászipar körébe 
vágó minden munka reggel 7 órától déli 12 óráig végezhető. 
Ez okból újabb szabályozásra szükség nincsen.

Budapest, 1032. évi julius hó 20-án.
A miniszter rendeletéből:

Dr. Hálta Aurél s. k., 
miniszteri tanácsos.

PETHEÖ MIKSA
Budapest, V I I . ,  Dob-u. 107. tRottenbiller-utca 
mellett.) R a k t á r o n  t a r t o k  m i n d e n n e m ű  b e l -  é s  
k ü l f ö l d i  a c é l á r u t .  K ö s z ö r ü l é s e k  é s  j a v í t á s  

s o k  a l e g o l c s ó b b  á r o n .
H orotvák :

P
Petheő 27. 28 =  4.50
R evisor 27, 28 =  4.40
R evisor fé lfrancia , 130. sz. 5.20 
R evisor hom orú, % , 4/ 8,

61. szám 7.—
.Tollason, 7. csil. hom orú 7.20
Johnson francia  0.50
S. Pearson, hom orú 8.50
S. Pearson, francia  0.50
Eredeti ,, Hám on P áris“  4.—
H am m ond 27, 28 4.40
Goldkrone 27, 28 5 .—
G oldkrone hom orú 7.40, 8 .—
Pum a 13. sz. % , 4/ k 4.00
Pum a 39. sz. 4/ s 0.40
Pum a 88. sz., 4/ s 7.00
K ron onberg  27, 28. 4.—
K ron enberg  „E lité "  30 0.50
K ron enberg  hom orú, 72, 77

7.—
H a jv á g ógép ek :

Sobár 3, 5, 7 mm. 8.50
U gyanaz 0 -s  7.80
A ricco, 3.5 f. 0.—
U gyanaz, 0-ás t í—
Juvel, 3 mm. 12.—
W illiam  S. Pearson

3. 5, 7 0.80
E sprecho s. Pearson J/t

mm. 0.50

P
C lipper Pearson 1 , 3, 5, 7 7 .— 
K oliin or %  mm. 9.00
Mars 3, 5, 7 mm. 10.—
Mars Vi mm. széles 9 .—
N orm a 3, 5, 7 m m. 7 .—
N orm a 3, 5 m m. 7.—
N orm a mm. 7.50
R ab by -g ép  8 .—
OndolAló vasak 0 .— , 10.—

H aj vágó o l ló k :

Eredeti p ipás ,,C lau b erg“
Non plus u ltra  18 0 .—

U gyanaz 19, 0.— , 0.50
Petheő Non p lus ultra 18 4.00 
Petheő Non plus u ltra 19 5 .—
R oliuso Non p lus ultra 17,

18, 19 4.50, 5.00, 6.20
Petheő Non plus ultra 20 5.20
T igor 19 6 .—
F enőszíj, lógós és kézi

2-tői —  10-ig 
M anikűr ollók 2-től —  2 .40-ig 
R orotvanyél fehér 1.20

K öszörU lésl árak :
R orotva 
H ajvA gó ollók  
M anikűr ollók  
IIu jvA gógép

1.20
— .00
— .50
1.20

Vidéki m egrendelések azonnal eszközöltetnek.
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Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik szeretett férjem el
hunytéval részvétükkel gyászomban vigasztaltak, fogadják 
hálás köszönetemet. Egyúttal nem mulaszthatom el elismerni, 
hogy «00 pengő temetkezési segélyt a Temetkezési Egylettől 
hiány nélkül felvettem. Özv. Csovics Jánosáé.

Segédek kisegitési dija: Úri fodrászsegéd szombaton 4 
köznapon 2 P. Női fodrászsegéd szombaton 5 1', köznapon 2 I\ 
manikűr szombaton 3 I*, köznapon 2 P. Karácsony, ivusvét és 
pünkösdi 'ünnepeken 1 P-vel több.

A biidapesti borbély-fodrászmesterek betegsegélyző és te
metkezési segélyegyletének vezetősége értesíti összes tagjait, 
hogy tagtársunk Csőriek János (V. k.) f. é. július 10-én, 50 
éves korában elhunyt. Temetése 12-én d. u. 4 órakor a rákos
keresztúri köztemető halottasflvázából egyleti zászlónk kivonu
lása mellett ment végije. E halálesettel a temetési pótbefizeté
sek 1(26-ik esete vált esedékessé Sóhröder János pénzbeszedőnk
utján, vagy a központban miniden kedd este 6—0 óra között.

*
Egyúttal értesítjük tagtársainkat, hogy a választmánynak 

f. é. jullus hő 12-én tartott ülésén hozott határozata értelmében 
a temetési értesítéseket és az eddig a temetésekhez szokásos 
zászlókivonu 1 ást próbaképpen a .közgyűlésig felfüggesztette. 
Továbbá szolgáljon tudomásul, hogy a pótbefizetésekkel hátra
lékban lévőknek az erről szóló „Intést*' ezentúl ajánlott level
iién kézbesít tétjük, amelynek posti költségét (40 fillért) az 
illetők tartoznak viselni. Az elnökséf/.

Hadik János gróf interpellációja a felsőházban. Az ország- 
gyűlés felsőháza jullus 2-án ülést tartott, amelyben Hadik Já
nos gróf az OTI ügyében mondott nagy figyelemmel fogadott 
interpellációt. A kormányt hónapok óta kellett volna foglalkoz
tatnia ennek az ügynek, hiszen az OTI .május 26-iki közgyű
lése már felterjesztést intézett a kormányhoz. Tarthatatlan 
helyzet az, — mondotta Hadik János gróf — hogy a betegségi 
ágazat deficitjét az öregségi és rokkantsági dijaikból fedezik. 
Itt van a 12 százalékos késedelmi kamat, amely különben csak 
tavaly január 1. óta 12 százalékos, mert azelőtt 24 százalékos 
volt. A legnagyobb uzsoráskodás történt tehát éppen azokkal, 
akik szegény kisemberek. Amikor ezt szóvá tettük annak idején, 
az volt. a válasz, hogy ez nem is annyira kamat, mint inkább 
büntetés. A legnagyobb igazságtalanság azonban, amit képzelni 
lehet: állandóan büntetésekkel dolgozni és igy bevasalni olyan 
pénzeket, amelyeknek befizetésére a kisegzisztenciák képtele
nek. Ezután mélyen elitélte Hadik gróf a behajtási jutalékot, 
ami végeredményben az iparosok kíméletlen zaklatására vezet. 
Ami az árverést és a végrehajtásokat illeti, azok számtalan 
egzisztenciát tönkretettek és éppen ezért ezt minden körülmé
nyek között meg kell akadályozni. Akár uj törvényjavaslattal, 
vagy még inkább a rendkívüli felhatalmazás segítségével a 
kormánynak sürgősen intézkednie kell. Ezután előterjesztette 
interpellációját: 1. Hajlandódé a kormány intézkedni, hogy a 
gazdasági életet súlyosan terhelő társadalombiztosítás öregségi 
és rokkantsági ágazata részére szedett járulékok fizetése ideig
lenesen felfüggesztessék 2. hogy az OTI és a MAPI követelé
seinek behajtási eljárásánál az adósok részére ugyanolyan 
kímélet! idő biztosi ttassék, mint aminő a gazda tartozásokra? 
3. hogy az OTI és MAPI áltál szedett 12 százalékos kamatot 
6 százalékra leszállítsák és egyúttal az adósoknak a múltból 
fennálló kamattartozásait ugyancsak 0 százalékos alapon mér
sékeljék és a fennálló hátralékokra, hosszabb időre szóló kamat
mentes részletfizetési kedvezményt adjanak? 4. hogy a járulé
kok késedelmes fizetéséért a múltban kirótt bírságokat töröljék 
és a jövőben ilyeneket ki ne rójanak? Kenéz Réla kereskedelem
ügyi miniszter azonnal válaszolt az interpellációra. Aki tisz
tában van a kisiparos társadalom válságosán súlyos helyzeté
vel, az szerinte csak helyeselheti az elhangzott kívánságokat. 
A maga részéről ezeket a követeléseket, amelyek tárcája körén

kívül esnek, minden erejével képviselni fogja a kormányban. 
Hadik János gróf viszonválaszában elismerte a kereskedelem
ügyi miniszter jószándékát, de attól tart, hogy a kérdés meg
oldása ismét nagyon elhúzódik. Erre Kenéz Béla kereskedelem
ügyi miniszter újabb felszólalásában kijelentette, hogy még a 
nyári szünet alatt, a legközelebbi minisztertanácson letárgyal
ják az előadott kívánságokat.

Az Országos Kézműves Testület az ipartestilletek reform- 
járó1, a felállítandó központi szervről intézkedő törvény végre
hajtási utasításáéi, valamint a. központ alapszabály-munkájút 
teljesen elhibázottnak tartja. A megjelent végrehajtási utasítás 
semmi értéket nem kölcsönöz az intézménynek. Az Országos 
Kézműves Testület irodája hosszúbb felterjesztést készített, az 
ipartestületi reform és a központi Intézményről szóló törvény 
végrehajtási utasításáról, melyben megállapítja, hogy a végre
hajtási utasítás- és alapszabály-minta teljesen elhibázott azon 
esetben, ha a minisztérium lényeges módosításokat nem fogad 
el, úgy az iparosságot a törvény végrehajtása semmiképpen 
sem hozza előnyös helyzetbe. Nemhogy a kívánt célt nem érik 
el, hanem az iparosság mai helyzetével szemben is visszaesést 
jelentene a törvény végrehajtása. A felirat elsősorban foglal
kozik magával az ipartestületi reformmal. Kívánatosnak tartja 
annak egész vonalon való módosítását, mert a kontemplált 
reform egyes ipartestületeket még a mainál is rosszabb anyagi 
helyzetbe sodorna. Az IPOK-kal szemben kívánja a felirat a 
választási rendszer teljes vonalon való .megváltozását. Állást 
foglal a mellett a rendszer mellett, hogy az egyes listákon kü
lön tüntessenek föl a rendes és a póttagok, továbbá, hogy az 
egyes listák beadására záros határidőt tűzzenek ki az ipartes- 
tületek elöljárósága, amelynek lejárta után újabb listát beadni 
ne lehessen, valamint az egész vonalon titkos szavazási rend
szer bevezetését kívánják. Rendkívül nagy súlyt helyez a kéz- 
müáestestület fölterjesztése a tiszteletdijak tölcsére, amely az 
előzetes kalkulációk szerint az évi költségvetés 34 százalékát 
tenné ki s igy úgyszólván lehetetlenné tenné, hogy a felállí
tandó szerv komoly értékes és az iparosok érdekében való 
munkát fejthessen ki. Egyedül a közgyűlés és a választmány 
nem a fővárosban lakó tagjai részére engedélyez a felirat uti- 
költség-megtéritést. Egyébként is az egész vonalon a Iegerélye- 
sdbb takarékosságot kíván az OKT előterjesztése, mert a leg
takarékosabban összeállított költségvetés szerint is az 'intéz
mény évi büdzséje 170.(KM) pengő körüli lesz, amely esetben az 
ország Iparosságának a 'hozzájárulása az intézmény eltartásá
hoz a mai nehéz viszonyok közepette mintegy 100.000 pengőt 
reprezentál, ami átlagban iparosonként az ipartestületi köte
lékbe tartozókra 80 fillér megterhelést jelentene. Az IPOK köz
gyűlési ügyrendjének egész vonalon való megváltoztatását kí
vánják, a klottir mellőzését, minthogy ilyen klotür mellett ko
moly munka kifejtése el sem képzelhető, továbbá a rendkívüli 
közgyűlés összehívásának megkönnyítését tartja szükségesnek 
az OKT. Az OKT felterjesztése számos vidéki és úgyszólván 
az összes fővárosi ipartestületek álláspontját tükrözi vissza.

Az elhalt iparos özvegyének nem feltétlenül kell a halálo
zástól számított három hónapon 'belül az ipar gyakorlását meg
kezdeni. A soproni kereskedelmi és iparkamara konkrét ügyből 
kifolyólag olyan iparjogi véleményt adott, mely szerint az öz
vegy nem köteles az 1022. évi XII. t.-c. 7. §-ban előirt bárom 
hónapon belül megkezdeni az elhunyt iparjoga alapján az ipar 
folytatását. Ebben az esetben azonban az özvegy az ipart nem 
gyakorolja az elhalt házastárs iparjoga alapján, hanem csak 
újabb ipar jogosítvány birtokában, amelynek megszerzéséhez az 
özvegy a szakképzettséget igazolni nem tartozik. Amennyiben 
az özvegy szakképzettséggel nem rendelkezik, tnnoncot csak 
abban az esetben tarthat, ha olyan üzletvezetője van, ki saját 
személyében rendelkezik szakmai képesítéssel.

Schützer „öttorony“ borotvaszappan a legjobb.

Nasrv I s t v á n - f é l e  borotvák, oUók, Javításokat pontosan  
eszközlök.

V.,Sasig et-utca 15 b.
Speciális vas köszörülése 
párja P 2.80.
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Nyilatkozat. A „Női fodrász1* eimiü szaklap 1932 július 1-én 
megjeleni számában „Értesítés4* cim alatt egy közlemény jelent 
meg, amely mint Mii Mer urék testületének kiküldöttjét a tájé
kozatlanság vádjával illet és úgy állít a közvélemény elé, mint 
akinek nem kell a közeledés, nem kell a béke és nein kell a 
tisztességes versenyt védő törekvés stb., igy fűzi tovább a cikk 
sugalmazó ur súlyos tévedéseit.

Az igazság nevében szükségesnek tartom mindezekre ki
jelenteni, hogy mi örömmel fogadunk minden olyan közeledést 
és támogatunk .minden az Igazi béliét és tisztességes versenyt 
előmozdító törekvést, amelyet az urifodrász-ipartestület tag
jaira is előnyösnek tartunk.

A paritásos elhelyezésnek azonban azt a formáját, amely 
csak a nőifodrászokra, főleg pedig csak a gépondolálást vég
zőkre igér némi előnyöket és teljesen figyelmen 'kívül hagyja 
az urifodrásziparosi érdekvédelmet, nem támogathatjuk.

Ez a tervezet, nézetünk szerint, az elhelyezés kérdésében 
csak jogfeladást jelentene Ipartestületünk részéről, amelyre 
pedig senki szép szavaiért kaphatók nem vagyunk.

Fridricli Ferenc.
Tákos Lajos szarvasi fodrászmester jubileuma. Tálon 

laijos szarvasi fodrászmester ipartestületi jegyzői működésé
nek 25-ik évfordulójára augusztus 7-én az ipartestület szék
házában szoborleleplezéssel kapcsolatos jubileumi emlékünne
pélyt rendez. Délután 3 órakor lesz az ünnepi díszközgyűlés 
a szarvasi Dalkar közreműködésével, melynek keretében le
leplezik az ünnepeltről készített mellszobrot és Tóth Pál 
országgyűlési képviselő átadja a ni. kir. kereskedelemügyi 
miniszter elismerő oklevelét. A szegedi kereskedelmi iparka
mara oklevelét TonelU Sándor főtitkár adja át. Este 8 órakor 
nagy társasvacsora fejezi be az ünnepséget. A magunk részé
ről is legmelegebben üdvözöljük érdemes szaktársunkat.

A segédek szakszervezetének ajánlata. A segédek szak- 
szervezete azzal fordult az Ipartesfcület vezetőségéhez, hogy 
a maguk részéről a legteljesebb erkölcsi támogatást ajánlják 
fel a mai gazdasági helyzetből kivezető modus vivendi létesí
téséhez. Minthogy mindkét oldalon a jóakaratai szándék két
ségtelen, aó ipartstület vezetősége már meg is indította a 
tárgyalásokat, amelyek jó mederben haladnak előre. Az ügy 
konkrét részleteiről jövő számunkban hozunk bővebb tudósítást.

A Sólyom Turista Egyesület augusztus havi programja.
Augusztus 7-én. 1. túra: Fürdőkirándulás gyalog a S. T. E. 

lakihegyi weekendtelepére. Találkozás a közvágóhídi Hév- 
állomásnál reggel fél 7 órakor. Vezető: Kapás István. — 2. túra: 
Fürdőki rándulás Lakihegyre. Találkozás a Szt. Gellért-téren a 
Ilév-állomásnál reggel 7.20 órakor. Vezető: Petrucz K. —
3. túra: KakuMiegy, Szőrén tó, Dudaőrs. Találkozás: Farkas
réti villamos végállomásánál reggel fél 8 órakor. Vezető: Páz
mány József.

Augusztus Ufón: 1. túra: Fürdőkirándulás gyalog a S. T. 
E. lakihegyi weekendtelepére. Találkozás 13-án este 10 órakor 
a Boráros-téren. Vezető: Knénim Lajos. — 2. túra: Fürdő
kirándulás Lakihegyre. Talákozás Szt. (Jeliért-tér Hév-állo
másnál reggel 7.20 órakor. Vezető: Pénzes József. — 3. túra:

mülíöszöriis és késmüves-specialista,
Budapest, VII., Bethlen-u. 14.

(Keleti pá 1 yaudvarnál.)
Vállalok minden e szakmába vágó köszörülést és 
javításokat garancia mellett. Finom acéláruk állandóan 
raktáron, úgymint: borotva, olló, zsebkés, haj vágógép, 
manikürmüszerek, fenőszijak és fenőkövek stb. legju- 

tányosabb áron kapható.

Vidéki rendelések azonnal elkészülnek.

Csillebérc. Máriamakk, Budakeszi. Találkozás a farkasréti vil
lamos végállomásnál reggel 8 órakor. Vezető: Czézner Márton.

Augusztus 21-én. 1. túra: Fürdőkirándulás gyalog a 8. T. 
E. lakihegyi weekend telepére. Találkozás 20-án d. u. 2 órakor 
a Boráros-téren. Vezető: Zörgő János. — 2. tűm: Fürdőkirán
dulás Lakihegyre. Találkozás a Szt. Gellért-téren a Hév-állo
másnál reggel 7.20 órakor. Vezető: Kóbor Károly.

Augusztus 28-án. 1 túra: Fürdőkirándulás gyalog a S. T. 
E. lakihegyi weekendtelepére. Találkozás 27-én este 10 órakor 
a Boráros-téren. Vezető: Ruckert J. — 2. túra: Fürdőkirándu
lás Lakihegyre. Találkozás a Szt. Gellért-téren a Hév-állomás
nál reggel 7.20 órakor. Vezető: Vári Gyula. — 3. túra: Gémes- 
kut, Csúcshegy, Üröm. Találkozás a hűvösvölgyi villamos vég
állomásánál reggel S órakor. Vezető: Reiter .T.

Szeptember 4-én. .1. túra: Fürdőkirándulás gyalog a S. T. 
E. lakihegyi weekendtelepére. Találkozás 3-án este 10 órakor 
a Boráros-téren. Vezető: Kremm Lajos. — 2. túra: Fürdő
kirándulás Lakihegyre. Találkozás Szent Gellért-téren a Hév. 
villamos állomásánál reggel 7.20 órakor. Vezető: Petrucz Kor
nél. — 3. tűni: Szép juházsné, Julianna major, Nagykovácsi. 
Találkozás a zugligeti villamos végállomásánál reggel 8 órakor. 
Vezető: Breitfeld Alajos. Tura-bizottság.

A társadalombiztosítási járulék leszállítása ügyében ipar
testületünk tárgyalást kezdett az OTI igazgatóságával. Mint
hogy a tárgyalások nem vezettek eredményre, fellebbezéssel 
élt, úgyhogy az ügyben végeredmény képen a biróság fog dön
teni. A biróság döntése őszre várható.

Eltűnt férj iparának folytatása. Az 1877: XX. t.-c. 28. 
§-ának d) pontja értelmében az, aki legalább egy év óta távol 
van, ilia a tartózkodási helye ismeretlen, gondnokság alá helyez
tetik. A kérelmet az idézett törvény 32. §-a értelmében a ro
konok, tehát a távollevőnek a házastársa is előterjesztheti és 
a 40. § értelmében a házastársnak igénye van a gondnokságra. 
Megjegyzendő azonban, hogy amennyiben az ipar egy éven át 
egyfolytában nem gyakoroltatik, az 1922: XII. t.-c. 72. §-a ér
telmében az iparigazolvány hatálya megszűnik. Ennélfogva a 
szóbaniforgó esetben nem várható meg az 1877: XX. te. 28. §-a d) 
pontjában előirt egyévi idő. hanem a gyámhatóság e törvény 
32. §-ának 2. bekezdése értelmében egy év eltelte előtt is meg
teheti a vagyon fenntartására és kezelésére vonatkozó ideigle
nes intézkedéseket. Ezek figyelembevételével megvan a mód 
arra, hogy a távollevő férj törvényes neje ennek gondnokává 
kirendeltessék s mint ilyen férjének szünetelésben lévő iparát 
folytathassa. Amennyiben képesítéshez kötött iparról van szó, 
az Ipart csak szakképzett üzletvezető alkalmazásával lehet 
folytatni, (dd0.470/1929. K. M.)

A tanoncok kötelesek vasárnap templomba járni. Nemré
giben Kenéz Béla dr. kereskedelemügyi miniszter körlevelet in
tézett az ország összes ipartestületeihez, amelyben arra hívja 
fel 'hivatalosan az ipartestületek figyelmét, hogy ismertessék 
a tagjaikkal a törvénynek azt; a rendelkezését, 'hogy a meste
rek kötelesek tanoncaikat vasárnap templomba járatni, mert 
aki ebbeli kötelességének nem tesz eleget, azt megbüntetik. 
Több vidéki ipartestület a miniszteri rendelkezés folytán kolli- 
zióba került, mert a legtöbb helyen a leventeoktatás úgyneve
zett szorgalmi ideje összeesik az istentiszteletek időpontjával. 
A vidéki leventék vasárnap délelőtt 0 órától 12 óráig kötelesek 
a leventeoktatásban resztvenni és igy az istentiszteleten nem 
jelenhetnek meg. Most olyan irányban kezdtek mozgalmat, 
hogy a leventeöktatók felügyelete alatt járjanak vasárnap dél
előttönként a leventék istentiszteletre.

A jogutódlás kérdése. Figyelmeztetjük szaktársainkat, 
hogy az OTI minden jogutódot felelőssé tesz az előbbi üzlet
tulajdonossal szemben fennálló követelésekért, ha hat héten be
lül veszi át az üzlethelyiséget. Legyenek tehát minden ilyen 
átvételnél a szaktársak óvatosak és kellő körültekintéssel jár
janak el.

A Bambii seb Bohémia tartós ondolálógóp az, amely a gya
korlatban legjobban bevált és amelyben minden forász a régen 
keresett gépet nyeri.

Schützer „öttorony** borotvaszappan a vezető márka.
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M u n k á s m in d en n a p  r e g g e l  7  é s  S ó ra  
J f ö s ö / /  van .

Strandüiinepély Lakihegyen. A Sólyom Turista Egyesültet 
augusztus 21-én kabaréval és amerikai Árveréssel, kedélyes 
napot, rendez Lakihegyen. Retúrjegyet kapni 90 fillérért 7.2U-as 
vonatig. Ingyenes révátkelés a 9 órai komppal. Találkozás 
a Hellért-téren.

líe kell jelenteni az 1—2 napig tartó munkaviszonyt is. A
társadalombiztosítási törvények érteimében az 1—2 napig tartó 
munkaviszonyt is be kell jelenteni. A rövid ideig tartó munka
viszonyok elmulasztott bejelentésénél azzal a kifogással ér
velni, 'hogy csak a 8 napot meghaladó munkaviszonyt kell be
jelenteni, nem lehet, inért a társadalombiztosítási törvények 
előírása szerint a munkást még abban az esetben is be kell 
jelenteni, ha a munkaviszony egy teljes napig sem tartott, 
mert a törvények által megszabott 8 napi határidőt csak a 
bejelentés teljesítésére engedélyezték és ennek az a célja, hogy 
a munkaadónak egy bizonyos idő álljon rendelkezésére úgy a 
be-, mint a kijelentés egyidejű teljesítésére. A fentiek termé
szetesen nem vonatkoznak a biztosítási kötelezettség alá nem 
eső napszámosokra, akik ma itt. holnap máshol vállalnak 
ugyanolyan munkát, mert ez a munkavállalás tulajdonképpen 
vállalkozói szerződés jellegével bir s Így biztosításra kötelezett 
munkaviszony nem is jött létre.

Az elnuilaszotit társadalombiztosi tási bejelentés miatt 
pótlólag kirótt járulékok teljesen a munkaadót terhelik. A be 
nem jelentett alkalmazottak után a munkaviszony megszűnése 
után pótlólag kirótt járulékokat teljes egészében a munkaadó 
tartozik megfizetni. A biztosításra kötelezettek után fize
tendő járulékokat a munkaadó — az 1Ö2T>: XXXIV. te. alap
ján, nyugbérben részesülők kivételéve' — tartozik befizetni. Jo
gában áll ugyan a járulék felét a munkás fizetéséből levonni 
de ez csak joga, mellyel tetszése s, rint élhet vagy sem, anél
kül, hogy ez a járulékfizetési kötelezettségét érintené. Az a 
munkaadó, aki a fent említett törvénycikk ellenére a munka
viszony megszűnése után a munkavállaló fizetéséből levonja a 
kirótt járulék felét, törvénybe ütköző cselekményt követ el és 
mint kihágás, két hónapig terjedhető elzárással és <500 pengő 
pénzbüntetéssel is büntethető. A baleseti biztosítási járulé
kok és dijak a törvény rendelkezése szerint kizárólag a munka
adót terhelik és a munkaadó ezeknek a felét vagy bármilyen 
hányadát sem háríthatja át munkásaira. E járulékok és di
jak tehát akár rendes időben, akár pótlólag történik is a ki
rovás, teljes egészében a munkaadót terhelik.

Bejelentési kötelezettség. Figyelmeztetjük szaktársainkat, 
hogy minden uj alkalmazottat nyolc napon belül jelentsenek be 
úgy az ipartestiiletnél, mint az OTI-nál, mert a főváros ezt 
hivatalból ellenőrizteti. A bejelentések elmulasztása súlyos 
büntetést von maga után.

Nem lehet a kézmüvesíparosok kereseti adóját az alkal
mazott segédek és tanoncok számának alapul vételével meg
állapít am. A Székesfehérvári Ipartestület panaszt emelt az
elten, hogy a kézmüvesíparosok adóját az alkalmazott segédek 
és tanoncok számának alapul vételével állapítják meg. A bu
dapesti kereskedelmi és iparkamaráihoz intézett átirat meg
állapításai szerint a fiatal segédek és régibb szakmunkások 
között lényeges különbség van, amit közmű vési párosok adójá
nak megállapításánál nem vesznek figyelembe. A kamara 
ebben az ügyben felterjesztéssel fordult a pénzügyminiszterhez 
és kifejtette azt az aggodalmát, hogy az iparosok ezen adózási 
hátrány kiküszöbölésére máris fiatal, vagyis nem reg szabadult 
segédeket nem szívesen alkalmaznak, tanmicaikal pedig lei- 
szabadulásuk után sokszor elbocsátják. Ez úgy az ipari szak
képzés, mint szociális szempontból kedvezőtlen tünet. A köz
mű vés iparosság ennek a káros tünetnek , megszüntet eset. úgy 
véli elérhetőnek, lm rendeletben kimondanák, hogy a segédek 
felszabadulásuk után, adóztatás szempontjából, legalább két 
évig tanoncmunkásnak tekintendők. A kamara e/.t a Kitolnál 
úgy adóztatási érdekből, mint szociális szempontból pártoloan 
ajánlotta a pénzügyminiszter figyelmébe.

Bérletfüzet T., II. és III. árszabályhoz füzetenként 4 fil
lérért, a hozzávaló plakátot 10 fillérért kapható a Mester
szövetségben és az Ipartest illet pénztáránál.

Tempó! Az egész világon, a tudományban, a technikában, 
az iparban, a kereskedelemben a jelszó: Tempó! Aki a tempót 
bírja, az halad előre. Ezért figyelmeztetjük a fodrászokat, 
hogy a fodrásziparban is csak tempóval lehet előre haladni. A 
tempóhoz elsősorban Jerlxi-liakcUi borotva kell, akinek ez 
van, az bírja a tempót, az halad előre, úgy, ahogy az iram 
diktálja.

Külföldi fodrászok állandó érdeklődése a Schiitzer „Ötto
rony" borotvaszappan iránt, azzal az örvendetes eredménnyel 
jár, hogy a nagy külföldi cégek a valutanehézségek dacára is 
hónapröl-hónapra fokozódó mennyiségben rendelik a budapesti 
gyártól a Schiitzer „ÖLtorony“ borotvaszappant. Tehát nem
csak idehaza vívja ki az első helyet magának, hanem az ide
gen, erős konkurreneiában is ismert és keresett márkának van 
elismerve. Ideális és speciális összetétele minden más borotva
szappannal szemben biztosítja az elsőségét. Nem a reklám 
tette népszerűvé, hanem a szakember fodrászmesterek és a 
nagyközönség elismerése. Azoknak, akik még nem dolgoztak 
vele, csak azt ajánljuk, hogy próbálják ki és meggyőződnek 
arról, hogy a legerősebb szakállt, vagy a napégette arcot is a 
legnagyobb könnyedséggel és gyorsan tudják a Schiitzer „Öt- 
torony“ borotvaszappannal borotválni.

A borotva és hajvágóolló a legfontosabb szerszáma a fod
rásznak. Hiába van gyors, könnyű keze a legjobban képzett 
szakembernek is, ha nem a kezéhez alkalmas, jó szerszámmal 
dolgozik. A szerszámnál azonban nem csak az a fontos, hogy 
külső alakra, fazonra alkalmas legyen, hanem a legfontosabb, 
hogy e szerszámok minőségileg a lehető legjobb acélból készül
jenek. A modern acélgyártás csodákat mivel. Ha szemügyre 
vesszük a TOMMY borotvákat, vagy a TOMMY liajvágóollókat, 
meglepődünk ezek rendkívül finom és célszerű kivitelén s bár 
hihetetlenül hangzik, de a Tommy szerszámokat válogatás nél
kül vehetjük, mert még nem volt eset rá, hogy akár egyetlen 
egy is ne vált volna be. Egyébként a Tommy acéláruk minden
egyes darabjáért teljes jótállást vállal: Halász Ödön fodrász
berendezési, acél- és illatszernagykereskedése, (Budapest, VII., 
(Jsengery-u. 2(3. sz.). Halász Ödön a Tommy acéláruk magyar- 
országi egyedárusitőja s ezek kizárólag csalkis itt szerezhetők 
be. Ezenkívül raktáron tartja az elképzelhető összes acéláru
kat, haj vágógépeket, fenőfákat, fenőszijakat, kölnivizeket, fe j
vizeket, hajlékotokét, stb., stb., melyeket óriási aruraktárára 
való tekintettel a legolcsóbb napi áron árusít.

Önnek feltétlen m egnyugvást biztosít, ha

borotváit és egyéb gépeit

FLASNER LAJOS
utóda a
ÍOO éves
FISCHER A. PIA
müköszörüsnél javittatja, 

Budapest, Vili., József-körut 17.
Nagy árura ktár !
Szakszerű m unka! Szolid árak! 
Vidéki m egrendeléseket soronkívül 
intézek el.

Schiitzer „öttorony" borotva szappan a vezető márka.
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HIVATALOS RÉSZ
Elöljáróság! ülés augusztus hó 12-én, este pont 

fél 9 órakor.
Tanoncszabaditás augusztus hó 26-án, este fél 8 

órakor.
Elnök: fogad kedden és pénteken d. u. 6— 8-ig.
Jegyzői iroda: Mindennap d. u. 6— 9-ig (szerda és 

szombat kivételével).
Pénztár: Mindennap eh u. 6— 8-ig (szerda és szombat 

kivételével).
Elhelyezés: Mindennap reggel 7— 8-ig. Kézápolók, 

stb. reggel 8— 9-ig.
A testület iparhatósági biztosa: Dr. Keresztes Miklós, 

székesfővárosi főjegyző, VI. kér. elöljáróság, Aradi- 
utca 23.

Testületünk főorvosa: Dr. Molnár Tibor, Szív-utca 
33. ez. Telefon: 139— 55.

A testület ügyésze: Dr. Kabakovics József, ny. kir. 
törvényszéki biró, Budapest székeefőváros törvényhatósági 
bizottságának tagja, ügyvéd. Iroda: V., Személynök-utea
7., félemelet 2. Telefon: Aut. 182— 21.

Szerkesztő hivatalos órái: Kedd és péntek este 7— 9 ig.
Mrmkakönyvék be- és kijelentése: Naponként d. u. 

6— 9-ig.
Üzleti záróra: Nyitás reggel 7 órakor, zárás este 

7 órakor; szombaton este fél 10 órakor; ünnepnapokon 
délután 2 órakor.

Tanoncszerzödések: Hetenként kedden és pénteken 
köttetnek. A tanoncszerződéskötéshez nemcsak a tan
mester és a szülő, hanem a tanonc jelenléte is szükséges. 
A tanoncszerződéskötéshez a következő okmányok kellenek:

1. A tanonc születési anyakönyvi kivonata.
2. A tanonc iskolai bizonyítványa.
3. A tanonc ujraoltási bizonyítványa.
4. Tisztiorvosi bizonyítvány, hogy a tanonc a borbély

szakmára alkalmas.

KÉRELEM. Az Ipartestület vezetősége felkéri mind
azokat az egyesületeket, melyek az iparon belül a Tes
tület támogatását élvezik, hogy a „Fodrász Ujság“-ban 
elhelyezett cikkeiket a jövőben a legszűkebb keretek 
közé szorítsák. Ugyancsak felkéri a kartársakat is, 
hogy a lap részére csak közérdekű cikkeket Írjanak.

Felelős kiadó: Wéber József.

A TÜKÖR NEM CSAL!
Ha tartós és  szép  tükröt akar

gyári áron
a k k o r  f o r d u l j o n

DEUTSCH M ÓR és JENŐ cég h ez
üvegcsiszoló és tükörgyár 

Budapest, VI., Paulay Ede-utca 57. szóm. 
MÉ~ F e n n á l l  2 3  é v e .

APRÓ HIRDETÉSEK
Közlési dij szavanként 10 fillér. Állást és alkalmazottat 
keresőknek minden szó 5 fillér. Az összeg 10 filléres 
postabélyegekben is beküldhető. Beküldött apróhirde
téseket, melyekhez a közlési dij nincs mellékelve és 
utánvételes ujságrendelést, nem veszünk figyelembe.
Műkedvelőknek és jelmezes estékre férfi, női parókáik, szakállak, 
bajuszok — vidékre is — kölcsönbe kaphatók Kuba Sándor 
arany- és ezüstérenunel kitüntetett fodrásznál. Budapest, II., 

Csalogány-utca 52. Telefon: Aut. 551—75.
Keresek borbélyüzletet megvételre Budapesten, vagy vidéken, 

hol polgári Iskola van. Kimerítő ajánlatokat kérek, ármeg
jelöléssel. Frittinvann, fodrász, Prénayfalva. 517

Borbélyüzletnek alkalmas helyiség olcsón kiadó. I., Tétényi-ut 
GO. szám 403

Hároméves urifodrászsegéd jobb üzletbe Pesten vagy Pest kör. 
nyékén teljes ellátásért is elmenne dolgozni. Cián: Sej
toki Lőrinc, V ili., Szigony-utca 7. 515

Kétéves segéd vagyok, elsőrangú úri- és nőiihajvágó, az ondolá- 
lásban is jártas vagyok. Elhelyezkednék szerény fizetésért. 
Vklókra is lehet. Óim: Hajas Béla, IX., Viola-utca 50., 
földszint 4. 407

Urifodrászberendezést megvételre keresek. Hunyadi-tér 2. sz.
(510)

Külföldre költözés miatt egészen uj háromszemélyes fodrász
üzlet komplett berendezése minden elfogadható árért sür
gősen eladó, esetleg mint bevezetett kész üzlet is. Ciim a 
kiadóban. 510

Fiatal urifodrász vagyok, ondolálni is tudok. Alkalmazásba 
lépnék. Fizetés megegyezés szerint. Cim: Ftilöp Lajos, 
Kispest, II., Peterdl-köz 9. 508

Eladó 3 darab tmárványlap, női fülkébe való, 1 darab úri- és 
nőifeliratu üvegtábla, 1 darab manikürasztal. Tatai, Ist- 
ván-ut 37. szám. 507

Urifodrászsegéd díjtalanul állandó kisegítésre ajánlkozik, le
hetőleg hol a nöifodrászatot is gyakorolhatná. Szives meg
kereséseik a kiadóba kéretnek „Gyakornok" jeligére. 500

25 éve fennálló urifodrásziizlet, alacsony bérrel, nyugalomba- 
vonulás miatt eladó. Szigony-utca 20. szám. 505

Perfekt manikürösnő, aki vizhulhtmosit is, felvétetik Fodor
nál, Rákóczi-ut 73. 504

Használt lemosótálat, forgószékeket veszek. Gőcze, fodrász, 
Ferenc-körut 22. 503'

Egy komplett kétszemélyes urifodrászl>erendezés, egybefuté 
márványlappal, lavórokkal, olcsón eladó. Baudner, Erzsé
bet-körút 29. 500

Eladó olcsón Budapesten régi jóhirnevü fodrásziizlet. Meg
tudható : IV., Irányi-utca 21., fodrásznál. 499

Perfekt úri- és nőáfodrász és nőihajvágó, ki 2 évig volt egy üz
letben, jelenleg is dolgozik, elhelyezkedne jobb üzletbe 
Pesten vagy Pest környékén. Megkeresést ,,Szorgalmas" 
jeligére a kiadóba kérek. 498

Ha fodrászüzletet venni vagy eladni óhajt, forduljon bizalom
mal Bruékmann fodrászhoz, Aréna-ut 44. 490

Eladó olcsón egy szárítóimra, Samum-száritó motorral, nagy 
egycsöves Siemens-hajszárító, egy ,,Kussó"-tartőshullám- 
gép 30 fűtőtesttel voltmérővel. Megtekinthető Mayer 
Franclsnál, IV., Károly-körut 20. 489

Úri- és nőifodrászsegéd azonnali belépésre állást keres. Orosz 
József, VI., Itákos-tér 28. 488

14



F O D R Á S Z  V J B Á O

Két üveg úri- és fodrásztábla jókarban. kapható. Lengyel, Ka- 
zinczy-utca 7. 487

Kiadó háromszemélyes fodrászberendezés. Nagy János, X., 
Korponay-utca 23.

Cíép-, víz-, vasondolálni tudó jómegjelenésü (hölgyfodrász elhe
lyezkedést keres. Cim: It. György, Wesselényi-utca 33., 
fodrász. 480

Jómegjelenésü fiatal urifodrászsegód, ki jó nőihajvágo, állast 
keres csekély díjazásért. Szives megkeresést: Wider Ernő, 
IX., Liliom-utca 27.

Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon bizalom
mal e lap szerkesztőjéhez. Található délután 2— 4 
óra között mindennap a Westend - kávéházban, Te- 
réz-körut és Szondy-utca sarok.

Alkalmazást adok szeptember 25-ére egy kimondott komoly, 
intelligens, periektől dolgozni tudó úri- és hölgyfodrász- 
segédnek, kinek legkevesebb 3—4 éves gyakorlata van úgy 
a hölgy-, mint az urifodrészakban. Kezdők mellőzzenek. 
Fényképpel ellátott kimerítő ajánlatot kérek fizetési igény 
megjelölésével. Élelmezést, lakást adok. Bicsák, fodrász, 
Szentgotthárd. 482

Ügyes hölgy fodrászt, vagy fodrásznőt keresek társul vidékre. 
24—20 éves, csakis szolid, jómegjelenésü, jól képesített 
munkaerők Írjanak. Cim a kiadóban. 480

Üzletberendezések, kisebb-nagyohh kivitelben. Hamburgi és 
forgószékek, egybefutó asztalok, első kéziből. Mintaterem: 
Iíambera fodrásznál, VIII., Karptfenstein-utca 21. 401

Kimondottan jó borotváló, 24—32 éves korig levő borbély- 
segédet keresek azonnali belépésre. Fizetés havi 30 pengő, 
koszt, lakás. Csak jó munkások ajánlatát kérem. Schutka 
Dezső fodrász, Balassagyarmat.

Kiköltözés miatt eladó (Pápa /vasútállomáson egy jóforgalnm 
fodrászüzlet, hosszabb liázbérm ént ességgel. Nőifodrászat. 
Német és szláv nyelvek tudása nagy előny. Komoly, tőke
erős vevők személyes ajánlatát (kérem. Hozmán Endre fod
rász, Pápa, vasút állomás 403

24 éves, jómegijeleniésü, ügyes és korrekt urifodrász és női- 
h aj vágósegéd, ki a magyar és német nyelvet periektől 
bírja, azonnali belépésre állást keres egy jobb üzletben. 
Óim: Hautzinger 'Mihály, Magyaróvár, Magyar-utca 44 sz.

495
Tartósondolálógép, E. T. München gyártmányú, 

20 darab fűtőtesttel eladó. Luther-n. 1/a. 
üzlet.)

alig használt, 
.Höígyfodrász- 

407
Vidéken nevelődött, négy középiskolát "végzett, jómegjelenésü 

fiú úri- és hölgyfodrászt a noncna k ajánlkozik. Piltmann, 
Itózsa-u. 04. 40ó

Vízmelegítő olcsón eladó. Lelkes fodrász, lrányi-u. 21. 473

Kiadó teljes fodrászüzletberendezés. Érdeklődni lehet: IV. kér., 
Hajó-u. 12— 14. sz. alatt. (Házfelügyelőnél.)

Fiatal, szerény igényűi, jó  munkás urifodrászsegód állást keres 
Pest környékén, esetleg helyben. Lébb József, VII., Hun
gária-körút 148.

Ügyes, fiatal fodrásznő, ki elsőrendűen manikűröz, állandó, 
másfél-, vagy kétnapos kisegítést keres. Aczel, ltáday-u. 11.

Autógeizer, jókanban, eladó negyven P-ért. Horváth fodrász, 
Vörösmarty-u. 57.

Bérbevennék nőLfodrászilzletet, üzletrészt, vagy úri- és női- 
fodrászlüzletet. Nyirő József, Tölgyifa-u. 14.

Női fodrászüzlet, Kőrútnál, sürgősen eladó. Cim e lap szerkesz
tőjénél.

Intelligens, 41 éves urifodrász, olyan nő Ismeretségét keresi 
házasság céljából, akinek fodrászüzlete van. Leveleket 
„Házasság" jeligére e lap kiadóhivatalába kér.

Fodrászberendezések uj és használt, valamint forgószékek ál
landó raktára. Schaffer, VI., Jókai-u. 2.

Müköszörülde speciális rendszerrel. Fkisncr József utóda: 
FiscJver Antal fia Budapesten, József-körút 17. sz. alatt spe
ciális rendszerrel vezette be műhelyét. Tehát erre a speciá
lis rendszerre, illetve a speciális köszörülésekre ezúton hívja 
fel a fodrászok figyelmét.

Tisztelt Kartársaim!
Mielőtt tartós ondoláló és szárító 
gépet vennének, nézzék meg a 
BAUMBUSCH-féle „B ohém ia" 
tartós ondoláló és „R o t o s “ 
száritó gépeinket, melyek ma a 
legtökéletesebbek. Állandó bemu
tatás a magukkal hozott model
leken és díjtalan betanítás minden 
vevőnek. Áraink igen olcsók,a fize
tési feltételeink pedig nagyon elő
nyösek. Mindenki kérjen árajánlatot
Baumbusch gyár vezérképviselete

Seress é s  Eckert Budapest, 
Muzeum-körut 10. és FELSÖGÖD 
Ugyanitt minden alkatrész s fűtő
testek, melyek m i n d e n  géphez 
használhatók, valamint a közis
mert C, B és E oldatok. — V i 
d é k r e  p o n t o s  s z á l l í t á s .
T e l e f o n :  345-29.

A kis Bohémia 12 fűtőtesttel már 490 pengőért 
kapható.

Ili

i

Ö n é r s e /e s  
íodrásaz c s a k  a  
saját szaklapja  
bán adhat fel
ffirdetést t

Munfcás m in d en n a p  r e o o e l  7  é s  S óra  
K ö x ö tt  van .
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Kíséreljen meg egy rendelést

Ön meg lesz lepve,

ha Jerba védjegyű félfrancia „R A K É T A " 
borotvával fog  dolgozn i.

K ap h a tó :

R E I T E R  MIHÁLY
fod rá szn á l, Bpest, IV., Sütő-u. 1,
ahol a már eddig: is előnyösen 
ismert JERBA borotva, fenőszi), 
olló és paszta is kapható.

V i d é k r e  p o n t o s  s z á l l í t á s .  
Pollart-borotva is kapható.

A fodrásziparban szükséges
mm mmKOLCSONRUHAT

gyönyörű, hófehér kivitelben és leg - 
jutányosabb feltételek mellett szállít a

H1G1ENA
FEHÉRNEMÜ-KÖLCSÖNZŐ-VÁLLALAT 
BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-U 26.

TELEFON: Aut. 154—47.

ffZaorál Ideál" borotva
s/8 széles ........
4/8 szé les .........
3/8 széles .........

3 . 8 0  pengő 
4 - 8 0  pengő 
5 . 4 0  pengő

Hajvágó olló 
Hajvágó olló 
Hajvágó olló 
Clauberg-féle 
Clauberg-féle
Borotva é lesité s ..............
Hajvágó olló élesités ... 
Hajvágó gép élesités —

17 cm. Zaorál
18 cm. Zaorál
19 cm. Zaorál
18 cm..............
19 cm..............

4 . 8 0
5 . 4 0
6.00
5 . 4 0  
5 - 8 0

pengő
pengő
pengő
pengő
pengő

1 . 4 0  pengő-tői 
-  . 8 0  fillér-töl 
1 . 6 0  pengő-tői

késm üves és 
>  müköszörüs

Baross-utca 1. szám.

H A L Á S Z  Ö D Ö N
fodrászberendezési, felszerelési, acél- és kozm etikai 

cikkek nagykereskedése
B u d a p est, V I I .,  C s cn g e ry -u tca  20. sz.

(Az urifodrászipartestület íl teli énében.) Telefon: József 45 1 13.)
Tudja Ön, hogy miért jók a T O M M Y  -borotvák és ollók ?
Mert a legnemesebb, kézzel kovácsolt svéd acélból készülnek s 
olcsóságuk mellett mindazon tulajdonságokat egyesitik magukban, 
amit egy kiválóan jóminőségü borotvakéstől és liajvágó-ollótól

várni lehet.
27-es. vagy 28-as feliérnyelü, franciaélü borotva, drb 4 .GO
32-es % , Vs, vagy Vs szélességben, homorú, darab 7.—
Non pius ultra guimnis hajvágó-olló

18. sz. 5.40, 19. sz. 5.S0, 20. sz. G.20 
Tommy-olló, gumini nélkül 18. sz. 5.40, 19. sz. 5.80

Aminol hajfesték, 15 színárnyalatban darabja P 2.50.
Forgószék, bécsi mintá

jú, nikkel fejtámlával P 
Állványos fejmosó, a leg

nagyobb és legerősebb P 
Nikkel asztali felszere

lés 4 részből P
Olasz csésze, fehér por

cellán P
Lemosótál, fehér porcel

lán P 2 .—
Pollárt rendszerű fenő

fa P 1.80, 2.50
Ondoláló kapocs, 4 tu

cat, 1 karton P
Ondoláló kapocs, 9. sz., 

egész nagy, 1 tucat P 
Méteres fátyol, erős, 1 

méter P — .44
Sarkos netz, erős — .40,

— .45, — .50, — .50, F 
Duplán sodrott erős 

netz, sarkos , — .75 P — .85 
Szarvas babalinjtü, 1 do
boz P 1.—

Vérelállitó stift, prima 
minőség 1

Albus borotvaszappan,
1 csomag F

Zsinórvatta, 1 kg.

50.—

10.80

1.20

1.—  

1.20

-.GO

-.20

2.40
5.50

Kölnivíz 50#, nyolcféle 
Illatban, 1 liter P

Korion vagy Bayrum, la  
50#, 1 liter P

Dióolaj, prima, illatos,
1 kg. P

P.riUantin, szilárd vagy 
folyékony, 1 kg. P

Schampon bayrum, kitü
nően habzó, 1 liter P 

Savoly ovál borotvaszap
pan, 1 kg. P

Úri bajlekötő, darabja P 
Eredeti Marcel hajsütő

vas, 8 ., 9. vagy 10. sz. P 
Szeszlámpa, kisebb 1’
Szeszlámpa 2 .—- P
Bíbor rudszappan, óriás P — .50 
Schampon por la, 1 kg. 1* 3.50
Körömlakk, gyöngyház, 

dekája P
Körömlemosó, dekája P 
Nyakszirtkefe kézi 2.10 P 
Timsókő, nagy, darabja P — .28 
Fodrászpuder la  P 2 .—
Matador fodrászfésii

— .00. P
Úri hajkefék 1.20, 1.50,

1.80, P

4.80

4.80  

4 .—

4.20

1.20

3.00
— .09

3.208.—
4.50

-.20
- .0 8
2.20

— .70

3 .GO
Köszörüléseket olcsón, jótállás mellett vállalunk. Vidékre csomago
lási dijat nem számítunk. Üzletberendezésnél felvilágosítással és 

költségvetéssel díjtalanul szolgálunk.

Nem leéli garancia, nem le é li 
biztosáéit. Cegjobb és ártalmatlan 
egyeálil csalt a Henna-testéit

Helyi lerakatok:
I. Potzner József, I., Horthy Miklós-ut í>2.
II. Pockné, II., Attila-utca 41.
III. Kuba Sándor, II., Csalogány-utca ">2.
IV. Jónutz József, IV.. Veres Pálné-utca 4.

■„ — —  mm m mm m «u— «

^ e n n é  £ '  O rien tá l
Cu&sztiQ, ttudape& t
Vili., Népszínház-u. 
27. 1. em. 7.



A M I NOL hajfesték
l e h u a j ó p o r  a mai fcor legtökéle

tesebb és legolcsóbb festéke, ára P 2.50. Vezérképviselet 
uj dme; Budapest, I., Horthy Miklós-ut 59., Randau

László.
Kerületi lerakatok, akiknél a festék gyári áron be

szerezhető :
I. Hurtl Oszkár, Pálya-u. 7.

I. Szllassy Károly, Horbhy Miklós-ut 37.
n . Kuba Sándor, Osalogány-u. 52.

III, Lusztig Antal, Pa>csirtainező-u. 24,
III. Futtaki és Magyar, Újlak, Lajos-u. 12.

IV. Kovács és Wéber, Kigyó-u. 6.
IV. Sámuel Béla, Váci-utca 9., II.

IV. Stingl Pál, Eskü-ut 6.
V. Mink Márton, Lipót-íkörut 25.

V. Pók István, Rudolf-tér 3.
VI. Tótfalusy Kálmán, Teréz-körut 32,

VI, Kovács Ferenc, Andrássy-ut 31.
VI. Relterits Gyula, Munkácsy-u. 37.
VI. Szabó Albert, Nagymező-u. 52.

VII. ,,Ix>rissa“ Pajor, Kertész-utca 23.
VII. Eiehert János, Nefelejcs-utca 18.
VII. Galltzenstein Rezső, István-ut 36.
VII. Steln Imréné, Király-u. 72.

VII. Steln Imre, Hársfa-u. 56.
VII. Rottmann Ármin, Teréz-körut 20., I.

VII. Halász Ödön, Csengery-u. 29.
VII. Ángyán Béla Rt, Rákóczl-ut 40.
VII, Grosz István, Károly ikiirály-ut 1.

VIII. FuChs és Komáromy, Népszinház-u. 16.
VIII, Zombory Aladár, Baross-u. 49,

IX. Földi Imre, Ferenc-körut 33.
IX, Balkányi Kálmán, Üllői-ut 107.

Újpest. Trencsiner Sándor, Árpád-u. 171.

Pártoljuk
a szép fehérneműt!
A Budapesti Gőzmosoda és 
Fodrászipari Fehérnemű- 

kölcsönző vállalat

Telefon :
A . 9 3 3 - 3 2 .

A legkiválóbb minő
ségű fodrász fehér
neműt versenyképes 
áron kölcsönöz és 
autókkal menetrend- 
szerű pontossággal 
házhoz szállít-

Budapest, VI,,
Lőportár-utca 14/a.

SZERELÉSI VÁLLALAT
jes úri-, női fodrász és manikűr 
üzletek tervezése és kivitele.

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

ALAPITTATOTT 1889-ben <§L

VÉDJEGY.
Felhívom a t. vevő
közönség f igyelmét  
hogy készítményeim ki
zárólag ezen védjeggyel 
kerülnek forgalomba.

Kicsiny! árusl- 
sltás raktárom
ból leszállított 

árban.

Hajsütővasmelegitőt. Arcgözőlő-készüléket. 
Fémmanikür-asztalokat. Fejtámlákat. Fod
rászasztali készleteket. Viaszbaba, paróka- 
és kirakatállványokat. Utcai fodr&szlámpákat 

Cégértálakat és tartókat.
Azonkívül elvállal mindennemű gáz-és vízszerelési munkát. 

Szolid és pontos kiszolgálás.
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Tökéletesen berendezett üzem 
fodrász szerszámok köszörülésére, 

javítására és nikkelezésére
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P A L L E T T A  R I C H A R D  U T Ó D A

i l i t t i R S m i
Borotva és késárugyára, solingenj, 

sheffieldi finomacéláru nagybani rak
tára, műköszörüldéje és nikkelező

telepe

Alapittatott 1889 Budapest, Vili., Rákóczi-ut 61. Telefon: J. 358-09

Üzemünk fejlődése megkövetelte, hogy gépeink állományát és üzlethelyiségünket bővít
sük. A n&lülik megszokott szerénységgel tudatjuk ezen körülményt, aminek alapköve, 
a . gyártásunkban, a munkáinkban, ármegszabásainkban, versenyképességünkben, kedves 
vevőinkkel való érintkezésben, nemkülönben minden cselekedetünkben megtalálható: Ra
gaszkodunk a tényékhez és valódisághoz! Vállalkozásunkat négy pillérre építettük: A
szakszerű alaposságra, a folytonos gondosságra, a technika helyes alkalmazására és az 
üzleti élet minden harcát megálló erkölcsére. Ebben benne van: A megrendelő által tel
jesítendő fizetésért a legtöbbet tudni nyújtani. A panaszával, ha előfordul, éppen olyan 
kedvesen meghallgatni és segíteni, mint a vásárlásnál. Csak igazat mondani! Még ak- /

' kor is, ha látszólag ellenünk szólna, tudni és megérteni, hogy nem kell nékünk olyan 
haszon, amiből másnak kára van! Köszörüléseket és javításokat, valamint nikkelezé- 
seket gondosan és szakszerűen, a megígért időre pontosan, a lehető legolcsóbb árban 

készítjük el és postai megrendeléseket haladéktalanul továbbítjuk.
Üzemünkben kipróbálható és általunk forgalomba hozott: Villamos-haj vágógép, viilamos-haj.száritó, vil
lám os-massage, villamos-porszívó, villamos padlófényesitőkefe és villamos vízellátási-szivattyúk. Kérjük

szives látogatását.

Hajvágógépek 1 darab
Valódi „Juvel" 3-as 5, 7 mm. 12 .—
Ugyanaz 0 -á s .......................... 12.—
Valódi „P ro to s"..................... 13.50
Valódi Koh-i-noor 3-as 5, 7 . 14.—
Ugyanaz Ó -á s .......................... 9.60
Valódi „Mars" 3-as 5, 7 . . 10.—
Ugyanaz 0-ás .......................... 10.—
Valódi „Mundus" 3-as 5, 7 . 14.—
Ugyanaz 0-fis . . . . . . 12.—
Rendszer Juvel 0-ás vagy 3-as 5, 7 . 8.50

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

„ „ felsőlap . 3.25
A legtökéletesebb gép Babi nyakborot- 
válás helyett, nesn húz, nem szúr, 
nem hagy el, utána nem lesz vörös a
nyak ......................................... 7.50

Rugók.
Juvel, Mars, Mundus . . . tct. 3.00 0.80
Koh-i-noor .......................... tct. 1.— 0.10
Csavaralátétrugó . . . . tct. 1.— 0.10

Hajvágóollók.
Ered. pipás Clauberg Non Plus Ultra 18 6.50
Ugyanaz . . . w . . . 7.—
Ugyanaz solingeni 18 . . . • • ■ 4.40
Ugyanaz . . . . 19 . . . • • • 5.—
Ugyanaz . . . . 20 . . . 5.60
J. A. Henckels 18 . . .  . • • • 6.50
Ugyanaz 19 . . . . 7.00
Olcsó, sima 3— 4-ig . . . . * • , •
Manikűr olló finom, vékony • • • 2.—
J. A. Henckels..........................
Manikűr reszelek 14 16 18 20 cm.

4.—

LÖ0 2.—  2.20 2.40

Körömkaparó és feltoló .
Borotvák.

Léber homorú 76-os 3—4- 
Léber félhomoru .
Léber negyedhomoru 
Léber Attila 27. 28.

- 6/8

1 darab
1.50

7.20
6.40
5 .  —
4.40 
8.—

10.—
7 . —
7 . —
4 . —
4 .  —  
6 —
6. —
6.—
4.40 
4.60
5. —

Johnson 7 csili, homorú 
S. Pearson homorú .
Ugyanaz fr. . . .
Gold Krone homorú .
Kronenberg 27. 28 .
Hamond 27. 28 . .
Clauberg pipás 27. 28 
F, Ed. Wüsthof homorú 
Merx u. Co. homorú 
Ugyanaz francia élű 
Eredeti ,,Pollárt“ 27. 28 
Eredeti „Hámon" Páris .

Minden borotva csont, vagy hasonló értékű 
nyéllel van szerelve és jótállással 

Fenőszijak lógós és kézi 2.— 10.—  P-ig, 
melyek használatra preparált állapot
ban lesznek kiadva és a jó fenésért 

garantálva.
Köszörülések és javítások.

Borotva köszörülések . . . . .  1.44
Fodrászolló „ . . . . . *  oÍ80
Manikürolló ,, . . . . ! o!ö6
Haj- és szakállgép..........................1.60
N ik k elezés............................... *. . 1.60

Fehér, príma csontnyél borotvára fel
szegecselve ......................................... .............

Sdhützer borotvaszappan mindig a legolcsóbb árban. 
Forgalmi adó és csomagolás az árakban bennfoglal

ta tik és Így az külön nem lesz felszámítva.

Európa irodalmi és nyomdai részvénytársaság (Igazgató Schmidek Tibor dr.), Budapest, VI. Ó-utca 12. szám.




