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XL. évfolyam. 1932. november 5.

Memorandum a kereskedelmi miniszterhez.
Nagymélt'ásúgu Miniszter Ur!

Kegyelmes Urunk!
A magyar társadalom egy régi, összeroppanásban 

lévő osztálya, a borbélyok és fodrászok iparüző serege 
végveszélyben fordul Nagyméltóságodhoz, hogy a végső 
katasztrófa elől megmenekülhessen.

A borbélyok és fodrászok nemzetünknek számottevő 
nagy testületé, amely hazafiasságáról ismételten példát 
adott és áldozatkészségéről mindenkor az ország hatalmas 
támaszának bizonyult, katasztrófa előtt áll. A borbélyok 
és fodrászok ma sajnos csak koldusai a nemzetnek; ipa
ruk leromlott, tönkrement; az iparüzők százai és ezrei ál
lanak miunka és foglakozás nélkül. Az ipar csak tengődik 
és a ránakött béklyóktól, közterhek iszonyú súlyától, az 
iparban rágódó bajoktól szabadulni nem tud. Csak a ma
gas helyről jövő segítség mentheti meg, a végső elzüllés- 
től és attól, hogy a nemzetnek ez a nagy osztálya kiessék a 
nemzet testéből és szertezülve, a proletarizmust szapo
rítsa.

Mindezen bajok végső forrása, a vasárnapi munka
szünetnek mai formájában váló fenntartása, amelyet már 
régen túlhaladt az élet és amely bilincseivel agyonnyomja 
a világválságtól amiugy is márnmár alig lélegzeni tudó 
fodrász- és borbélytársadalmat, amelynek fenntartó ereje 
immár a végsőkig van gyengítve.

Eilég rámutatnunk arra, hogy a kötelező vasárnapi 
miunkaszünet takarója alatt mennyire feiburjánzottak a 
visszaélések és mindazok, akiknek a törvény állítólag 
munkaszünetet és pihenést rendelt, ezt nem az adott célra 
használják fel, hanem fokozottabban dolgoznak, mint 
bármely hétköznapion. Mert a vendégeknek vasárnap is 
kell a borbély és a fodrász és, ha zárva találja, a törvé
nyes üzleteket, kénytelen zughelyekre, kontárokhoz, az 
ipar visszaélőihez fordulni és azzal szolgáltatni ki ma
gát.

Hogy ez a. visszaélés mennyire elharapódzott, Iegkiál- 
tóbb bizonyitéka az a statisztika, amit az ipartestület 
egyik „stichpróbá“ -jával derült ki. A főváros egyik ke
rületének egyik körzetében közel 1000 egyént számítottak 
össze, akik a vasárnapi munkaszünet dacára dolgoznak 
és ezek között mesterek, segédek, tanoncok, manikürnők, 
fodrásznők egyaránt voltak .képviselve.

Kénytelenek vagyunk azonban itt visszatérni az ál
talános vasárnapi miunkaszünet elrendelésének eredetére, 
mert a régi bölcs törvényhozás megengedte a fodrászok

nak és borbélyoknak, hogy vasárnap délig nyitvatarthás
sák üzleteiket és ilymódon elégítsék ki a felmerült köz- 
szükségletet. 1919 tavaszának kellett jönnie^ hogy a Ká
rolyi-kormány túlzott szociális elgondolásból általáno
sítva, laikus módra a vasárnapi munkaszünetet a 'bor
bély- és fodrásziparosok, valamint a közönség megkérde
zése nélkül elrendelte és betiltotta a vasárnap délelőtti 
munkát is. Mi volt ennek a következménye? Ezerszámra 
keletkeztek a klub, a kávéház, a vendégig, a magánlaká
sokban fészket ütő alkalmi borbélyok és házalók, akik az 
eddigi tisztes helyhez kötött ipart házaló iparrá sülyesz- 
tették. A tisztességesen üzletet tartó és az adófizető pol
gárság tekintélyes rétegét képező iparosokat, akik min
den közterhekből bőven kivették részüket, >a tönk szélére 
juttatták olyannyira, hogy az OTI járulékait, a forgalmi 
adót és egyéb adókat már fizetni sem képesek. Ellenben 
az elbuvó és házaló egyének, akik jövedelmük után adót 
nem fizetnek, kijátsszák mindazokat a szabályokat, ame
lyek éppen a vasárnapi munkaszünetet betartó iparosokat 
sújtják. Ennek következménye az is, hogy tisztán a fő
város területén 600 üzlettulajdonos segéd nélkül kényte
len dolgozni, mert nem bírja a rászakadó nagy terheket 
a szórványosan, vagy alig jelentkező munka mellett.

Elképzelhető, hogy az ipar ilyen állapota mellett 
ezerszámra futnak be a panaszok az ipartestülethez, 
amely ismételten eljárt illetékes helyeken, sürgetve a va
sárnapi munkaszünet szigorú ellenőrzését, konkrét ada
tokkal világított rá a házalókra és a legtöbbnyire törvé
nyes engedély nélkül dolgozókra. Ámde a panaszok, az 
eljárások semmi eredményt nem hoztak, hiszen a vissza
élők furfangjai ellen még a rendőrség sem tudott elég 
fo Italomat nyújtani. Mig végre ma odajutottunk, hogy az 
ipar testület ma is túl van halmozva az ilyirányu pana
szokkal és sérelmekkel, anélkül, hogy azokon segíteni 
tudna.

Lassanként azonban a tapasztalatokból leszűrt tanul
ságok arra a méggyőződésre vezették úgy a testület ve
zető .embereit, mint az iparosok többségét, hogy a bajok 
főokozója a vasárnapi munkaszünetnek mai formájában 
való fenntartása. Ezért ismételten közgyűléseken foglal
kozott ezzel az üggyel és1 a tagok többsége határozottan 
állást foglalt a vasárnapi munkaszünet megváltoztatása 
mellett, azonban a felső illetékes helyek vallási és szociá
lis szempontokra hivatkozva, mindeddig mereven elzár
kóztak minden változtatás elől.

Ma azonban a .helyzet immár teljesen tarthatat

1
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lanná vált és ennek legbeszédesebb demonstrációja annak 
a testületi szavazásnak eredménye, amelyben az ipartestü
let megszavaztatta összes tagjait a vasárnapi munka- 
szünet fenntartása, vagy eltörlése mellett. A szavazás 
eredménye, amely szerint 944-en a vasárnapi munkaszünet 
megváltoztatása mellett szavaztak és mig a jelenlegi álla
pot fenntartása mellett csak 436-an (mellesleg megje
gyezve^ ez a 436 szavazó túlnyomó többsége a vasárnapi 
rmíunkaszünettel visszaélők köréből került ki), azt bizo
nyítja, ihogy most már feltétlenül szükséges az ipar össze
omlásának megakadályozására és a tisztességes iparosok 
megmentésére az a rendelkezés, amely szerint a jelenlegi 
helyzettél azt rendeli el, amely a fodrászok és borbélyok 
■iparának felsegitésére szükséges.

Hivatkozhatunk külföldi példákra ds. Rómában, ahol 
a katholikus egyház legnagyobb méltósága, a pápa lakik, 
•a vallás minden sérelme nélkül vasárnap is dolgoznak a 
•fodrász)- és borbélyiparosok. Amerikában és egyéb orszá
gokban is, ahol a dolgozók szociális védelme a legmaga
sabb fokát éri el, ugyancsak meg van engedve a vasárnapi 
•munka a mi iparunkban. De nem menjünk messze. Hiszen 
•a törvény már kivételt tett, mert a vidéki fodrászoknak 
e.ngedélyzte a vasárnapi munkát, holott éppen a fővárosi 
^fodrászokkal kellett volna eredetileg ezt a kivételt tenni, 
tidegenforgalmi és közszükségleti szempontokból, mert hi
szen az ideérkező idegeneknek a kiszolgálás vasárnap ép 
úgy szükbéges, esetleg még fokozottabban is, mint más 
.napokon. De a zugíorgtelotm mellett az idegen igy ki van 
téve a lgmesszebbmenő zsarolásoknak is, holott a vasár
nap is nyitva tartható tisztességes üzletekben ettől telje
sen tmeg van óva.

De amint kivétel van az általános munkaszünet alól 
a kíávéházajk, vendéglők és azok személyzete tekintetében, 
;az ugyancsak közszükségletet képező fodrásziparnak is 
íjoga van ehhez. Hiszen iparunk munkaadói nem rövidítik 
meg szociális téren az alkalmazottakat, mert a hét folya
mán bármikor adhatnak nekik szabadságot és az ipar 
^megmentésével minél nagyobb darab kenyeret akarnak 
.nekik nyújtani.

Nagyméltóságu Miniszter Ur! Kegyelmes Urunk! A 
fentiekben csak vázlatosan ismertettük a fenforgó bajo
kat, amelyen csak a vasárnapi munkaszünet mai formá
jának megváltoztatása segíthet. Hogy a szociális követel
ményeik is ki legyenek elégítve, azt kérjük, hogy a vasár
napi munkaszünet általános tilalma alól méltóztassék ki
venni a borbély- és fodrászüzletekot -s megengedni, hogy 
.azok vasárnap déli 1 óráig nyitvatarthassanak és dolgoz
hassanak. A segédszemélyzet pihenőidejét vasárnap déli 
11 órától hétfő déli 1 óráig gondoljuk megállapitandónak.

Kérésünk komolyságát és időszerűségét az alant kö
vetkező ipartestületek közös aláírásai támasztják alá, 
Imiért is a legalázatosaíbban esedezünk, hogy iparunk tu'l- 
,nyomó többségének óhaja alapján a vasárnapi munkaszü
ret kérdését a fentebb kifejtettek szerint szabályozni és 
■azt rendeletileg megváltoztatni kegyeskedjék.

Budapest, 1932 október hó.
Maradunk Nagyméítóságodnak alázatos szolgái:

Dr. Kégl Elemér. Müllér Károly
jegyző. ipartestületi elnök.

A fentebb kifejtetteket teljes erővel támogatja a 
budapesti kereskedelmi és iparkamara, továbbá az IPOSz 
és az OKT, az iparosok számottevő testületé, valamint 32 
ipartestület, amelyek mindannyian a memorandum aláírá
sával erkölcsileg is rajta vannak, hogy szakmánk hatal
mas többségének akarata érvényesüljön és elérjük azt a 
célt, amely iparunk fejlődésének egyik biztos eszköze.

Bleha 28-as borotva világrekordot nyert.

Irta: Mutter Károly, ipartestületi elnök.
A magyar kézművesipari társadalom nagyjelentőségű 

megmozdulása volt október hó 20-án, az Iparosok Orszá
gos Gazdaságpolitikai Blokkjának életrehivása.

A legtekintélyesebb, közbecsülésnek örvendő iparos
vezetők töblbezáz ipartestület csatlakozásának bejelentése 
mellett, 300.000 magyar kisiparos, kisipari társadalom 
egyetemének érdekében bontottak zászlót.

Kötelességemnek tartottam, hogy e mozgalomhoz 
csatlakozzam és csatlakozásra hívjam fel hazánk összes 
borbély- és fodrásziparosait.

Elöljáróban kijelentem, hogy nem óhajtok^ politizálni 
és nem ambícióm politikai tnilbün szerzese és az okból 
csatlakoztam a lgfrissebb kisipari megmozduláshoz, mert 
szükségét érzem annak, hogy mi, borbély- és fodrászipa
rosok is bekapcsolódjunk egy olyan országos iparosszer
vezetbe, amelyen keresztül felfelé és liefelé egyaránt ke
reshetünk és találhatunk orvoslást sajgó sebeinkre.

Apró erőknek, nagy és nemes célok kivitelére való 
tömörítését látom e mozgalomban. Az pedig parlagon he
verő, vagy a mások áltál a mások javára felhasznált nagy- 
értékű iparosenergiák tervszerű tömörítése azon célból, 
hogy az iparosügyek szószólóit, az iparosérdekek védel
mezőit termelje ki a magyar kézmüveaiparosság a saját 
tálborából, elsőrangú fontosságú érdeke az egész magyar 
kis- é's kézművesipari társadalomnak. Mint pártok és fe
lekezetek felett álló szabadipari érdekképviseleteknek, hi
vatása e blokknak, mindenkor gazdasági érdekek figye
lembevételével és nem pedig pártszempontok, vagy pártel
veik alapján szerezzen érvényt úgy az állami, mint a vá- 
irosi törvényhozó, vagy törvényalkalmazó testületekben a 
kézmüvesiparosok igazi érdekeinek.

Minden magyar iparosnak oda kell hatni, hogy ez a 
felszított parázs mielőbb lobogó lángot öltsön, hogy tin- 
siak világa mellett és annak fényénél, sőt annak melegé
nél olvadjon fel az a dermedt közöny, amellyel eddig min
den iparosmozgalom és minden iparossérelem találkozott, 
engedjen fel, miáltal igen sok iharos jogos panasz ma
radt elintézetlenül.

Mint minden iparágnák, a mi szakmánknak is vannak 
sérelmei és jogosült kívánságai, ámde azokra nem talál
tunk eddig orvoslást és sajnos, megjósolhatom, hogy a 
jövőben sem fogunk orvoslást találni, amig meg nem 
Szervezkedünk és nem kapcsolódunk bele valamely orszá
gos jelentőségű, politikai súllyal biró, szervezetibe és annak 
megértő támogatását meg nem szerezzük.

E sorokban élég rámutatnom arra, hogy iparunk lét- 
érdiekét mélyen sértő vasárnapi munkaszünet kérdésében 
és hiába éltünk felterjesztésekkel!, hiába hivatkoztunk 
többségi határozatokra, a mi fórumaink mindannyiszor 
reánknézve hátrányosan döntöttek. Több megértést tanú
sítottak a szervezett munkásság irányában, mint velünk 
Szemben, noha mi vagyunk a nemzetfenntartó adóhiányok, 
ámde politikailag eddigelé nem jelentettünk súlyt és ér
téket.

Az igazi szociális érdekek ma a kenyeretadó ipar, a 
mühelyfenntartó és segédeket foglakoztató iparosok ér
dekeinek megvédését feltétlenül szükségessé teszik. Fel
hozhatom a műhely- és boltbér kérdését is, amelyben, bár
mennyire is a mi oldalunkon áll az igazság és a méltá
nyosság, —  ugyancsak politikai szervezettség hiányában 
•— nem tudunk sikert felmutatni.

De igy vagyunk az OTI sérelmekkel is. Itt is a szer
vezett munkásság álláspontját honorálják, ellenben esz
tendők óta pusztába vesző kiáltás, vagy ha tetszik, falra- 
(hányt borsó a kisiparosság jogosult panasza az OTI el,vi- 
•seíhetetlen terheivel és túlméretezett adminisztrációjával 
6zemben.

Ha sorsunkon javítani akarunk, kényszerű szüksé-
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ges&eg, hogy rasztvegyünk agy olyan mozgalomban, mely 
arra irányul, hogy az iparosság politikai megbecsülést, 
súlyt, szerezzen magának, mert különben a jövőben is az 
flesz a sorsunk, hogy minden bennünket érdeklő kérdés
ben rólunk, d)e nélküliünk döntenek. Ahhoz, hogy meghall
gassanak és komolyan vegyenek bennünket, .szükséges az, 
hogy az iparosság politikailag komoly tényezője legyen 
hazánknak.

A saját sorsát védi, családjának 'kenyerét óltalmazza 
az az iparos, aki csatlakozik a kibontott zászló alá és te
vékenykedik ikartársai megszervezésében is!

Egyéni és szakm ai higiéniai 
követelm ények a fodrász* 

üzletben.
Irta: Bak Istváto, ip. tan. isk. tanár.

Az ipari szakmák között úgyszólván a fodrászmester
ség az az egyedüli szakmaág, mely feltétlen tisztaságot, 
egészségügyi követelmények mindenkori végrehajtását 
követeli meg úgy egyénileg, mint szakmailag.

M iért?! Ezt óhajtom kifejteni és bebizonyítani.
Melyek az egyén (mester, segéd, tanonc) szempontjá

ból a higiéniai követelmények.
1. Ruházati (tehát külső) és testi (látható és látha

tatlan) tisztasági, egészségügyi önintézkedések.
Ruházati követelmények: Feltétlen tiszta, pormen

tes, szagmentes külső és belső öltözék; nem baj, ha folto
zott is, —  hiszen a szegénység sohasem volt szégyen, a 
biblia tanítása szerint is, ellenben a foltozatlan, elhanya
golt, gyűrött ruha mindig a megvetés tárgya volt. A gon
dosan, tisztán, netten tartott ruházat, — még ha egyszerű 
is —  szimpatikus külsőt ad hordozójának, ami a megjele

nésnek, az ajánlólevélnek, pláne a fodrászüzleti alkalma
zottnak elengedhetetlen feltétele.

Szívesebben megy az ember, — hölgyek és urak — 
oda, ahol az alkalmazottak rendes, vasalt ruhában vannak: 
szóval egészségügyi és esztétikai előírásoknak megfelelnek.

Kellemetlen volna a vendégeknek olyant látni az üz
letben, kinek külseje (ruházata, inge, cipője) elhanyagolt, 
gyűrött.

Sohasem győzöm eleget hangoztatni azt a tényt, hogy 
a fodrásznak egyénileg épen olyan tisztán kell a publi
kum rendelkezésére állnia, mint pl. ahogyan áll az orvos 
a páciense rendelkezésére. De az orvos tudatában van 
mindennek, azért példaszerű az egyéni tisztasága. Tud
juk mindnyájan, hogy az orvos mielőtt a beteghez érne, 
kezét alaposan megmossa, ugyanezt teszi a beteg vizs
gálata után is. Miért ne mosná meg a kezét minden 
vendég kiszolgálása után a fodrásztársadalom is. Hi
szen ezzel tartoznék nemcsak a következő vendég, de 
a saját egészsége szempontjából is. Igenis, mossa meg 
alaposan a kezét vendége után minden fodrászalkal
mazott, de tartsa tisztán körmeit is. A fodrász tiszta, 
manikűrözött keze nem hiúsági kérdés, de egyenesen 
parancsoló követelmény és közérdek, a publikum szem
pontjából. Szennyes kézzel tényleg vakmerőség a höl
gyek és urak arcához, fejéhez nyúlni. Magam is csatla
kozom fodrászati követelmények tekintetében az ilyen 
mentalitású vendéghez.

Az egyéni tisztaság követelményeinek kiegészítő 
részét képezi az önfegyelem gyakorlása néhány esetben. 
Például az üzletnyitástól a zárásig —  7 óráig —  az 
alkalmazott ne igyon, még egy pohár fröccsöt, vagy 
sört sem, hagymás ételt ne egyen, mert a vendégnek 
rettenetes volna az ital és hagyma illatát érezni, sza
golni mindaddig, mig például a borotválást elvégzi.

Ezzel végeztem is az egyéni tisztasági, egészség- 
ügyi követelmények leszögezésével.
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VALÓDI “ÖTTORONV”
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BOROTVASZAPPAK
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SCHŰTZEH

Ö TTO H O N Y
B OROTVASZAPPAN

Gyorsan és tökéletesen borotvál, f i a  evvel dolgoxilc. 
Különleges minőségű, Kiadós anyagú borotvasxappan. 
UiánoxxáK, exért tesséJc Ügyelni ax „Öttorony" véd- 
f egy re és ax eredeti csomagolásra.

S c ö U t x e r  S . é s
s x a p p a n g y á r

Budapest, VI., Cövölde-tér 4.
Megrendelheti szaküzletekben, vagy a gyárnál is.
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2. Ami pedig a szakmai tisztaságot illeti, itt is 
sok a követelmény. Lássuk sorra őket.

Legfontosabb teendő a fodrászati anyagok, eszkö
zök tisztántartása. Miben áll ez? Használat előtt és 
után a borotva, olló, hajnyirógép, manikűr- és pedikűr- 
eszközök tisztogatása nem állhat csupán kendővel való 
letörlésében, hanem azokat feltétlen desinficiálni kell 
hypermangános vízben, de megfelel a lysoform és a 
szublimát-viz is. És e műveletet minden vendég kezelése 
után végre kell hajtani. Ma már figyelik a vendégek e 
művelet gyakorlását, sőt figyelmeztetik a fodrászt erre, 
ha előttük netalán ezt nem tenné meg. Sok bőrbetegség
nek lehet melegágya ez egyszerű művelet, a desinficiálás 
elhagyása, részbeni mellőzése, legyen ez hanyagságból, 
indolenciából vagy feledékenységből. Amint a sebész
orvos sterilizálja műszereit az operáció előtt és után, 
úgy tegye meg ezt a fodrász is. Ne felejtse el a fodrász
társadalom azt az igazságot, hogy a vendégeim egészsége 
az én ipari hasznom. Figyelje, ellenőrizze a mester és 
ragaszkodjék ahhoz, hogy a fodrászati eszközöket szeme- 
láttára, jelenlétében tisztogassa, mossa, desinf iciálja 
akár a tanonc, akár a segéd. Felületes munkával ne elé
gedjék meg! Sok esetben láttam hajkorpával agyonrakó
dott fésűt, kefét, melyek a teljesség kedvéért minden 
szinü női- és férfi-hajszálakkal voltak megspékelve. 
Nagyrészt ez volt az oka annak, hogy abonáns vendégek 
saját fésűvel, kefével fésültették hajukat, melyeket az 
üzletben egy fiókban tartattak. A közös hajkefe, fésű, 
ha azok nincsenek alaposan tisztogatva, mennyi sok bőr
betegségnek lehet megalapozója.

Többször láttam használattól tönkrement u. n. fej- 
támasz-papirt, melynek színe eredetileg fehér volt, de 
ez már rég volt, de fehér alapszínét még csillagászati 
górcsővel sem lehetne felfedezni. Egészségre ártalmas 
fodrászati tény ez is. Megint csak azt mondom, nem 
általánosítok. Kinek nem inge, ne vegye magára! A kö
zös, ritkán mosott, vagy a használat után „sofort“ le
vasalt fejkendők, hajlékotok üzembetartása ellen is 
vétót mondok. Inkább ne legyen, mint vendégek közös 
használati kincse, ha máskép kivihetetlen.

3. Végül szólnom kell a műhely, az üzlet tisztaságá
ról. Szerintem legalább háromszor kellene hetenkint az 
üzlet padlóját lúgos vízzel felmosatni. Mert csupán csak 
a port az üzlet sarkába seperni nem más, mint közegész
ségügyi kihágás. Naponkint többszöri szellőztetés, még 
20 fokos hidegben is nélkülözhetetlen egészségügyi köve
telmény. Egyébként az üzlet legyen erős világitásu, nagy 
ablakkal, stb., ellátva. Legyen ügyesen berendezve. Soha
sem felejtsék el a jelenlegi és a jövő mesterek azt a tényt, 
hogy egy Ízlésesen berendezett, lakályos jellegű, ott- 
honiasságot keltő abszolút tiszta üzlet, abszolút tiszta 
alkalmazottakkal és eszközökkel, mindig értékálló valuta, 
mely mindig ingadozás nélkül áll, prosperál, úgy a nor
mális, mint a krizises gazdasági szituációkban is. De itt 
is le kell szögeznem egy örök igazságot, amit előző cik
keimben is többször hangsúlyoztam, hogy az üzlet lelke, 
világitó fáklyája mindig a mester. Egyéni hibák, hiányok 
leplezésére sohasem lépjünk mellékvágányokra, 'például 
a rossz időjárásra. Ismerjük be férfiasán tévedésünket 
és akkor már is megtettük az első komoly lépést a kibon
takozás felé. Legyen kadenciája (zárlata) e 'konklúzió — 
jelenlegi szerény cikkemnek.

Keresztülvihető-e a patronázs 
m unkálkodás az Ipartestület 

kebelében ?
Irta: Fiity Rudolf ip. tan. isk. tanár.

Mi a célja a patronázs-tevékenységnek? Az, hogy a 
tanulót kisgyermekkorától az életbelépéséig ellenőrzéssel 
támogató segítésben részesítsük.

Az iparostanoncok nagy része abban a korban szakad 
el a szülői háztól, amikor legnagyobb szüksége volna a 
szülői szeretet melegétől áthatott vezetésre, mert hisz 
ebben a korban indul rohamosan fejlődésnek úgy testileg, 
mint szellemileg. Addig, amig a tanonc az iskolában van, 
a legjobb kezekben van. A tanári testület mindent meg
tesz, amit csak emberileg megtehet s olyan szeretettel 
vezeti a rábízott ifjakat, mintha csak a saját gyermekei 
volnának s emellett nem elfogult, mint a legtöbb szülő. Az 
iskolánkivüli életük megfigyelésére és irányítására azon
ban fizikailag képtelen.

Ifjaink magánéletének vezetésére leghivatottabb 
volna a /mester. Sajnos, azonban a mestereik egy része tel
jesen közönyös a tanonc magánéletével szemben s meggyő
ződése szerint eleget tesz kötelességének azzal, ha a ta- 
nonctól a műhellyel kapcsolatos teendők elvégzését a leg
szigorúbban megköveteli. Az egész iskolaév folyamán 
alig akad egy-két mester, aki önként fárad be az iskolába, 
hogy tanonca előrehaladásáról s magaviseletéről közvetle
nül tanárainál érdeklődjék, sőt egyesek még az iskola 
igazgatójának, vagy a tantestületnek egyenes felszólítá
sára sem jelennek meg. A másik részében megvan ugyan 
a jóakarat, de az üzlete annyira leköti, hogy egy percnyi 
szabad ideje sem marad tanonca magánéletének meg
figyelésére.

Az Ipartestület vezetősége hivatása magaslatán áll 
s ha módja volna rá, vitán felüláillóan teljesítené is ezt a 
nehéz feladatot, de ezt tőle kívánni, egyéb irányú elfog
laltsága miatt lehetetlen. Az a gondolat pedig, hogy az 
Ipartestület vezetősége minden 10 tanonc részére jelöl
jön ki egy mestert, vagy idősebb segédet, —  akik a 
tanoncnak magánéletét megfigyeljék s a züllésnek indult 
tanoncot a helyes útra térítsék —  sokkal nehezebb, mint 
amilyennek az első pillanatra látszik.

Az Ipartestület vezetőségének alaposan kell ismernie 
mindazokat, akiket erre a nehéz feladatra kiválaszt s ha 
meggyőződése szerint érdemesek erre a hivatásra, akkor 
jelölheti csak az illetőket ki. Azonkívül nem elégséges 
csak az, hogy az Ipartestület megbízható férfiaknak ta
lálja őket, hanem rendelkezniük kell azzal is, ami a 
munkálkodásuk sikerét jelenti: vezetői, nevelői képesség
gel. Nagyon sok tanonc él olyan körülmények között, 
(rossz társaság, szenvedélyrabság, lelkidepresszió, stb.) 
hogyha abból sikeresen ki akarjuk ragadni, a legtapin
tatosabban, minden tudásunk igénybevételével kell a jobfo- 
ulra térítéshez hozzáfognunk. Nekünk, tanférfiaknak is, 
kiknek ez hivatásunk, a legnagyobb szeretettel, odaadás
sal, minden tudásunk és tapasztalatunk igénybevételével 
kell egy-egy hibát, botlást kezelnünk, ha eredményt aka
runk látni és bizony, sokszor nekünk sem sikerül száz
százalékos eredményt eléírni.

Ma, amikor az ifjúság sokféle hangzatos jelszavak 
alatt működő, de valóságban a magyar nemzeti eszme 
ellen irányuló szervezkedések befolyásának van kitéve, 
kétszeres gonddal kell vigyáznunk arra, hogy olyan fér
fiakat állítsunk ifjaink vezetésére, akiknek jellemszilárd
sága s a magyar nemzeti eszmékhez való ragaszkodása 
kritikán felül áll s akiknek tehetségük és bátorságuk van 
ezekkel az áramlatokkal szembeszállni s az esetleg már 
ezen áramlatok befolyása alá került ifjakat onnan ki is 
ragadni és a haza számára megmenteni.

A gondolat nagyon szép és méltó arra, hogy az érdé-
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kelteket ezen nemes és szent cél megvalósítására egy 
táborba tömörítse. De nagyon vigyázzunk arra, hogy 
olyan kezekre bizzuk ifjúink vezetését, akik erre a nagy 
tapintatot kívánó munkára érdemesek, akiknek a magán
os társadalmi élete olyan, hogy a tanonc csak tisztelettel 
tekinthet fel rájuk, mint a becsületesség élő példa
képeire.

Ne állítsunk tehát olyant a közület elé, ami esetleg 
kivihetetlen, nemcsak a fenti okoknál fogva, hanem azért 
is, mert nem rendelkeznek talán a jószándékon kívül azzal 
a körültekintéssel, mint amit ez a gondolat megkíván. Én 
reálisán gondolkodom s éppen ezért nem szeretném sem 
az Ipartestületet, sem a mestereket, segédeket olyan 
munkakörrel felruházni, amit ők maguk sem fogadnának 
el. Ennek elvégzésére önálló, külön ember kell, aki ki
zárólag ezzel foglalkozik és ennek él. Erre nézve a ható
ság is már intézkedett, amennyiben állásnélküli intellek- 
tueleket máris beosztott ennek a végzésére.

Ezen cikkemmel más célt nem akarok elérni, mint 
reális gondolkodású ember, csak azt, hogy ne döngessünk 
olyan kaput, ami már egy esztendeje kinyittatott.

Az alábbi sorokat azokhoz a tisztességes kollégákhoz 
intézem, akik eddig is nehezen bár, de becsületesen igye
keztek iparunk jóhirnevét megőrizni azokkal a lelki- 
ismeretlen kufárokkal szemben, akik a mai áldatlan vi
szonyok között orvul ragadják ki kezünkből a keservesen 
megkeresett kenyeret. Bízunk azonban abban, hogy eze
ket, akikre még a nyomdafestéket is kár pazarolni, nem
sokára el fogja érni jól megérdemelt sorsuk és saját 
magukat temetik abba a verembe, amelybe az egész ipart 
akarják belerántani.

Hogy jellemezzem áldatlan működésűket, amellyel 
szakmánkat már valósággal a tönk szélére juttatták a 
mai válságos helyzet vámszedői, el kell mondanom a kö
vetkező esetet, ami a napokban velem megtörtént:

Egy ilyen „iparkalóz" műhelye előtt mentem el, 
amikor onnan egy volt vendégem lépett ki frissen borot
válva. ő  is észrevett engem, úgy hogy a találkozás el
kerülhetetlen volt. Üdvözölve egymást, hogyléte felől ér
deklődtem, amire restelkedve válaszolta: „Azt kérdi,
hogy vagyok? őszinte leszek, mert nincs mit tagadni, 
hiszen látta, hogy honnan jöttem k i ! . . .  Sajnos, igy 
állok! Hiszen Ön ismer engem, jól tudja, hogy minidig a 
tiszta és rendes kiszolgáláshoz voltam szokva és most 
ilyen „üzletbe" undorral megyek be és pirulva jövök ki! 
De nemcsak én állok igy, mert találkoztam itt már más 
hasonló emberekkel, akikkel restelkedve állapítottuk meg, 
hogy milyen szomorú a helyzet; de higyje el, hogy leszek 
én még a maga vendége, mert nekem ez büntetés, hogy 
ilyen helyre kell járnom !"

Tisztelt kollégáim! Ezt a beszélgetést önérzetes 
iparos csak megbotránkozva hallgathatta végig, különö
sen mikor még elmondotta azt is, hogy ugyanebben az 
„üzletben" a múltkor az egyik vendég félig megnvirva 
letépte magáról a piszkos rongyot, amit ráteritettek, és 
gallérját, nyakkendőjét kezébe kapva rohant ki onnan 
és szaladt be a szomszéd üzletbe. Igaz, hogy ez a vendég 
csak tévedésből került oda és nem kereste az árrontót.

Ezek a szomorú esetek azt bizonyítják, hogy a hely
zet végleg megérett arra, hogy véget vessünk ezeknek a 
garázdálkodásoknak.

Az október 24-én tartott segédgyüléshez is volna 
néhány megjegyzésem. Egyáltalán nem tartom idősze
rűnek a szakszervezettel való tárgyalást, hogy mi szer
vezzük meg nekik a segédi kart. Hiszen a munkások
nak legalább 80 százaléka hallani sem akar a szak
szervezetről, sőt a legerélyesebben tiltakoznak ellene,

hogy bármilyen megállapodást kössünk vele. A szak- 
szervezet által bemutatott paritásos elhelyezés terve
zete 24 pontból áll, ebben azonban nincs egyetlenegy 
pont sem, amely iparunknak az érdekeit szolgálná, de 
a szakszervezet céljainak mindenben megfelelne, amiket 
ha elfogadnánk, akkor a segédi kar teljesen ki lenne 
szolgáltatva nekik. En ugyan írtam nemrégiben egy 
cikket, melyben a vezetőség figyelmét felhívtam arra, 
hogy kössön megállapodást a segédi karral, de távol 
állt tőlem annak még a gondolata is, hogy a szakszer
vezetet bármilyen formában is belekapcsolnánk ebbe. 
Mert ide uj eszmék és uj emberek kellenek, a kivé
nült, agg veteránok vonuljanak nyugalomba és lássák 
be, hogy őértük és eszméikért már nem rajonganak. 
Végleg lejáratták magúkat már, ez az ipar nem bir el 
egy ilyen szociális programmot. A mi iparunk más, 
mint a többi, a mi munkásaink csak átmenetileg mun
kások, mert ma még munkás, de holnap már munka
adó. Ez nem gyár, sem nagyüzem. Ami ma nekem kel
lemetlen, az holnap nekik sokkal kellemetlenebb lehet. 
Jól mondotta a mesterszónok, amit én már egy cik
kemben régen megírtam: „Amit csináltok, magatoknak 
csináljatok, mert a jövő a tiétek!" A többi azonban 
mind csak frázis volt.

Szuchentrong kolléga mindenesetre jól kiszónokolta 
magát, ő kapta a legtöbb tapsot, amivel szégyenbe 
hozta az egész szakszervezeti vezetőséget. Én azt hi
szem, ha a vasárnapi munkaszünetről nem lett volna 
szó, akkor szomorú tapasztalatokkal távoztak volna 
erről a gyűlésről, mert hiába volt vagy 250 résztvevő, 
a szónoikakalkl szemben tanúsított türelmetlenség olyan 
általános voilt, hogy alig-aíliig lelhetett ott tartani a je 
lenlevőket.

Mangol Miklós.

Figyelem !
Borotváját, ollóját 

mindennemű
hozza el a 4 0 év óta fennálló

Lípp Ferenc
Budapest, IX, R áday-
u t c a  5 .  s z á m  a l a t t  l e v ő

m u k o s z o r u l d e b e n ,

ahol az egész országban a leggyor
sabban és elsőrendűen rendbehoz
zák az Ön szerszámait.
N i n c s  ü g y n ö k ü n k  és e z é r t  
is o l c s ó b b a k  v a g y u n k .

Specialitásunk

a F r i s s  é l !
A Schiitzer „ÖTTORONY" borotvaszappan a tudomány és 

gyakorlat eredménye, azért tökéletes és a legjobb.
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Tragikus helyzet.
Az általános gazdasági leromlottság alaposan megté

pázta a fodrász szakmát is. A viszonyok siralmasak, szinte 
reménytelenek. Az élet színvonala egyre romlik. Romlik, 
gyengül minden, aminek fejlődni kellene. Ki meri állítani, 
hogy a fodrász szakma a fejlődésnek azon a fokán van, 
ahol lenni kellene? És ki merné állítani, hogy nincs éhező 
fodrász? És sehol a láthatáron nincs egy vigasztaló ala
kulat, amely mosolyt varázsolna a dermedt arcokra és re
ményt öntene az elfásult lelkekbe.

Valahol hiba van, tagadhatatlan. De bár tudjuk a 
hiba forrását, még se ostorozzuk, mert ezzel a helyzet 
nem javulna meg. Azon Ikell lenni inkább, hogy a helyzet 
megjavuljon. Sürgősen cselekedni kell. Addig, amig a ve
szély el nem nyel minket.

Pedig a fodrász szakma az egyedüli, amely a válságot 
legkönnyebben uszhatná meg. Nem mintha viharállóbb 
volna a többinél, mintha gazdagabbak lennénk a többi ipa
rosnál. Nem. Erről szó sincs. Hanem a szakma természeti 
összetételénél fogva. Olyan szakma, amelyre szükség van 
mindennap. Nélkülözhetetlen. Mindennap aktuális. Mindig 
van szezonja. Természetes, ha jó viszonyok vannak, a fod
rászat virágzik. Mikor konjunktúra volt, mikor pénzbőség 
volt, nem volt semmi baj. Mint sehol. Minden pompásan 
ment. Akkor az emberek sorakoztak a fodrásznál és do
bálták a pénzt. Akkor nem volt senkinek útjában a vasár
napi szünet se. Nem volt munkanélküliség. Nem volt sze
génység. Most minden van, ami kellemetlen. És mindent 
úgy akarnak csinálni, hogy a helyzet nem is javulhat meg.

Ismételjük, a fodrász szakma az egyedüli, amely az 
összesek között a legszerencsésebb. Könnyen lehetne rajta 
segíteni a mai viszonyok között is. A fodrászok helyzete 
rögtön, sofort megjavulna, ha . . . Kimondom kereken és

Az előkelő városligeti villanegyedben (VI., 
Renczur-iu. 35.) épülő Appartement houseban 
( szálloda-bérház) 1933 február 1-ére

férfi- és nőifodrász- 
terem kiadó.

A helyiségben központi fűtés, melegvíz-szol
gáltatás és telefon-mellékállomás áll rendelke
zésre. A szálloda-bérházban 65 lakás, továbbá 
caifé-restaurant lesz.

Elsőrendű üzemi berendezés megkíván tátik. 
Pályázatok a tervezett berendezés körülírá

sával az Angol-Magyar Bank Nyugdíjpénztára 
házkezelőséigénél (V., Vilmos császár-ut 32., 
IV. emelet, 226. sz.) irásbUn adandók be.

őszintén, ha a tudatlanság és a rövidlátás nem volna több 
bennük, mint észszerüség. Mert csak a tudatlanság okozza 
azt hogy a fodrászok keresete naprol-napra fogy. Nagy 
részét a szegénység és tönkrömenés fenyegeti. Miért? Mert 
olcsón dolgoznak. A butaság szülte a filléres üzemeket es 
ez most megfertőzi az egész szakmát. Elképzelhetetlen, 
hogyan lelhet 8 fillérért borotválni, 20 fillérért hajat vágni, 
30 fillérért ondolálni? Lehet ilyen árak mellett segédet 
fizetni, higiénét betartani és jó munkát teljesíteni ? Ugy-e, 
lehetetlen. Az ilyen üzemek minden rossznak a terjesztői. 
Baktériumok lerakodó helye. Szegénység állomásai. Rom
boló lebujok. Ezt meg kell szüntetni. Ennek véget kell 
vetni. Azonnal! Sofort! Itt már a szavak azonban nem 
használnak. Itt már cselekedni kell! Minden tisztességes 
fodrásznak össze kell fogni és kiirtani ezt a fertőző pisz
kot. De sürgősen. Ez legyen az első feladatuk az illetéke
seknek. A többi dolog ráér. De ezt a kelevényt le kell ope
rálni radikálisan a szakma testéről.

Hogy mit kell tenni? Nagyon egyszerű. Az ipartestület 
által megállapított árszabályt kell betartani az egész vo
nalon. Nem elegendő az árakat megállapítani, de szigorúan 
be is kell őket tartatni! Hogy miként? Az is egyszerű. A 
segédekkel együtt kell megcsinálni. Munkaadók a munká
sokkal. Szervezet a szervezettel. Ez a metódus nagyszerűen 
bevált minden szakmánál. Még a szellemi foglalkozásúak
nál is. íróknál, színészeknél, orvosoknál, mérnököknél és 
különböző tisztviselőknél. A kollektivizmussal lehet csak a 
helyzetet megoldani. Nem szabad ettől félni és idegen
kedni, előbb-utóbb úgyis csak ez lesz a vége. Nem olyan 
nagy dolog. A kisiparost a munkásától úgyis csak egy 
lépés választja tel. Minél előbb létrejön az ügy, annál’ előbb 
szanálódik a helyzet.

Első lépés. Kollektív szerződést kell kötni a segédek
kel. Komoly formában lefektetni az érdekeket. Azután 
majd nem kap segédet, se közüzem, se kontár, se piszkos 
konkurrens. A többi ügy már részletkérdés. Egyszerű. 
Világos. Emberi. Egészséges. Igazságos. Szociális. Aki 
komolyan akarja megoldani a szakma bajait, aki komolyan 
akar segíteni a fodrászok helyzetén, az a kollektivizmus 
fegyverét vegye elő. Biztosan győzni fog!

Hlaváts Rezső

K am arai vélem ény  
az iparosság m ai h elyzetéről.

A Kamarai Közlöny legutóbbi számában „Sürgősen 
meg kell adni a kisiparnak azt a segítséget, ami pénzbe 
nem kerül!" cím alatt Moőr Jenő kamarai titkár megje
lent cikkéből kivonatosan a következőket közöljük:

„A  magyar kézmüvesiparosság az utóbbi időben né
hány olyan nagyarányú országos megmozdulással adott 
hangot gazdasági bajainak, amelyek a legilletékesebb 
tényezőik figyelmét is fölkeltették. A budapesti nemzetközi 
vásáron, majd a tárlaton és több helyi és szakmai kiállítá
son beigazolta, hogy minden nyomorúsága dacára is ter
melőképességének és szaktudásának töretlen birtokában 
van ma is. Dolgozni, termelni tudna ma is —  ha munka- 
alkalma lenne. És a közüzemi kérdésben tartott két hatal
mas demonstrációban, legutóbb pedig az iparosság általá
nos gazdasági bajairól tanácskozó országos gyűlésen, a 
Vigadóban igen nagy lelkesedéssel, de talán még nagyobb 
önmérséklé'ssel mutatott rá az iparosság azokra a kor
mányintézkedésekre is, amelyek munkaalkalmak teremté
sére alkalmasak anélkül, hogy az államkincstárra közvet
len terheket rónának.

Kamaránknak a kormánytényezők elő terjesztett szá
mos memoranduma tanuskodhatik arról, hogy kamaránk 
igen sokszor és igen sok irányban figyelmeztette az illeté
keseket arra, hogy nemcsak nemzetgazdasági, hanem szo
ciálpolitikai ökok parancsolják azt, hogy hosszadalmas
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meditálás nélkül meg kell adni a kézmüvesiparnak azokat 
a könnyítéseket, amelyek alkalmasaknak látszanak arra. 
hogy legalább részlegesen enyhítsék a gazdasági helyze
tet, amelyek alkalmasak a munkaalkalmak fokozására és 
amelyek lelkileg is megnyugtatóan hathatnak erre a már- 
már szélsőségek felé hajló társadalmi osztályra.

Sok minden másként alakult volna, ha ezek a figyel
meztetések meghallgatásra találtak volna. És sok bajnak 
elejét lehet még mindig venni, hogyha a kormány, —  át
érezve a helyzet égetően kritikus voltát —  legalább olyan 
intézkedéseket foganatosít sürgősen, amelyek már meg
felelően elő vannak készítve, amelyek még közvetlen áldo
zatokat sem igényelnek a bürokratizmus akadályain. Az 
uj kormány bejelentette, hogy meg akarja érteni a mai 
rendkívüli gazdasági szükségletek uj stílust követelő pa
rancsszavát és sürgősen cselekedni óhajt abban a keret
ben, amit az államháztartás legmagasabb igényei meg
engednek. Ilyen lehetőségek bőven vannak.

Még mindig nem késő megcsinálni a kontárkérdés 
megoldására azt a kamaránk által oly nyomatékkai hang
súlyozott törvényes intézkedést, amely büntetéssel súj
taná azt is, aki tudva kontárral dolgoztat. Ha Ausztriában 
nagy sikerrel tető alá lehetett 'hozni az erre vonatkozó tör
vényt, be lehet iktatni a magyar Corpus Jurisba is. A 
megrendelő bünrészessége egy csapásra meg fogja szün
tetni a kontárkodásnak azt a tultengését, amely a kézmű
ipar munkaalkalmainak igen nagy részét vonja el.

És végül meg kellett volna alkotni már régen azt a 
kormányrendeletet, amely végre valahára megszünteti a 
kisiparra nézve káros hatósági üzemeket. Azt a huza
vonát, amit országszerte a városi autonómiák az üzemek
kel folytatnak, végre minden tanácskozás mellőzésével, 
egy kemény rendelettel, meg kell szüntetni, mert immár 
beigazolódott az, hogy úgy, ahogy a kormány és az auto
nómiák az üzemi kérdést eddig kezelték, nem lehet meg
felelő eredményekre számítani. Az iparosság nem várhat, 
mert közben el erőtfened ilk itt minden kisiparos egzisz
tencia.

*
Leközöltük a fentieket, mert annak megállapításai a 

fodrásziparra is vonatkoznak és nagyon kívánatos lenne, 
ha illetékes helyen végre a fodrászság helyzetén is segí
tenének.

H évéi a sszerlkesssíö&ös:.
Tisztéit Szerkesztő ur!
A szeptember havi lapban egy cikket olvastam, me

lyet Tóth Árpád igazgató ur irt. Címe: „Mit csinálnak a 
tanulók az iskolában?" Cikkében az igazgató ur az egyes 
tantárgyakat felsorolva, elénk tárja azok tanításának 
ipari és egyéni fontosságait. Ezen ismertetésből tudtam 
meg, mily sok, —  az iparosnak valóban nélkülözhetetlen — 
dolgot fogunk tanulni. A cikket elolvasva, mély hála
érzettel telt meg szivem az állam és a főváros iránt. Kö
telességemnek tartottam, hogy köszönetét mondjak, 
úgy társaim, mint magam nevében — az államnak és a 
fővárosnak, hogy a tanoncok elméleti oktatására ennyit 
áldoznak és a tanulókkal oly behatóan foglalkoznak. Bát
ran nézek —  a nagyon is homályos —  jövő elé, mert 
teljes tudatában vagyok annak, hogyha felszabadulok, úgy 
szellemileg, mint fizikailag átgyurva, megedzve, — a gaz
dasági válság ellen — léphetek ki az elet fárasztó, nehéz 
útjára. Mindezeket pedig szüléimén kívül a főnökömnek és 
az iskolai tanításnak köszönhetem. Hálámat, ha eljön az 
ideje, le is rovom.

Tisztelt Szerkesztő ur! Én még egy tantárgyat ke
restem, de nem találtam az említett cikkben. E tantál gy. 
idegen nyelv: német és francia, vagy angol. Kulturális
és gazdasági szempontból nagy szüksége van, különösen a 
fodrásziparosnak, egy, vagy több idegen nyelv tudására. 
Némely ember felfogása szerint azonban a borbélynak

Fontos közlem ény !
/. Mas párisi - professzor, az általa feltalált világhírű 

és felülmulhatatlanul kiváló
HENNt L’ORIENTOL

magyarországi egyedáruságával ez óv október 1-től alulírott 
céget bízta meg. Amidőn ezt közölni szerencsénk van, alább 
ismertetjük úgy a 27 sziliben állandóan raktáron tartott 
Henné I/Orientol -nak, valamint a munkálatokkal kapcsola
tos és feltétlenül szükséges mellékcikkeknek legelőnyösebb 
árait. Kérjük szíveskedjék bennünket nagybecsű megrendelé
seivel minél gyakrabban megtisztelni.

Kiváló tisztelettel
TELEFON: 81—0—73. „MONOPOLÍV*

Mérleg-urca 10. egészségügyi, kozmetikai, ipari
kü löi degességek egyed á rusága. 

H E N N É L' Ő R I E M T Ő L

Tompa (matt) 
természetes színek

Acajou (vöröses) 
reflex színek

1 1!! Hamvas ,. : Arwiyszm szenek >

1. Fekete (noir)
2. Barna (torun)
3. Sötét gesztenye- 

szín (chatain 
foncé)

4. Gesztenyeszin 
(chatain)

5. Világos geszte
nyeszin (chatain 
clair)

10. Vörösesfekete

11. Vörösesbarna

12. Vöröses-gesz
ten yeszin

13. Vörösesszőke
17. sz. 19. sz.

6. Sötét szőke 
(tolond foncé)

14. Sötét vörös Hamvas Velencei
szőke

7. Szőke (tolond)
8. Világos szőke

15. Vöröses 18. sz. 
Hamvas-

20. sz. 
Arany-

(blomd clair) 
0. Tompa szőke 

(blond pale)
16. Világos vöröses szőke szőke

21.
22.
23.

sz.
sz. hamvas

meg.
szint

24. sz.

2b. sz.

vörös árnya-

Nem festő, hanem erő

vörösre. mint a 26.

Az égő vörössel (roux foncé) megtakarítja a munkaidő felét. 
A régen keresett szin.

Nagyon megfakult, fehér szál nélküli hajnál a következő 
kizárólag e célra előállított festékek használandók: 
sz. Párisi szőke, hogy aranyos árnyalatot kapjunk. 

Rózsa szőke, melynek nevét az árnyalás adja 
Különleges hamvas, hogy könnyed 
kapjunk.
Szürkés szőke (tolónd grisatre), hogy a 
latot gyengítse.
Henné vitai. (Éltető Honné.) 
sitő szer.

27\ sz. Égő Poros, mely erősebben fest 
sz. Natúr (természetes) Henné.

Dobozonként I* 4.20.
Deeomposant 101. sz. (Henriével festett sötétté vált

haj, szintelenitésére).............................• * • *
Deeomposant 102. sz. (paraifestékek eltávolítására . 
Deeomposant. 103. sz. (ezüst- és ólomtartalmú folyé

kony festékek szintelenitésére és zöld foltok el.
távolítására) .........................................................

I/Orientol Regenerateur 90. sz....................................
Reflets d‘or 91. sz...........................................................
Reflets d'argent 92. sz.................................................
Reflets eemlré 93. sz. . . . .  • • • • • •
Coneentrált folyékony sampon (1 liter elegendő -0

liter sampon készítésére) ............................ ^ el
Henné Naturelle .......................... .... • •
Pemianente 1. sz. (decolorált és festett hajhoz) liter 
Pennanente 3. sz. (természetes hajhoz) . •
Orieneil barna szemöldök f e s t e k ........................
Orieneil fekete szemöldökfesték . . • • • üveK
L'O /lentől Panama kivonat samponpor 120. sz.

(zsíros hajhoz) tuicat
I/Orientol kátrány kivonat saniponpor 121. sz.

(száraz hajihoz) tucat
L‘Orientol Henné saniponpor 122. sz. (használata vö

röses színárnyalatot b iz t o s it ) ....................... tucat
I/Orientol kamilla kivonat saniponpor 123. sz. (szőke 

hajaknak lágy arany tónust biztosit)

liter
üveg

tucat

rengő
2,40
3.—

3.— 
3.— 
3.— 
8 —  

1.80

4 — 
6.— 
4 — 
4 — 
3.ö0 
3.50

2.80

2.80

2.80

2.80
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semmi szüksége sincs nyugateurópai nyelvek tudására. 
Szerintük, mutogatva is megtudható, hogy külföldi ven
dégük, mit óhajt. Szerény nézetem szerint, egy külföldi 
szívesebben megy oly fodrászhoz, aki tud beszélni az ö 
nyelvén, mint ahol mutogatva kqrdik, mit akar. Ittartóz- 
kodása idején inkább maga borotválkozik, semhogy a 
segéddel némajeleket váltson. Ha ez gyakori eset, akkor 
úgy a fodrásznak, mint az országnak erkölcsi és anyagi 
kár. Erkölcsi, mert az idegen elmondja hazájában, hogy 
kénytelen volt Budapesten maga borotválkozni, mert nem 
talált borbélyt, aki megértette volna. Anyagi kár, mert 
nem hagyott pénzt a borbélynál és igy kevesebbet költött 
hazánkban. Nálunk különösen sürgős, hogy a fodrász- 
tanoncok mennél előbb tanuljanak egy, vagy több idegen 
nyelvet, mert idegenforgalmunk napról-napra növekszik. 
Nagyon rászorulunk, hogy két nyelvet: németet és —  tet
szés szerint —  franciát vagy angolt tanuljunk, mint egyéb 
más tantárgyat.

Nagyon kérem a Szerkesztő urat, járjon a fodrász
társadalom jövő generációjának érdekében és tegyen lépé
seket, hogy e fontos tantárgy mennél hamarabb foglalja 
el helyét a tanrenden.

Budapest, 1932. október 28-án.
Alázatos tisztelettel 

Schick Béla,
a Szvetenay-utcai tanonciskola

II. b. oszt. fodrásztanulója.

A Temetkezési Egylet 
ke zlemény eí.

A budapesti borbély-fodrászmesterek betegsegélyző és te
metkezési segélyegyletének vezetősége értesíti összes tagjait, 
hogy tagtársaink Augenfehl Bajos (VI. kér.) október l-ém <>1 
éves korában. Neu János (H í. iker.) október O-én 63 éves korá
ban .Halász János (V. kér.) október 10-én 58 éves koráiban és 
Hu nyár Józsefivé (VIH. kér.) október 25-én 54 éves korában 
elhunytak. Temetésük október 3-án a rákosi köztemető halottas- 
házából, Illetve 12-én az óbudai köztemető hatottasházáfoól, 
12-én a rákosi köztemető 'hatot tasházából és 27-én a rákosi köz
temető hatot tárházából mentek végibe Ezen négy halálesettel 
a temetési pótlásoknak 129., 180., 131. és 132. befizetései váltak 
esedékessé Schröder János pen/beszedőnk utján ^agj. a Köz
pontban minden kedd este 6—-9 éráig.

Arra kérjük kedves tagtársainkat, hogy bennünket szomorú 
kötelességtőljesifésűnkben jőakaratulag támogassanak azáltal, 
hogy az ■esedékes pótbefizetéseket pontosan teljesítsék, nehogy

ilrlifí r/oi Acjo/I.’A n Ir.Q rí ó 1 1»-

Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik szeretett feleségem 
elhunyt ával részvétükkel gyászomtban vigasztaltak, fogadják 
hálás köszönetemet. Egyúttal1 nem mulaszthatom el elislmerni. 
hogy 000 pengő temetkezési segélyt a Temetkezési Egylettől 
felvettem.

Budapest, 1032 október 25. Hunyd)' Jőstmf.

A f e g ^ i n ó .

A Hölgyfod'rászseglédek Országos Egyesülete, a Bu
dapesti Nőiifbdrász Ipart estidet és a Budapesti Nőifod- 
rász Mesterszövetség erkölcsi támogatásával szakmai 
fejlesztés céljából, áru kiállítással egybekötve, 1032. évi 
deeemiber hó 4én, a Szent Gellért-szálló összes ter
meiben
n e m x e ilc ö sz ifé sü lő v e r se n y i
rendez, melyre a világ összes fodrászait tisztelettel meg
hívja a Rendezőség.
Belépődíj 2.50 P. — Verseny után tánc reggel 5 óráig. 
A nemzetközi fésülőverseny műsora és alapszabályai:

D. u. 2 óra: Terem- és fodráfczati áru kiállítása és 
megnyitása Marsi Pál, a H. F. S. B. E. elnöke.

D. u. 2 óm- 80 perc: A tartósomtól áló-verseny I-ső 
zsűrizése.

D. u. 3 óra: Tartósondokiló-verseny. A modelek 
haja, amint a gépiből kijön, mosatlan, kócos állapotban 
hozandó a verseny színhelyére, legkésőbb 2 óra 30 perc
kor jelentkezés az I-ső zsűrizésnél. Díszítés nincs meg
engedve, fixa tör megengedve. Bármilyen géppel való 
ísiavarás megengedve, ondolóló vas és ragasztó szerek 
használata tilos. Rövid haj felvágva ( legkevesebb 2 Cm). 
Vi'zbe rakás 25 perc, felfésülés 25 perc. Munka és össz
benyomás 10 pont.

D. u. f/ óna: Vasondolétkís. Estélyi frizura, hátul 
pótrész oldalt és hátul disz megengedve, a pótrész kész 
állapotban hozandó a verseny színhelyére, rövid haj há
tul felvágva (legkevesebb 2 cm). Elkészítési üdő 45 perc. 
Munka és összbenyomás 10 pont.

D. u. 5 óra: Modern paróka fésülés. Mindenféle pa
róka, de csak 1 darabból való és csak természetes szinii 
hajból megengedve. Fehér és szürke kizárva. Minden
féle disz megengedve, a paróka fésületlenül hozandó a 
verseny színhelyére. Fésülés! idő 35 pere. Munka és össz
benyomás 10 pont.

D. u. 5 óra f/0 pere: Üdvözlések. A verseny tiszti- 
kia rá nak ii dvözlése. V iszonfüdvözl esek.

Este 0 óra 20 perc: Tartóson-doMJó-verseny, II. rész. 
Modellek felfésülése. Felfésiilési idő 25 ]>ere.

Este 7 óra-: Meghi/véiwos csa pat verseny egyes ületek I  
részére. Egy-egy csapat létszáma öt-öt versenyző, egy ■
tartalék. A tartalék 'beállítható a csapatverseny megkez- I  
dóséiig. Minden kinevezett versenyző köteles úgy az I-ső, i  
mint a Il-ik menetben résztvenni. Verseny közben a I  
tartalék beállítása tilos. Győztes az a csapat, melynek |
versenyzői a legtöbb pontszámot nyerik el.

Este 7 óra: Csapatverseny, I. rész. Vizondokiló- 
venseny. Csak természetes hajból, nappali frizura, disz 
és fixatör nincs megengedve. Rövid baj hátul felvágva 
(pubi fej), lerakás 15 perc, felfésülés 10 perc. Munka és í 
összenyomás versenyzőnként 10 pont.

Este 7 óra 80 pépe: Csa-paitverseny, II. rész. Vas- 
ondoláló-verseny. Nappali frizura, csak sima hajiból, 
bármilyen szlinü haj megengedve, csak a rendezőség ál
tal megengedett fésűk használhatók. Elkészítési idő 35 
perc. Munka és összbenyomás versenyzőnként 10 pont. 
Mindenféle változtatást a verseny tartama alatt, fenn
tart magának 'a rendezőség.

Verseny-dijak :
Tartó sondolMó-verseny dijai, vasamdokiló-verseny, modern 

paróka-verseny dijai külön-ktllön.
I. dij : Aranyérem. TI. dij : Ezüstérem. ITT. dij : Bronz

érem. IV—V. dij: Oklevél. 100 P, oklevél. 60 1’ , oklevél.
40 P, oklevél.

Meghívásos csapat versenydi-jai: A Gáspár Ferenc 
által alapított örökös vándordíj (ezüst serleg). Védi 
azon egyesület, melynek csapata összpontozás alapján 
győztesen került ki !a küzdelemből. Úgy az I-ső, mint a 
II-iknak helyezett csapat tagjai egy-egy oklevelet kap
nak. A védőegyesü'let köteles az örökös vándordíját sér
tetlen állapotban egy év lejárta előtt, 30 nappal a 
H. F. S. O. E.-nek Budapesten visszaszármaztatni.

Fontos tudnivalók: Nevezési dijak: I. menet P 8.—,
II. menet P 12.—, ITT. menet P 15.—. Csapatverseny 
nevezési dijai csapatonként P 20.—. Utolsó nevezési nap 11 
1032 december hó 1-én. este 0 óráig. Versenyre benevezni [■

I lehet a H. F. S. O. E. hivatalos helyiségében, Budapest, ■
IX., ltáday-utca 5. Minden kedden és csütörtökön este I  
8—10-ig. Utánibenevezés 25 százalékkal több. ■
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Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik szeretett férjein el
huny újával részvétükkel gyászomban vigasztaltak, fogadják 
hálás kiöszönetemet. Egyúttal nőm mulaszthatom el elismerni, 
hogy 700 pengő temetkezési segélyt a Temetkezési ügylettől 
felvettem.

Budapest, 1032 október 11. Neu Manyit.
Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik szeretett férjem el

hunytéval részvétükkel gyászomban vigasztaltak, fogadják 
hálás köszönetéinek Egyúttal nem mulaszthatom el elismerni, 
hogy 700 pengő temetkezési segélyt a Temetkezési Egylettől 
felvettem.

Budapest, 1032 október 3. Özv. A ugonj'eld La jós né.
Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik szeretett férjem el

hunytéval részvétükkel gyászomban vigasztaltak, fogadják 
hálás köszönetéinek Egyúttal nán mulaszthatom el elismerni, 
hogy <500 pengő temetkezési segélyt a Temetkezési Egylettől 
felvettem.

lluda.pst, 1032 október 11. Özvegy 11 (ihász János né.

M eghívó*
A budapesti borbély'-födrászmesterék betegsegélyző 

és fenn étkezési segél yegydeténék választmánya és szám- 
vizsgálőjbizottsága f. é. november hó 15-én, (kedd) este 
S órakor íiz ipartestületi helyiségben

rendkívüli együttes ülést tart.
A napirend fontosságára való tekintettel biztos meg

jelenést kér
Schröder János titkár. Schöll(*r Izidor elnök.

Napirend:
1. Elnöki megnyitó és jelentések.
2. .Jegyzőkönyv hitelesítése.
3. A betegsegélyzői biztosítás javaslatának tárgyalása.

Felhívás a M esterszövetségbe való
belépésre.

Igen tisztelt Kartársaim!
Annyi szó esik szaksajtónkban, szövetségünk szervező- és 

propaganda-ülésein. Újabban nagyrabecsült és szeretett tes
tületi elnökünk, Miiller Károly ur cikksorozatában, sarkalatos 
programmpontjai közé sorolta szövetségünk megszervezését. 
Örömmel konstatáljuk, hogy e téren akciónkat eddig is szép 
siker koronázta. Szép eredményt értünk el egyres kerületekben, 
Hol eddig kerületi alosztály nem működött, kerületi alosztályok 
létesültek s lelkes, tett rekesz vezetőséggel dolgoznak szövetsé
günk akcióképes kiépítésén.

Merítsen erőt mindenki abból a lelkesedésből, melyet évek
kel ezelőtt előlegezett. A szövetségi gondolatnak, a sok súlyos 
szakmai bajok orvoslásához 'más kivezető ut nincs, mint erős 
szervezettséggel, társadalmi összefogással, egy' valamennyiért 
és valamennyi egyért elve mellett síkra szállni. Iparunk, lé
tünk megmentéséről van immár szó; kartársaim, félre a kö
zönnyel. Minden önérzetes fodrászmesternek a szövetségünkben 
a helye.

Erős szervezettséggel iparunknak úgy erkölcsi, mint anyagi 
helyzetét megerősítjük s ennek útjába álló minden nehézség és 
akadály leküzdhető.

Mert, ha arra gondolunk, hogy hová is fog vezetni egyes 
megtévedt kartársnak az immár önVnaguknak is céltalan és 
káros árversengése, kell, hogy jobb belátásra, a passzív rezisz
tencia feladására, a cselekvés terére bírja a kar társakat.

Tehát fel a harcra a szakmai rombolásnak gátat vetni, 
szebb és jobb jövő ki küzdésére sorakozzunk a Mesterszövetség 
zászlaja köré; iparunk becsülete, élniakarásunk diktálja ezt.

Klein János, 
szöv. főtitkár.

Felhívás. Mindazok az özvegyek, árvák és elaggott szak
társak, akik az Axmann Károly karácsonyi segélyben részesülni 
jogosultak, egy kis 1 érvéiben kérjék a segélyben való rószelteté- 
silket. Csak az 1932 december 15-ig beérkezett kérelmek vétetnek 
figyelembe.

Felhívás a mesterszövetség tagjaihoz. Kérjük az igen tisz
telt szaktársunkat, hogy aki az 1932. évi tagsági díjjal hátra- 
dékban van, ezt minél előbb befizetni szíveskedjék. Alii pedig 
még nem tagja a mesterszövetségnek, saját érdekében iratkoz
zon be. Egy negyedévi tagsági díj 50 fillér. Összejövetel minden 
héten csütörtök este S órakor. Az elnökség.

\  szövetség alosztályainak összejövetelei:
I. kér. minden 1-je után való kedden este: Zöldfa vendéglő, 

Krisztina-tér.
Iil. kér. minden 1-je után való hétfőn este: Batthyány-tér, 

Iparoskor.
III. kér. minden 1-je után való kedden este: Hauszmann 

vendéglő.
V. kér. minden csütörtökön este: Scliück étterem, Lipót- 

körut.
V. és VI. kiilkerület minden 1-je után való hétfőn este: 

Csángó-utca 10., vendéglő.
VIII. leér. november 14-én este: Mátyás-tér és Tavaszmező

ül L sarokvendéglő különterme.
IX. kér. minden hétfőn este: Ráday-utcai Pék vendéglő.

Az elnökség.

A Budapesti Fodrász Mesterszövetség 
november havi programmia.

November 10-én:
Vizondolálás. Bemutatja: Druzsin Gyula, 
díjnyertes fodrász.

November 17-én:
A szövetség* választmányi ülése. *

November 24-én:
Modern urifodrászat bemutatása. Bemu- $ 
tatja: Hurtl Oszkár, szakisk. igazgató.
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Felhívás. Sokan kívánták u VIII. kerületben a mester
szövetség alosztályának újból való életrekeltését. A vezetőség 
eleget tett ezen kívánságnak és egyelőre havonként egyszer iil 
össze a VIII. kér. alosztály, melynek székhelye a Mátyás-tér, 
Koszorú- és Tavaszmező-utcák sarkán levő vendéglő különhelyi- 
ségében van. A legközelebbi összejövetel november 14-én, hétfőn 
este 8 órakor lesz, annak tárgya az elfajult árverseny felett 
jvaló tanácskozás lesz. Az elnökség ez utón is meghívja úgy a 
VIII. kér., mint az érdeklődő más kerületi kartársainkat, hogy 
,ugy együttes vélemény alapján keressünk védekezést az el
fajult árverseny mindenkire káros következményei ellen.

A kerületi alosztályok pénztárnokait felkérem, hogy a be
fizető nyugtakönyv mellett egy pontos névjegyzéket is vezes
senek a kerület tagjairól és elszámolás esetén ezen névjegyzék 
elhozandó. Leszámolni a mesterszövetség főpénztáránál (Csen- 
geri-utca 15.) minden csütörtök este 8—10-ig lehet.

Ilajleszoritók készítése képesítés igazolásához nem kötött 
szabadipari foglalkozás, aminek iparszerü Uzéséhez azonban 
iparigazolvány szükséges.

Portsctier Lajos, ,szöv. titkár.
Eau de Fix, Savoly haj fixáló gyártmánya, a pomádé rög

zítő hatásával bir, de mentes annak minden kellemetlen tulaj
donságától.
Akinek magas a forgalmiadója, kérje okvetlen a leszállítást!

Önnek feltétlen megnyugvást biztosit, ha

borotváit és egyéb gépeit

FLASNER LAJOS
utóda a
ÍO O  é v e s
FISCHER A. FIA
mükörzörüsné* Javíttatja, 

Budapest, Vili., József-körul 17.
Nagy árurakták- t
Szakszerű munka! Szolid árak! 
Vidéki megrendeléseket soronkívül 
intézek el.

F a  f i f  ' y  4p*k "S ^  t e r é n  v e z e tm U .  M* M. 5*  a V i l á g h í r ű
( f i

kályha
24

Z E P H I R “ -
10 kg fával füt egynormál szobát órán át

Hazai barnaszénnel a

2 aknás Rekord
kályha tökéletesen fiit.

Á r a  6 O  p e n g ö / ő í
leszállítva, felszerelve.

Árjegyzéket k á ly h a - és
ingyen küld : tű zh ely  g y á m
B u d ap est, VilmoH c sá s z á r -u t  3 9 . s z . (Hajós-utca 

sarok). Ugyanitt a z  e la d ási m intaraktár.

A Yerba-Rakéta borotva páratlan a maga nemében.

Nemzetközi „
szus vG^scnyf^siilGS cs k13.H1*

tással kapcsolatban.
— Hat nap Wíenben —

Wienlben, november 12-én nyílik meg a nagyérdeödi nemzet
közi fodrász-kongresszus. Az ezen való részvételre, valamint az 
ugyanakkor a kiállítás megtekintésére és a versenyfésülésben 
való közreműködésre .felhívjuk szakfarsa inkai, meit a kongiesz- 
szus rendezőségei a látogatók részére az alábbi háromnapos 
programmot állította össze:

Ptop minin 3 napra a Budapesti Borbély, fodrász Ipartes- 
tület tagjai részére:

1. nap, növein bei' 18., vaisé'vitynp: Reggel 7 órakor indulás
Budapest Oktogon-térről autóbuszon, mely a budapest wleni 
autóbusz indulási csarnokánál várakozik: kb. d. e. 10 órakor 
érkezés Győrbe. 20 perc tartózkodás; kib. d. u. 1 órakor érkezés 
Wlenibe, fogadtatás és elszállásolás; d. u. 2 órakor közös ebéd 
a szállodában ; d. u. 3 órakor indulás a szállodából autóbuszon 
Schönbrunn-Dreherparklba, a kiállítás megtekintése; d. u. 4 
órakor nemzetközi fodrá-szversenyelk; d. u. 7 órakor kozlmetikul 
bemutatók és versenyek; este S órakor közös vacsora a szállo
dáiban, éjjeli szállás.

2. nap, november ÍJj., hét Jő: Reggeli a szállodában; d. e. 
9 órakor indulás a szállodából autóbuszon, a kiállítás újbóli 
megtekintése; d. u. 1 óra közös ebéd a szállodában; d. u. fél 3 
órakor részvétel a nemzetközi kongresszuson a bécsi kereske
delmi és iparkamaráiban (I., Stubenring), autóbusszal: d. u. 
4 órakor különböző szakmai versenyek megtekintése a Dreher- 
parkiban; este 8 órákor közös vacsora a szállodában, éjjeli 
szállás

3. nap, november 15., kedd: Reggeli a szállodában; d. e. 
9 órakor indulás autóbuszon a szállodából. a város megtekin
tése; d. u. 1 órakor közös ebéd a szállodában; d. u. 2 órakor 
indulás autóbuszon, külföldiek fodrászversenyére; d. u. 5 óra
kor visszatérés a szállodába ; d. u. G órakor indulás autóbuszon 
vissza Budapestre.

A ihárobinapos utazás résztvételi dija, beleértve az autó
ba Szut a zás, a szálloda, teljes ellátás, autóbusz igénybevétele 
Béesben a kiállítás és versenyék megtekint éséhez, a város 
külön megtekintéséhez, a belépődíjak, adók, borravalók és min
den felmerülő költség: személg énként 79 pengő. A részvételi díj 
legkésőbb november 10-én délig befizetendő magyar pengő
értékben a Központi Viáltóüzlet részvénytársaság (Budapest,
IV., Apponyi-tér 1.. királyi bérpalota) pénztáránál vezetett 
..Fodrász és kozmetikus kongresszus számla** javára. Befizetési 
lapok az egyes ipartestületek jegyzői irodájában kaphatók. Be
fizetési lap hiányában a 42.177. szániu postatakarékpénztári 
számlára a rendeltetés megjelölése mellett üres bef. lappal is 
lehet fizetni. Útlevél és vizűm kedvezmények röl a testületi 
irodák adnak felvilágosítást.

Fenti feltételek legalább 22 személy részvételét feltételezik.

I Nagy István-féie borotvák, ollók, 
ondolálóvasak

Javításokat pontosan 
eszközlök.

1 V.,S2:igeLuíca 15 b. a legjobbak! Speciális vas köszörülése \ 
párja P 2.80.
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HÍREK.
F Ifí\hLMFvZ Thlíj.S. Több reldaniáoióhól kifolyólag érte

sítjük a mester urakat, hogy nöifodrás/.atból csak az a tauonc 
szabadítható fel, aki a l)orbély- és íodrásziimr mellett egyúttal 
a női fodrásziparra is l>e van szerződtetve, tehát figyelmeztetjük 
a mester urakat arra, hogyha tanulóikat mind a két iparágból 
óhajtják felszabadíttatni, úgy a tanoncot mind a két iparra be 
kell szerződtetni. Természetesen előfeltétele ennek az, hogy az 
illető mester urnák mind a szakmára jogosító ipar jogosítványa 
legyen. ,

Eljegyzés. Aranya Gyula építész és Alex hun Gusztika jegye
sek.

Az inségadó címén újra szabályozott jövedelmi és kereseti 
átló kivetése. A belügyminiszter 185.400/1932. B. M. számú ren
deletével. in ségj ám lélc címén a most fizetett jövedelemiadónak 
további 20 százalékét, a kereseti adónak továiblbi 40 százalékát 
veti ki a kéziniüiiparosság amúgy is összeroppant vállaira. Ez 
ellem tíz iparosság tiltakozik éis a következő további eljárásról 
az ipartestül etek közösen tárgyalnak.

Gyászrovat. Októberi lapzárlat után részvéttel értesültünk, 
hogy Hősi inger Gyula kar társunk Aszódon elhunyt. Benne 
egyik buzgó olvasónkat veszítettük. Enyhítse hozzátartozóinak 
fájdalmát őszpite részvétünk.

Gömbös Gyida szervezkedésre szólította fel a kézműves- 
iparosságot. Az Ipar testű letek Országos Szövetségének rendezé
sében október 12-én mintegy 750 főnyi fővárosi és vidéki iparos 
jelenlétében demonstratív nagygyűlést tartottak a pesti Vigadó 
nagytermében, melyen megjelentek Gömbös Gyula miniszterelnök, 
Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter, dr. Éber Antal 
országgyűlési képviselő, a Budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara elnöke, Körmendi/ Mátyás felsőházi tag, a Szegedi Ke
reskedelmi és Iparkamara alelnöke, Bittn\er János felsőházi tag, 
ITegynieyi-Kiss Pál, Vássonyi János dr., Dinnyés Lajos, Fábián 
Béla dr., Aliiller Antal, Temesváry Imre, őrffy  Imre, Erődy- 
H arra eh Tihamér és Pintér László országgyűlési képviselők.
A vendégeket az IPOSz elnöke Papy József (Makó) üdvözölte, 
majd dr. Dobsa László igazgató kérelemmel fordult a keres
kedelemügyi miniszterhez. Általános figyelem közepette emel
kedett Gömbös Gyula miniszterelnök szólásra, a következőket 
mondva :

— Magyar Testvérek! A magyar kisiparosság ügyével nem 
ma és nem tegnap, hanem sokkal régebb idő óta foglalkoztam.
A magyar kisiparosság kérdéseit általánosságban ismerem, de 
nem ismerem részleteiben. A magyar kisiparosságnak a politi
kai jelentőségét ott látom, hogy az, az egyik legkonzervatibb 
nemzetfenntartó elem. Aki a magyar történelmet ismeri, tudja, 
hogy a magyar kisiparosság a maga kis műhelyeiben állandóan 
halmozza azokat az erőtényezőket, erkölcsiekben és anyagiakban 
egyaránt, amelyek nemzetfenntartó voltuknál fogva, jelentős 
szerepet játszanak a magyar közéletben és a gazdasági élet
ben is. Meggyőződtem arról, hogy ebben a kisiparosságban 
annyi a magyarság és annyi az erő, hogy ezekben az emberek
ben annyi a becsület, is, hogy nekem kötelességeim ezt az erőt, 
azt a becsületet, ezt a fantáziát is, amely megnyilvánul az önök 
munkájában, megerősítenem és hogy úgy fejezzem ki magam, 
rendszerbe foglalnom. (Viharos éljenzés és taps.)

— Amikor már mint miniszterelnök gondolkodtam e kér
dés felett, megállapítottam, hogy a nagyipar és kisipar között 
a harmóniát csak úgy tudom 'biztosítani, ha a kisiparosságot 
elsősorban a fokozott és egységes szervezési munkára hívom fel.

— Egységes szervezet, helyes munkamegosztás és bekap
csolódás a modern értelemben vett gazdasági életbe! Legyenek 
maradiak az erkölcsi életiben, de legyenek haladónk a gazdasági 
életben ! Felszólítom tehát a vezetőséget, fáradjanak el a ke- 
'reskedelmi miniszterhez, tárják fel összes kívánságaikat, s 
amennyiben realizálhatók azok, megígérem, hogy azonnal cse
lekedni fogok.

— A gazdasági életben nem lehet ugyan máról-holnapra 
ugrásokéit tenni, ámde legyenek 'meggyőződve, hogy lm haza
mén nek kis falvaikba, a műhelyeikbe fis újból kezükbe veszik 
szerszámaikat, hogy egy ember őrködik az önök sorsa felett,
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mert ez az embeír az egész nemzet felett őrködik. (Hosszantartó 
és viharos éljenzés és taps.)

Ezután Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter szó
lalt fel.

Gömbös Gyula fasiszta üdvözléssel távozott a nagygyűlés
ről Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter és dr. ílber 
Antal országgyűlési képviselő társaságában.

Örffy Imre országgyűlési képviselő bálával és köszönettel 
emlékszik meg arról, hogy *az Ipartestületek Országos Szövet
sége tiszteletbeli elnökévé választotta, meg.

Báró Babarczy István székesfővárosi főjegyző a főváros 
nevében üdvözli a nagygyűlést. Bittner János felsőházi tag úgy 
érzi, hogy Gömbös miniszterelnökségével derül a kisiparossúg 
nyomasztó és vigasztalan égboltja.

Dr. Itadó Rezső .a debreceni kereskedelmi és Iparkamara 
üdvözletét tolmácsolja.

Ring Gyula (Hatvan) az iparos nyomor kérdésével foglal
kozik. Tóth József (Budapest) a protekcionizmus érdekében 
szólalt fel. Dr. Dobsa László a kontárkérdéssel', valamint a
közüzemek és az üzemi műhelyek lebontásával foglalkozik.

Füredy Lajos hosszabb előadást tartott az adózási és a 
Társadalombiztosító Intézettel kapcsolatos kérdésekről. Kívánja 
az OTI-val kapcsolatosan az öregségi biztosítás felfüggesztését, 
az adminisztráció nagymérvű lecsökkentését, a bélyeg rendszer 
bevezetését. Legnyomatékosabban követelte a fennálló OTI
tartozások rendezésére hivatalból lefolytatandó revízió végre
hajtását, az iparosok ‘létét veszélyeztető tartozások teljes tör
lését, inig az egyéb tartozásoknak a kamatok törlése mellett 
00 hónapig terjedhető részletfizetésekkel történő törlesztésének 
engedélyezését olyképpen, hogy a kedvezmények igénybevétele 
ne megfizethetetlen összegek levonása, hanem az első részlet- 
összeg megfizetése révén váljék lehetségessé.

Többek felszólalása után I%pp József elnök a nagygyűlést 
bezárta.

M inden cikk árát leszá llíto ttu k !

Nikkel
bécsi
1 garnitúra 9.20

Timsókőtar tó, ö vegbő1.
da ra hja — .50

Fuvólabda, erős, sárga
gumiból 1.40

Desinfector opál, fém te-
tővel 3 .—

Cito 3-as haj vágógép, fé-
síikkel 5.50

Kukuk homorú borotva 4.80
Toininy 27 v. 28 borotva 4.00
Tommy 32, 4/s  v. % lm-

inoru kés 7.—
Tommy Non plus ultra olló

18 10. 20. sz.
5.40 5.80 0.20 I*

Natúr henna hajfesték,
dekája — .00

Olasz csésze, dupla erős,
porcollá n 1.20

Diainant ondolá lóvas 5.50
Srófos szeszlámpa, na-

gyón erős, nagy 8.—

asztali felszerelés Timsókő, lila
fémből, 4 részes, Stift, prima minőségű

Inocamin hajfesték, 15 
árnyalat

Draskóczy borotvaszappan 
líibor óriás rudszappan 
Sehampon por kg 
5 0 % -os kölnivíz, 0 féle 

rendkívül erős, kellemes 
illatú, 1 liter 

Bayrum vagy Borion, 1 l. 
Fodrászpuder, szagt., %  

kg.
Méteres fátyol, erős, 

minden sziliben 
Sankosfátyol 40. 44. 50, 54 
Körömlakk elsőrendű, de

kája
Körömlomosó, dekája 
Oiulolálókapoes 1 karton,

4 tucat
Ugyanaz, nagy, 1 tucat 
Lemosó tál, könnyű, por- 

cellán
Pomádérud, fehér, nagy 

Köszörüléseket olcsón, jótállás mellett vállalunk. 
Vidékre csomagolási dijat nem számítunk. 

Üzletberendezésnél felvilágosítással és költségvetéssel 
díjtalanul szolgál

- .2 5
- .2 0

2.50  
3 .00 
- .5 0  
2.40

4.00
4.00

— .50

— .40 
fill.

— .14 
— .08

1 .—  

—  .50

1.00 
— .48

H A L Á S Z  Ö D Ö N
fodrászberendezési, felszerelési acél- és kozmetikai cikkek

nagykereskedése,
Iludapcst, VII., Csengcry-utca 510. sz.

(Az urifodrászipnrtestület átellenében). Telefon: 45— 1— 13.



FODRÁSZ UJSÁO

Figyelmeztetés az iskolába nem járó tanoncok tárgyában.
A VI. Lehel-utca 1(5. szám alatti szakirányul ipa ivista nőne iskola 
igazgatósába megkereste az ipartestül etet, hogy feliül ja az1*)!! 
mestereik figyelmét, akik már (kfét iziben lettek a tianonco'k is
kola mulasztása miatt megintve, üiogy további renitencia esetén 
kénytelen lesz az elöljáróságnál feljelentést tenni. A mesterek 
névsora a következő: Kovács István, Mangol Miklós, Wihl Ta
más, Henezl István, Haluskai József, Pocii Károly, Kórpi De
zső, Hnlber Sándor, özv. Kamiéi S.-né, Kocsis Gyula, Peskó Jó
zsefi’. Wollák Ottó, Kovács Rudolf, Filip József, Prodán Má
tyás, Bene Menyhért, Szántó Gyula, Hitzinger János, AVeins- 
wirt Károly, Gníidentihiir Károly, Seliwartz Károly, Kolozs.v 
Kálmán, Kovács István.

Nyilatkozat, a  „Fodrász Újság'1 október havi számában 
„Csernyák József pere az Ipartestület ellen11 ci'mimel iközlemény 
jelent meg, mely a bíróságnál tett vallomásomat teljes egészé
ben a nyilvánosság elé tárja. A cikk utolsó passzusa, mely 
úgy hangzik, hogy „az Ipartest illetnek a volt elnök szerencsét
len vallomása miatt fizetni kell.** Valószínű azzal a cél
zattal Íródott, hogy engem a közület előtt olyan szikiben tüntes
sen fel, ki vallomásomat azért tlettem ilyen formábban, hogy ez
zel a közület irányában érzett bosszúvágyamnak adjak kielégü
lést. Kijelentem, hogy soha, sem az ipartest ü let tel, sem mások
kal szemben (bosszúvágy nem vezetett és nem is fog vezetni, 
de 'az etikai érzésein és a törvény iránti tiszteletem azt pa
rancsolja, hogy adott esetekben más vallomást, mint az élő 
igazságot, még abban az esetben sem tehetek, lia abból bálikire 
is hátrány származna. Tudom, hogy a törvény a hamis tan-u- 
zást szigorúan bünteti és ezen vád következményeinek, büntetlen 
előéletemet senki kedvéért kitenni nem fogom. Kontra János. 
ü'odiászmester.

Legújabb rendelkezések az OTI fizetési meghagyások kéz
besítési dijainak felszámításáról. Az OTI közgyűlése módosí
totta az alapszabályoknak ama rendelkezését, mely a fizetési 
meghagyások, kéabesi tétel költségeinek a miunkaadók terhére 
történő felszámítását szabályozza. A közgyűlés által hozott mó- 
idosiitó határozatot a miniszter jóváhagyta éts ezzel egy igen 
gyakori munkaadó sérelem enyhült meg. Az életbeléptetett mó
dosítások folytán a következő szabályok érvényesek: Ha a
munkaadónak a fizetési meghagyásban megjelölt tartozásánál 
régebbi keletű tartozása nincsen, vagy régebbi keletű tartozása 
az öt pengőt meg nem haladja (tekintet nélkül a fizetési meg
hagyással kirótt tartozás összegének nagyságára), kézbesítési 
dijat a munkaadó terhére felszámítani nem lehet. Ha a munka
adónak a régebbi keletű tartozása az öt pengőt meghaladja, de 
a fizetési meghagyással kirótt tartozás két pengő, vagy ennél 
kisebb összeg, méltányosságból csak ,a közönséges levél minden
kor postai kézbesítési dijat kell a munkaadó terhére felszámí
tani. Ha a munkaadónak a régebbi tartozása az öt pengőt, a fi
zetési meghagyással kirótt tartozása pedig két pengőt megha
ladja, tugy a kézbesítési dijat a munkaadó terhére fel kell szá- 
'mitant; és pedig 1 . ha intézeti közeg u'tján történik a kézbe
sítés, ,ugy r>0 fillért; Q. ha a posta utján történik a kézbesítés, 
úgy «  tértivevényes ■ ajánlott levél mindenkori postai kézbesi- 
Tési díjnak megfelelő összegeit. (Jelenleg (helyben 80 fillér, vidé
ken 3.20 pengő).

A szezon sillerét élelmes iparos a tudomány, a fejlődés 
modern eszközeivel a saját számára biztosítja. Erre a célra a 
fordrásziparban legalkalmasabb a lapunkban állandóan hirde
tett Bambus-féle Bohómia tartós és Protos hajszárítók.

Savoly Casanova Gardénia Florida Kyxia parfümjeit, Eau 
de Toilette-jeit és kölnivizeit francia áru helyett ajánlhatja.

UohKmia tartós-ondolAlóíféu. Modell B. III. B.

Tisztelt Kartársaim!
A  Bohémia tartós-ondolálóg'ép az, amely 

a tökéletességét számtalan esetben bebi
zonyította, úgy a próbabem utatások al
kalmával, mint mindazok a kartársaknál, 
ahol m ár sa ját üzletükben állandóan dol
goznak vele, hogy minden hasonló gépet 
felülmúl és minden kritikát elbír. E,s ezál
tal a konkurrenciát is elismerésre kény- 
szeritette. Tehát, Kartársaim , aki feltét
lenül tökéletes ondolálógépet óhajt magá
nak beszerezni, úgy a legnagyobb bizalom
mal fordu ljon  hozzánk és mi a Bohémiát 
önöknek bármilyen időben bem utatjuk és 
igen olcsó áron, kedvező feltételek mellett 
szállítjuk. Ú gyszintén a Rotos szárítógé
pünket is. Valam int a világhírű C, B, E, 
D oldatainkat, melyek bárm ilyen hajhoz 
és bárm ilyen géphez kitűnő eredménnyel 
használhatók. Kérjen árjegyzéket és ár
ajánlatot.

Vidékre is pontos szállítás.
V  ezérképviselet:

SE R E SS JÓ ZSEF, Felsőgöd.

Budapesti képviselete:
E C K E R T  B Á L IN T  hölgyfodrász, 

V III., Muzeum-körut 10. T el.: 345— 29. Rotos szárítóimra.
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Ifj. Wéber József demonstrálása a Miivész-Clubban. A
Miiiv ész-Oluö meghívására a múlt hó folyamán Ifj. Wéber Jó
zsef 15 nól fejet mutatott ibe, a legújabb divata platina szőke 
fejeket, 'illetve a remek frizurákat. A legimüvészliesebb kivitelű 
fejekkel ifj. Wél>er 'József óriásai sikert aratott és fodrászinüvé- 
szete olyan szenzációt keltett, hogy végé-hossza nem 
vblt az ovációknak. Ifj. Wéber József egyébként a Hungária- 
szálloda pá’lim’aikertjében és a bristoliban tartott beírni tatókat. 
rengeteg szánni közönség előtt, akik nem győzték csodálni az 
ifjú (mester művészetét, aki a kézügyesség és a fantázia legna
gyobb művészének oiutakozott eddig a hasfal fodrászipar terén. 
I f i  Wéber József Kovács Ferenccel, a közismert speciális női 
hajvágómesterrel közös műtermet tartanak fenn az Andrássy- 
ut 31. sztábi alatt. A két fiattal mester oly közkedveltségre tett 
szert, üzeműk óriásit fejlődött, ma fővárosunk legnagyobb ilyen 
üzeme éts 45 alkalmazottat foglalkoztat.

A Budapesti Villamfelszerelö, Műszerész és Látszerész Ipar-
testület szombaton, a Budapesti Keresk. és Iparkamara nagyter
mében, mintegy 250 főnyi közönség jelenlétében díszeiüljárósági 
ülésben ünnepelte elnökének, Dembitz Gyulának 40 éves mesteri 
és 10 éves ipartestületi elnöki jubileumát. Az ipartestület nevé
ben Fehér Ferenc alelnök köszöntötte s az ipartestület részéről 
művészi kivitelű diplomát nyújtott ,át. Éber Antal országgyűlési 
képviselő, a kamara üdvözletét tolmácsolta, amelynek Dembitz 
Gyula bárom lusztrum óta közszeretetnek és közbecsülésnek ör
vendő, jelentős szorgalmú munkása. Tolnay Kornél .az Országos 
Ipar egyesület, I’orlaky György az Országos Közműves Testület 
üdvözletét tolmácsolták. Bittner János felsőházi tag felszólalása 
után a különböző ipartestületek és .szakmai szövetségek szerve
zete üdvözölte a jubilánst, aki meghatott szavakkal mondott kö
szönetét az ünneplésért.

A napokban megalakult Iparos Biok (Iparosok Országos 
Gazdaságpolitikai Szövetsége) vezetősége tegnap tisztelgett a 
Budapesti Kereskedelmi (és Iparkamara elnökségénél melynek 
tagjait Dános László, a biok elnöke (biztosította a biok ragasz
kodásáról. Éber Antal válaszában kijelentette, hogy a biok cél
kitűzéseit meleg szimpátiával kiséri és hiegál lapított a, hogy a 
Kereskedelmi és Iparkamara a legmelegebben üdvözli az uj 
alakulást, és teljes támogatásáról bztositja. Ezután Székács 
Antal emlékezett meg elismerően a biok prográtnmjáról, külön 
kiemelte azon programmpont fontos jelentőségét, amely szerint 
az Iparos Biok arra való hivatkozással, hogy haszon nélkül 
nem lehet az iparosmüihelyeket fenntartani, a becsületes ipari

munka részére árvédelmet követel. Fogadtatás után a küldött
ség, amelynek tagjai sorában többek (között Dános László elnö
kön kívül Bittner János, Dembitz Gyula, vitéz Bertlia János, 
Kovatsek Ferenc, Lukács Adolf, Révész Gyula, Müller Károly, 
Forgó István és Boros András dr. vettek részt, még hosszabb 
ideig beszélgetett a kamara elnökségével az aktuális iparos
kérdésekről.

n ov em iierA bolyom Turista Lgyesulet 1932. 
rammja. November tí-óm: I. Túra: Hárshegy, Jánosbegy, Virág- 
völgy, Láb egy, Budaörs. Találkozás a (hűvösvölgyi villamos vég
állomásánál reggel 8 óraikor. Vezető: Wollák Ignác. — II. Túra: 
Kelenföld, Kamaraerdő, Budaörs. Találkozás a kelenföldi villa
mos végállomásánál reggel fél 9 órakor. Vezető: Taugner Ádám.

November 13-án: I. Túra: Guggerlhegy, Csordakut, Csúcs
hegy, Üröm. Találkozás a lipótmezei villamosállomásnál reggel 
8 órakor. Vezető: Fékért Bálint. — II. Túra: Testvérbegy,
Csúcshegy, Üröm, Óbuda. Találkozás az óbudai villamos vég
állomásánál reggel 9 órakor. Vezető: Reiter János.

November 20-án: I. Túra: Csillebérc, Normafa, Szép-
juhászné, Guggenhegy. Találkozás a farkasréti villamos vég
állomásánál reggel 8 óraikor. Vezető: Váry Gyula. — II. Túra: 
Pálvölgy, Guggerbegy, Vadaskert, Hűvösvölgy. Találkozás az 
újlaki templomnál reggel 9 órakor. Vezető: Czézner Márton.

November 27-án: I. Túra: Diósárok, Széchenyi hegy, Csille
bérc, Makkos Mária, Hűvösvölgy. Találkozás a Szent János- 
'kórháznál reggel 8 órakor. Vezető: Kremm Lajos. — IT. Túra: 
Hárshegy, Szépjuhászné, Budakesz, Zugliget. Találkozás a 
hűvösvölgyi villamos végállomásnál reggel 9 órakor. Vezető: 
Ecser István.

December l(-én: I. Túra: Bemetehegy, Nagyszénás, Nagy
kovácsi, Hűvösvölgy. Találkozás a hűvösvölgyi villamos vég
állomásánál reggel 8 órakor. Vezető: Pázmán József. —
IT. Túra.: Feketefej, Nagykovácsi, Hűvösvölgy. Találkozás a 
hűvösvölgyi villamos végállomásánál reggel 9 órakor. Vezető: 
Müller Domonkos.

Turab izo tts dg.
Urifodrászok legújabb találkozó helye, ahol, ha pénzt ki is 

ad, de ellenérték ben olcsón jut fodrászat! cikkekhez és pedig a 
T.orlssa-cégnél, Budapest, Kertész-utca 23. Külön hirdetés e lap
ban található.

Fával ideálisan tiszta ós gazdaságos fíitósf nyújt a világ
hírű X  Zephvr kályha. Gyártja és árusítja: Héber kályhagyár, 
Vilmos esászár-wt 39. Kérjen árjegyzéket.

Ipartestületi pénztári forgalom 1932. évi január—szeptember
I-ső H-ik IlI-ik Összesen I-sö II-ik Ill-ik Összesennegyed negyed negyed negyed negyed negyed

Bevétel: Kiadás:
Beiratási díjból 1.026.— 1.870.80 1.962.— 4.858.80 Rendes segélyekre 2.454.96 1.944.85 2.213.01 6.612.22
Tagsági díjból 2.895.62 3.503.29 3.262.88 9.601.79 Tisztviselők fizetésére 1.999.44 2.011.75 1.797.93 5.809.12
Tanonc szerződésből 328.— 339.— 318.— 985.— Takarításra 102 — 102.— 34.— 238.—
Tanonc szabadulásból 492.— 438.— 488.— 1.418.— Segéd és tanonc szakist.. 645.14 507.94 856.21 2.009.29
Szakiskolából 1.058.41 525.— 176.60 1.760.01 Szaklapra 2.070.24 2.054.13 1.580.40 5.713.77
Lakbéreikből 3.903.50 3.445.70 3.441.20 10.790.40 Irodaszerekre és
Ta ka rőkk ivételből 1.952.45 147.52 118.11 2 .218.08 n yoim t a tv á n y ok na 188.34 270.98 84.74 544.06
Szaklapból 1.150.50 1.472.10 1.310.90 3.933.50 Fűtés és világításra 298.58 173.76 396.53 868.87
Különfélék bői 99.44 145.35 70.80 315.59 Előfizetéseik és
Pó Mijükből 908.95 1.175.06 901.68 2.985.69 adományokra 955.61 513.35 209.21 1.078.17
---------\ Takarékbetét 241.67 1.745.66 147.35 2.134.68\ Kamatra 2.678.97 — 2.574.31 5.253.28\ Berendezésre — 77.— 112.50 189.50\ Tisztelet d‘ij ra 1.096.— 1.173 — 735.— 2.954.—\ Házfen tartásra 1.128.56 1.033.08 1.618.99 3.780.63\ Törlesztóses kölcsönre 300.— — 110 .— 410.—

Különfélékre — 753.80 1.198.84 478.03 2.430.67
Összesen 13.814.87 13.001.82 12.050.17 38.926.86 Összesen 14.271.71 12.806.34 12.948.21 40.026.26
Pénztári műiradvány Pénzt á ri ma radvány

11X31 december 31-én 1.345.35 1932 szept. 30-án 245.95
Egyenleg 40.272.21 Egyenleg 40.272.21

Molnár Gyula, 
könyvelő.
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Uj iparoktatás! főigazgató. Ferenczy Emil iparoktatási fő
igazgató urat a kereskedelemügyi miniszter urnák f. övi októ
ber 1-én 101.680— VII. a. szám alatt kelt m. rendeletével vég
leges nyugalomba helyezte. Amikor a Budaipest Székesfővárosi 
Oipészipa r test ü let s a lábbeli készítő Iparosok Orsz. Szövetsége 
sajnálattal veszi tudomásul Ferenczy Emil iparokt. főigazgató 
ur távozását, akinek tudása, széles látóköre, szeretetreméltó 
közvetlen úri egyénisége kiváltotta szakmai társadalmunk igaz. 
őszinte rokonszenvét, — közöljük, hogy a kormányzó a keresk. 
miniszter előterjesztésére Nagy Győző niagy. kir. állami felső- 
ipari iskolai igazgatót, a minisztérium kisipari osztályának ve
zetőjét iparoktatást főigazgatóvá nevezte ki. Örömmel regisz
tráljuk ezt a kinevezést, mert meg vagyunk győződve, hogy a 
magyar ipar fejlődésijén, tökéletességben jelentős lépéssel halad 
előre a jövőben is.

Vezessünk könyvek A Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara elnöksége elhatározta, hogy széleskörű akciót indít, 
amelynek célja a könyvvezetést népszerűvé tenni és a keres
kedő- és iparoskörökben terjeszteni. A Kamara meg akar 
győzni mindenkit arról, hogy a legszegényebb iparos is vezethet 
könyvet és hogy ezzel a feladattal mindenki maga is megbirkóz- 
hatik, aki írni és olvasni tud, meg akarja mutatni azt az egy
szerű könyvelési mintát, amellyel a cél már elérhető és elő
adások tartásával akarja felvilágosítani és meg akarja taní
tani az érdekeltséget, hogy mennyire előnyös a könyvek pontos 
vezetése. A könyvvezetés nemcsak érdeke, hanem kötelessége is. 
Az iparos, aki hitelt vesz igénybe, ki tehát reábizott idegen 
vagyont kezel, annak kötelessége olyképpen sáfárkodni, hogy 
arról mindig be tudjon számolni, vagyis, aki hitelt vesz igényibe, 
az köteles könyvet is vezetni. Ezt a felfogást nemrégen az or
szággyűlés által elfogadott hitelsértési törvény valóra is vál
totta és azok a szankciók, amelyeket ez a törvény a könyvveze
tés hiánya esetére tartalmaz, teszi kötelességévé a Kamarának, 
hogy a könyvvezetés fontosságáról és kötelező voltáról gazda
sági életünket meggyőzze.

Nincs ideges vendég, ha Schützer „ÖTTORONY" borotva- 
szapannal dolgozik. Ez nem csip, nem szárad és gyorsan pnhit.

Jogtalan panaszok és reklamációk. Az utóbbi időben töme
gesen intéznek ipartestületünkhöz úgynevezett sürgős kéréseket 
vagy kérdéseket, naponta 20—30 levél érkezik be, melyek 
Írója választ vár, de elfelejt válaszbélyeget mellékelni. Kérnek 
például vidékre segédet, de előbb mi küldjük el az ajánlkozó 
segédnek, iha lehet, a fényképét is. Kérdik sürgősen, hogy a 
falun vasárnap dolgozó mestert lehet-e törvényesen arra köte
lezni, hogy segéd hiányában tanoncát is köteles vasárnap dél
előtt templomba vagy leventegyakorlatra elengedni. Feladnak 
apróhirdetéseket, de nem küldik vele az érte járó d ijat; egy 
és ugyanazon személyek majd minden hónapban kérnek a 
Fodrász Újságából mutatványszámot, és igy tovább. Kénysze
rülve vagyunk ismételten tudomásul adni, hogy válasz adását 
csak válaszbélyeg beküldése ellenéljen adhatunk, mert időnk 
igénybevétele mellett nem áll módunkban naponta 3— 4 pengőt 
levelezni, vagy apróhirdetést díjtalanul közzétenni, de nem 
veszünk figyelembe utánvételes ujságrendelést sem, hanem 
kérjük, hogy mindezek tárgyában úgy a helybeli, mint a vidéki 
kart társaink tartsák be a lapunkban sokszor leközölt előfelté
teleket, és ba ezek teljesítése után nem teszünk eleget a kéré
süknek, csak azon esetben ismerjük el panaszuk jogosságát 
vagy reklamációjuk indokoltságát.

Forradalmi átalakulások korszakát éljük, a tudományos 
haladás, a technika rohanó fejlődése minden foglalkozási ágban 
gyökeres változásokat vált ki. A fodrászipar is ennek hatása 
alatt áll és az áramlattal halad eszközeinek, kellékeinek meg- 
válogatásábain, hogy vendégei felfokozott igényeinek megfelel
hessen. Ám újításokon, átalakulásokon keresztül változatlan 
hűséggel ragaszkodik minden szakértő fodrászmester a régi, 
bevált és jó felszerelésű üzletben nélkülözhetetlen Schützer-féle 
,,Öttorony“ borotvaxzappanhoz. Annak használatát követeli meg 
vendége is, mert egyesíti magában a tökéletes berőtvxiszwppcin 
tulajdonságait.
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A Társadalombiztosító leszállította a járulékokat. Ipar tes
tű létünk vezetőséginek hosszai tanácskozás után sikerült rábírni 
a Társadalombiztosító intézményt, hogy a fodrászoknak leszál
lítsák a járulékokat. A következő megállapodás jött létre: Ta-
honcok az I. osztályba kerültek, manikűrözök a TI. osztályba, 
urlfodrászsegédfek, 24 éves korig a IV. osztályba, 24-en felül a
VI. osztályba, spéciéi női,fodrászsegédek, 24 éven felüllek a 
VIT. osztályba. Ez a megállapodás október 30-tól kezdődik. 
Ezért minden alkalmazottat ikülön-külön újból be kell jelenteni. 
A bejelentéshez az OTI külön zöld szinti bejelentőket bocsát 
rendelkezésre, melyeknek darabja 2 fillér. Az alkalmazottakat 
újból november 7. és 12. között kell bejelenteni. A későbbi beje
lentéseket nem veszik figyelembe. Megjegyzendő, hogy kijelen
teni nem kell az alkalmazottakat, csak újból bejelenteni. A zöld 
bejelentőre ráírandó az is, hogy az alkalmazott hányadik osz
tályba tartozik. Tévedések elkerülése végett figyelmeztetjük 
még szaktársainkat, hogy a 24 évesek korhatára csak a jövő év 
elejétől kezdődik, vagyis az, aki ez évben lett 24 éves, csak a 
jövő évben számítják a 24 éven felüliek közé. Figyelmeztetjük 
tehát szaktársainikat, hogy Iparkodjanak minél előbb, illetve e 
hó 12 -lg alkalmazottaikat bejelenteni, mert ellenkező esetben a 
bejelentéseket az OTI nem veszi figyelembe. Az uj bejelentő- 
lajpok kaphatók az ipartestületünk pénztáránál, valamint a 
Mesterszövetség minden alosztályánál, darabonként 2 fillérért.

Elnökség.
Segítség kell az iparosságnak, nem a sebek állandó fel

tárása — mondta. Hadik János gróf az Országos Kézműves 
Testület közgyűlésén. Az Országos Kézműves Testület október 
16-án, vasárnap délelőtt tartotta rendes évi közgyűlést a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nagytermében. A köz
gyűlésen ott láttuk Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi iminlsz- 
tert. titkárával Dorner Aiurél miniszteri tanácsossal, dr. Éber 
Antal országgyűlési képviselőt, Székács Antal felsőházi tagot, 
Müller Antal országgyűlési képviselőt, Halla Aurél, Nagy 
Győző. Fattlngeí' Sándor és dr. Zsigmond Gyula miniszteri ta
nácsosokat, Varsányi ‘Emilt, az Árelemző Bizottság elnökét, 
Varjassy-Banger Rudolfot. Gróf Hadik János a közgyűlés meg
nyitása után megkérte Perlaki György igazgatót, hogy olvassa 
fel Gömbös Gyula miniszterelnök levelét, aki kimlenti magát — 
más oldalú elfoglaltsága miatt — és barátságáról biztosítja az 
iparosságot. Gróf Hadik János elnöki megnyitójában foglalko
zik a nehétz gazdasági helyzettel, rávilágít arra, hogy az iparos
ság sorsán segíteni 'kell. Erőteljesen támadta a karteleket. A 
kisiparosság ‘messzebbmenő támogatását kívánja, foglalkozik a 
kisipari hitelakcióval. Gróf Hadik János nagyhatású megnyitó
beszéde után Fabinyi Thamér kereskedelemügyi mniszter szó
lalt fel, aki külön is hangsúlyozta, hogy nemcsak mint keres
kedelemügyi miniszter, hanem Göfaibös Gyula miniszterelnök 
képviseletében is megjelent. ígéretet tesz abban az irányban, 
hogy behatóan fog az összes kisiibar'i kérdésekkel foglalkozni 
és minden kérdésre meg fogja az érdekképviseleteket tárgya
lásra hívni. A kartelek kérdésében az az álláspontja, hogy 
amennyiben azok között .közé rdek el lenesek volnának, azokat 
meg kell szüntetni. Nagy Antal, a Budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke ecseteli az iparosság rendkívül súlyos hely
zetét, melybe önhibáján kiviül került. Krausz József felszóla
lása után dr. Radó Rezső, a Debreceni Kereskedelmi és Ipar
kamara főtitkára foglalkozott az iparosság általános helyze
tével. Kántor Leó, a Győri Kereskedelmi és Iparkamara al- 
elnlöke után1 nagy ovációik közepette választották meg újból 
gróf Hadik Jánost elnökké, akit Becsey Antal törvényhatósági 
bizottsági tag és Bájtba Rezső üdvözöltek. Vágó Jenő a köz
terhek mérséklésének kérdésében Indítványt nyújtott Ive, majd 
megtartották a részleges tisztuljLtiást, melynek során ügyvezető 
elnök Laltlia Rezső, alelnök Demlbltz Gyula lett.

Ez év augusztus hó közepe felé bocsátotta ki Halász Ödön 
fodrászberendezési és felszerelési cég legújabb nagy képes ár
jegyzékét, mely oly feltűnő olcsó árakkal volt ellátva, hogy 
szenzáció számba ment. Ez az árjegyzék kibocsátásától mint
egy három hónap múlott el, amely idő elegendő ahhoz, hogy az 
árakban ismét óriási változás történjék. Köztudomású, hogy 
valamely cikkből, minél nagyobb mennyiséget vesz a kereskedő, 
annál előnyösebb áron szerzi be áruját. Jóllehet, Halász 
Ödön cég áruraktára oly dús és nagyszabású volt étidig is, 
mégis vevői érdekében áru>raktárát az utóbbi időben lényegesen 
kibővítette, amellyel kettős célt akar elérni: először vevőit
minőség és választék tekintetében száz százalékig ki tudja elé
gíteni, másodszor az áraikat a nagy mennyiség beszerzésére 
való tekintettel, a mai viszonyoknak megfelelően, a lehető leg
olcsóbban tudja árusítani. Tessék figyelemmel átolvasni Halász 
Ödön cégnek lapunk hirdetési rovatában megjelenő legújabb 
árváltozásait.

Ingyen-árjegyzék. Breitner, az ismert tánomester, akinek
VII. Akácfa-utca 32. szám alatt van közismert táncterme, szak
társaink részére ingyen árjegyzékblankettátoit ajánl fel, ame
lyet mindenki tetszése szerint kitölthet és vagy üzletében vagy 
kirakatában ki függesztheti. Modern tánciskolájára ezúton is fel
hívja Breitner a figyelmet, mert mindazon fodrászoknak, akik 
az általa küldött árjegyzéket kifüggesztik, a tánetánitási árak
ból 10 százalék kedvezményt nyújt. Ezt azért is teszi, mert ő 
is fodrászcsaládból származik és a szaktársakat kész örömmel 
látja tánctermeiben vendégül.

Savoly Casanova Kamilla és folyékony shatnpoon-ja niinö- 
ségben és illatban kiváló és közkedvelt.

Ha töKéletes szép szint és "biz
tos sünért ainar, basznál fon

I n n o c a m i n t

Vezérképviselő: Randau László, H orthy Miklós- 
ut 76. IV. 1. Telefon: 581— 78. Telefonrendelé

seket azonnal leszállítom.
C e r a k a /o k  IIutlctp e s /e / i  ;

Hurtl Oszkár, I., Pálya-utca 7.
Kuba Sándor, II., Csalogány-utca 52.
Lusztig Antal, III., Pacsirtamező-utca 24.
Jonutz József IV, Apponyi-tér 1.
Mink Márton, V., Llpót-körut 25.
Pók István, V., Rudoif-tér 3.
Figaro Hölgyfodrász, VI., Andrássy-ut 10.
Reiterits Gyula, VI., Munkácsy-u. 37.
Szabó Albert, V I , Nagymező-utca 52.
Silber Leó, VI., Király-utca 14.
Eiohert János, VII., Nefelejts-utca 18.
Galitzenstein Rezső VII., István-ut 30.
Rottmann Ármin, VI., Teréz-körut 29. I. em.
Halász Ödön, \ II., Csengeri-u. 26.
Ángyán Béla rt., VII., Rákóczi-ut 40.
Grosz István, VII., Károly-körut 1.
Borissá, Pajor, VII., Kertész-utca 23.
Fuchs és Komáromy, VIII., Népszinház-utca 10. 
Zombory Aladár, V ili., Baross-utca 49.
Földi Imre, IX., Ferenc-körut 33.
Balkányi Kálmán. IX., Üllői-ut 107.

W d é k e n  :
Újpest: Bárány Csaba, Árpád-ut 71.
B aja : Kemény József.
Szeged: Dudás Sándor, Tisza Lajos-körut 3.

F e n ő p a s z t a
“  fenő szíj drb. P 2.70
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HIVATALOS RÉSZ
Klöljárósági ülés november 22-én este.
Tanoncsstabaditás november 23-án, fél 9 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 d. 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, Sziv-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-utca
7., félemelet 2. Telefon: Aut. 182— 21.

Szerkesztő hivatalos órái: Kedd és péntek este 7— 9 ig.
Munkakönyvek 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.

Figyelmeztető. Felkérjük és figyelmeztetjük azokat a tör
vényt. 'kijátszó kiirtásaikat, akik iparengedélyüket nem szak
képzett egyéneknek átengedik lés ezáltal a szakmának kárt 
okoznak, maguknak pedig meg nem engedett hasznot biztosita- 
íwvk, (hogy vonják vissza iparengedélyüket, mert ellenkező eset
ben a megtorló lépéseket megtesszük. Elnökség.

■K
Ismételten) felhívjuk a szaktársak figyelmét, hogy az üzlet 

bejáratánál a név kiírása kötelező. Ahol ez hiányzik, ott tessék 
sürgősen pótolni, mert büntetésnek teszi ki magát, aki el
mulasztja.

Kérelem. A Megváltó születésének napja a szeretet ünnepe 
és igy örömünnep. Ipartestületünk 'tagjai minden esztendőben 
hozzá szoktak járulni fillérjeikkel tehetségükhöz mérten, hogy 
ez ünnep minél szebb,.lélekemelőbb, minél bensőségesebb legyen. 
Tudjuk, érezzük a jelenlegi helyzetnek szinte elviselhetetlen 
voltát s 'mégis kérjük a jószivü kartársakat, gondoljanak a 
■náluk száz százalékkal rosszabb sorsiban sinylődőkre, az özve
gyekre és árvákra és segítsenek isegitieni, hogy a szent karácsony 
ünnepét ez elhagyottak részére is örömiineppé tehessük. A tes
tület elnöksége gyüjtőiveket fog kibocsátani, kérjük bármilyen 
csekély adománnyal hozzájárulni, hogy a reászorultakon segí
teni tudjunk. Minden összegért fogadják előre is hálás köszö- 
netünket. Elnökség.

Segélyt élvezők figyelmébe! Aki segélyét három egy
mást követő hónapon belül fel nem veszi, úgy tekintetik, 
hogy segélyéről lemondott. Az 1932. évben esedékes segé
lyek 1933. évben nem fizettetnek ki. Vegye fel tehát segé
lyét mindenki 1932 december 31-ig, mert elmaradt segé
lyének megfizetését 1933. évben nem követelheti.

t. vevőimet, mely szerint a 
nyersanyagok drágulása foly

tán kénytelen voltam a Gáspár-féle úri hailekötő tct.-ját 
9 P-ről 9.60 P-re, a Gáspár-féle v izo n d o iá ló t  9 P-ről 
10.80 P-re felemelni.

K a p h a t ó k  m i n d e n  j o b b  s z a k ü z l e t b e n .
Gáspár Lajos bajusz és hajlekötö gyár 

Budapest, VII., Kertész-u. 33. 
Főraktár! Halász Ödön Csengeri-u. 21. Ángyán Béla 

Rákóczi-ut 40. Lorissa Kertész-u. 23. Fábián Sándor 
Vilmos császár-ut 78. Tural Szövetség-utca 15.

Elöljáróságunk szeptember és október
havi ülése.

Elnök bejelenti, hogy a szakiskolánál a tanárok fize
tése egy esti tanításért 2.50 pengő, az igazgató és helyet
tese részére pedig 4 pengőben állapíttatott meg. Kéi’i, 
hogy a szakiskolai bizottság a jövőben ne várjon behí
vásra, hanem ha célszerűnek látja, önmaga üljön össze és 
munkaköre ne csak a tanfolyamok ellenőrzésében merül
jön ki, hanem hathatósan működjön közre éŝ  állandó 
érintkezésben legyen a tanári karral és az elnökséggel.

Az elöljáróság az elnök ezen bejelentését jóváhagyó
lag tudomásul veszi.

Elnök bejelenti, hogy Lusztig Antal indítványa foly
tán összehívtuk a bizottságot, azonban javaslata, bár
mennyire indokolt, mégsem aktuális és nem ajánlhatjuk 
a borravaló eltörlését, mert az csak újabb terhet jelen
tene a mestereknek, tekintve, hogy 'nem emelhetjük az 
áríiknl

Elnök .bejelenti, hogy a forgalmiadó ügyében az áta
lány leszállítása iránti kérelmünket elutasították. Nem 
fogadták el a 30 százalékos leszállítást, holott ők adták a 
tanácsot. Figyelmezteti a mestereiket, hogy ne fellebbezést 
adjanak be, hanem kellő indokolással az átalány leszállítá
sát kérjék.

Lusztig Antal szerint a megállapítás 1 évre szól és 
arra helyezik a súlyt, hogy van-e változás az üzletben és 
csak akkor tartják indokoltnak a kérvényt. Az első kér
vény 2 pengőbe kerül, a megfellebbezés pedig nem bélyeg- 
köteles.

Elnök szerint a felvilágosítást a pénzügyminiszté
riumban kaptuk és ha meg tudja indokolni, mindenki kér
heti a leszállítást.

Elnök bejelenti, hogy az OTI ügyben nem tudtunk 
megállapodni a segédi karral és az OTI-nál azt mondták, 

hogy tanullmányozni fogják az ügyet és kiadták a kutató- 
osztálynak. A járulékok feltétlenül le lesznek szállítva, de 
hogy mennyivel, azt még nem tudja. Ha azonban ez nem 
sikerülne, a lapban felszólítunk minden mestert, hogy aki 
sérelmesnek tartja >a megállapítást, jelentse ki segédét és 
újra jelentse be a tényleges fizetés alapján.

Az elöljáróság felhatalmazza az elnökséget, hogy 'ezen 
kérdést tanulmányozza és annak Idején kellő javaslatot 
tegyen az elöljáróságnak.

Grosch Miklós alelnök 'beszámol a vasárnapi munka- 
szünet ügyében történtekről. A szavazóivek mind kikül
dettek, amelynek egy része már vissza is érkezett. Java
solja, hogy akiket nem találtak otthon, hívjuk be a tes
tületbe.

'Elnök azt javasolja, hogy a kijelölt bizottság gyűjtse 
össze az adatokat, azután felkérjük az ipariratósági biztos 
urat, hogy ezen bizottság jelenlétében ő is győződjön meg 
a szavazás eredményéről és azután az összes adatokat fel
terjesztjük a miniszter úrhoz. Ezen bizottságot paritásos 
alapon állítjuk össze és pedig felerészben a vasárnapi 
munkaszünet mellett lévőkből és felerészben az azt ellen
zőkből. Ezen bizottság tagjai: Lusztig Antal, Vada József 
és Klug Nándor, akik a vasárnapi munkaszünet felfüg
gesztése mellett vannak, Eckert Bálint, Jdger Ferenc és 
Breitfeld Alajos, akik a jelenlegi állapot fenntartását 
kívánják.

Grosch Miklós alelnök még bejelenti, hogy ezen mun
kaközben igen sok szabályellenes dologra jöttek rá, külö
nösen igen sokan dolgoznak iparjog nélkül.

Molnár Gyula azon kéréssel fordul a bizottsághoz, 
hogy minden szabálytalanságot Írjanak fel és adják át 
neki további eljárás végett.

Elnök kéri a tanfolyamon az urifodrászatot forszí
rozni, ezenkívül célszerűnek tartja egy dauergépnek a be
szerzését és pedig a gyárak révén, akiknek az reklám volna.

Friedrich szerint fel kellene szólitani a gyárakat, 
hogy milyen alapon adnának a szakiskolának egy dauer
gépet.

Eckert Bálint bejelenti, 'hogy ezen ügyben már tár
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gyalt egy gyár vezérképviseletével, aki hajlandó lemon
dani a hasznáról és még ikülön 35 százalék engedményt 
adna. Esetleg meg lehetne egyezni abban is, hogy a vételár 
50 százalékát lehirdetnénk az újságban.

Elnök bejelenti, hogy felhívást fogunk intézni dauer- 
gépgyárosokhcz ajánlattétel végett.

Elnök bejelenti, hogy a továbbképző tanfolyam októ
ber hó 3-án kezdődött. Ezenkívül célszerűnek tartja egy 
tanoncstatisztika készítését a nyári tanfolyam céljára.

Elnök ismerteti az IPOK ügyét. Előreláthatólag no
vember hóban felállítják az IPOK vezetőségét és ezt meg
előzőleg a testületeknek taggyűlést kell összehívni az 
elektorok megválasztása végett. Intenció az, bogy azok a 
testületek is képviselethez jussanak, amelyeknek eddig a 
kamarában nem volt képviseletük.

Az elöljáróság az elnök javaslatára megbízza az elnök
séget, hogy a forgalmi és kereseti adószakértők névsorát, 
a változott viszonyoknak megfelelően, kiigazítsa.

Friedrich Ferenc ismerteti a segédel'helyezés ügyé
ben a szakszervezettel folytatott tárgyalásokat. Ugyanis a 
segédelhelyezés jelen formájában tovább már nem marad
hat meg. Örökösen háborgatják a lakók nyugalmát és ká
rokat okoznak.

*
Elnök az uj kormány hivatalbalépése alkalmával a 

miniszterelnököt és a kereskedelemügyi minisztert, akik 
ígéretet tették, hogy a kisiparosság helyzetén segíteni 
fognák, a legnagyobb örömmel üdvözli és javaslatára az 
élőljáróság elhatározza, hogy a kereskedelemügyi minisz
ter urat a testület nevében feliratban is üdvözli és a leg
nagyobb bizalmának ad kifejezést munkája iránt.

Az elöljáróság az elnök bejelentését tudomásul veszi.
Elnök bejelenti, hogy a továbbképző tanfolyamra 

48 hallgató iratkozott be és pedig 18 haladó és 30 kezdő. 
A tanfolyam hallgatóinak V.-?vés száma a gazdasági hely
zettel van kapcsolatban és ilyen viszonyok között 30 P 
tandíjnál egyelőre nem mehetünk feljebb.

Elnök ezután bejelenti, hogy az iparosságnak ma 
a miniszterelnök ur szerint is eminens érdeke, hogy szer
vezkedjen. Javasolja, hogy a testület lépjen be az Iparosok 
Gazdaságpolitikai Blokkjába, amely szervezet az iparos
ság érdekeit lesz hivatva képviisélni és a vezetőségben 
minden garancia megvan arra, hogy a maga elé tűzött 
célt meg is fogja valósítani.

Az elöljáróság az elnök javaslatára kimondja, hogy 
belép az Iparosok Gazdaságpolitikai Blokkjába és arról 
átiratban értesíti.

Elnök bejelenti, hogy a főbb napilapok szerkesztő
ségéhez átiratot intéztünk, hogy a lapokra vonatkozólag, 
tékintettel a súlyos gazdasági helyzetre, kedvezményt 
nyújtsanak a fodrásziparosságnak. Ezenkívül a Lukács- 
és Császárfürdő igazgatóságát is megkerestük kedvez
ményes áru jegyek végett.

Elnök felhívására Molnár Gyula könyvelő ismerteti 
az év kilenc hónapjára vonatkozó pénztári jelentést.

Grosch Miklós alelnök örömmel veszi tudomásul a 
pénztári jelentést, csak a beiratásból és szerződésből be
folyó összeget sokalja, mivel ebből azt látja, hogy még 
mindig sok az iparjog-kiállítás és sok a tanonc. Kéri a 
Szövetségben az alosztályok vezetőjét, hogy különösen 
szorgalmazzák a tagdijak befizetését.

Elnök bejelenti, hogy a vasárnapi munka szünet ügyé
ben akciónkat folytatjuk, azonban türelmet kér, mivel a 
munka egyrészt elég nagy, másrészt pedig kormány- 
változás lévén, meg kell várni az uj kereskedelemügyi 
miniszter ur hivatalbálépését. Akciónkra az összes ipar
testületek támogatását kérjük és eddig már 22 ipartestü
let adott támogató nyilatkozatot. Nem mulaszthatja el ez 
alkalommal Wéber urnák elismerését nyilvánitani, 
aki ilyen rövid idő alatt megszerezte az aláírásokat. Kér
jük az IPOSz és a Pestkörnyéki Ipartestület támogatását 
és mivel neiküik érdekük a vasárnapi munkaszünet fel
függesztése. Éber iparkamarai elnököt fogjuk felkérni,

hogy vezesse a 2— 3 tagból álló küldöttségünket a keres
kedelemügyi miniszter úrhoz. Egyben bejelenti, hogy már 
minden fa megmozdult ellenünk, különösen a nőifodrászok 
részéről.

Friedrich  Ferenc nem helyesli, hogy mindig csak a 
férfifodrászairól beszélünk; nekünk a fodrásziparra vo
natkozólag kell a vasárnapi munkaszünet felfüggesztését 
kérni, mivel a legtöbben nőifodrászattal is foglalkoznak.

Elnök ismerteti a kollektív szerződés ügyében foly
tatott tárgyalásokat és az előzetes megállapodást. A  
munkabéreknél 2 évig 8 P, 2— 5 évig 13 P, 5 évtől 16 P- 
ben állapodott meg a kiküldött bizottság. A paritásos el
helyezésnél kívánságukat 5 pontban foglalták össze, 
amelyeket át fogunk dolgozni. Kéri, hogy ezen megegye
zést vegye az elöljáróság tudomásul és hatalmazza fel az 
elnökséget, hogy a kötött megállapodást terjessze a köz
gyűlés elé.

Rabong János szerint a szakszervezet azt hangoztatja, 
hogy az iparért akar dolgozni, viszont a vasárnapi munka
szünet ügyében, az OTI-ügyben és a kontárkérdésben 
ellenünk dolgozik, ők csak a szervezetet akarják meg
erősíteni.

Mangoi Miklós szerint itt nincs másról szó, hogy mi 
mit adunk nekik, ők viszont semmit sem adnak.

Vada József javasolja, hogy a kollektív szerződést és 
a paritásos elhelyezést próbaidőre kössük meg a mun
kássággal.

Elnök bejelenti, hogy a forgalmiadó ügyében eluta
sítottak bennünket. Sokszor a tagok maguk rontják el a 
dolgukat s ezenkívül nem sokan kérték a leszállítást. Az 
uj pénzügyminiszter úrtól ismét kérni fogjuk a forgalmi
adé mérséklését.

Rabong János javasolja, hogy ne csak a 30 százalé
kos leszállítást kérjük, hanem ha ez nem lehetséges, ve
zessék be nálunk az egyfázisú adózást és adóztassák meg 
a zsilettet, szappant stb.

Elnök bejelenti, hog ezt is meg fogjuk próbálni és 
főképpen a zsilettre fogjuk a súlyt helyezni.

Elnök bejelenti* hogy az elnökség mindent elkövet 
az OTI-járulékok leszállítása ügyében, azonban az OTI 
stiöhpróbái alapján nem sok remény van erre. Az a tanul
ság, hogy a mesteri karnak a járulékokat le kell vonni 
a segédek fizetéséből.

Elnök még bejelenti, hogy a Társadalombiztositó- 
járulék hátralékai ügyében miniszteri rendelet jelent meg, 
amely nem elég kielégítő és ezekből ezen ügyben értekez
let lesz a Kamarában. Ugyanis ezen kedvezménnyel csak 
október 31-ig lehet élni és ezen időpontot akarjuk leg
alább az év végéiig megihosszabbittatni.

Vada József felszólalása után elnök megköszöni a 
megjelentek érdeklődését és az ülést bezárja.

A  K iadóhivatal k érelm e és üzenetei.
Kiadóhivatali ügyvezető: Vada József.

Alti a Fodrász Újságot kézbesítési zavarok nélkül akarja 
megkapni, az jelentse be a kiadóhivatalnak  régi címével együtt, 
lakhely vagy üzlet változása esetén, az uj elmét minden hónap  
25-óig. Aki a Fodrász Újságában álló nagy apróhirdet est óhajt 
közzétenni, azt küldje he minden hónap 25-éig.

A Legkisebb apróhirdetés dija (tíz szóig terjedő) 1 pen gő , 
és azon túl minden további szó 10 fillér, de állást és alkalma
zottat keresők 10 szón felül, már szavanként csak 5 fillér. Az 
apróhirdetési dijat a szövegleadással együtt előre kell lefizetni. 
Vidékről beküldött apróhirdetésekhez 10 filléres postából gégék 
ben a szöveggel együtt tessék a hirdetési dijat is beküldeni, 
anert enélkül nem közölheti lapunk a hirdetést. Aki a hirdetését 
tartalmazó tánipólddnyt is óhajtja, az erre a célra külön Is 
küldjön még 80 fillér értékű postabélyeget és jelezze, hogy a 
.szaklapot küldjük meg neki. S em  u tánrvtcles u j súg rendelés t, 
sem válaszbélyeg vagy válaszlap nélküli leveleket figyelembe 
nem vehetünk. Akinek az előfizetése lejárt, annak elmére la-
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púnk belsejében postabefizetési (csekklapot) mellékelünk és 
kérjük, hogy az előfizetését minden további kérelem nélkül 
újítsa meg, mert a következő lapot már csak az előfizetés be
küldése után küldi meg a kiadóhivatal.

APRÓ HIRDETÉSEK
Műkedvelőknek és jelmezes estékre féri, női parókák, szakállak, 
bajuszok — vidékre is — kölcsönbe kaphatók Kuba. Sándor 
arany- és ezüstéremmel kitüntetett fodrásznál. Budapest, II., 

Csalogány-utca 52. Telefon: Aut. 551—75.
21 éves, józanéLetü borbélysegéd ajánlkozik urikiszolgálásra, 

jobb vendégek által látogatott üzletbe. Csak olyanok aján
latát kérem, akik állandó munkást óhajtanak és akik sze
retik a semmiféle szenvedélynek neon hódoló, tisztességes 
munkást. Szives megkereséseket, a fizetés megjelölésével 
kér Márton István borbélysegéd, Szatmúrszekér, Szatmár- 
inegye. 083

Fiatal uri- és nőifodrászsegéd, jobb üzletben állást keres. Cím : 
Boros Mihály, Füzesabony, Itákóczi-u. 00., fodrászüzflet.

080
Eladó hároinszemélyes fodrászberendezés. Nagy János, X., 

Korponay-utoa 23. 713
Eladó, olcsón szappanszekrény, keményfából, 10 fiókkal, tükör

rel, fekete márvánnyal. Aréna-ut 44., fodrásznál. 714
Harmincnégy éves uri,fodrász, női 'hajvágó, jobb üzletbe elhe

lyezkedne. Varga István, Rákospalota, Bocskai-u. 180. 715

Borbély- és fodrászüzlet Pápán, forgalmas helyen, üzemben, uj 
műhely! épülettel, méltányos árban és kedvező feltétellel el
adó. Érdeklődni lehet ifjú Fa Mihály és Fia építőmesteri 
cégnél, Pápa, Hunyadi János-utca 5—6. 730

Per felet munkás fodrásznőt felveszek, ajánlatot fizetési igény 
megjelölésével kérek, Laskay István fodrász, Keszthely. 735

24 éves, jómunkás segéd állást keres vidékre. Hautzinger Mi
hály, Mosonszentpéter, Fő-utca 82. 730

Jómunkás fiatal segéd, jó női hajvágó keres elhelyezkedést fő
városban vagy vidéken. Kiss József, Pásztó, Szentlélek-utca 
329. szám. 737

27 éves, elsőrendű, csak tisztán urifodrászsegéd Pesten vagy vi
déken, jobb üzletben állást keres. Cim: Mészáros László 
urifodrászsegéd, VII., ALpár-u. 5., II. 14. 738

Fiatal uri fodrász elmenne hölgyfodrásztanoncnak vagy pedig vi
dékre ajánlkozik. Völgyi, Budapest, RoUenbiller-u. 2. 739

Kimondottan szolid és jómegjelenésii, perfekt urifodrászsegéd, 
jő  női hajvágó, aki éveken át elsőrendű fürdőhelyeken dol
gozott, alkalmazást keres. Vidéki városban üzletvezetői vagy 
segéd! minőségben betársulna, mert van iparigazolványa. 
Ajánlatokat Kaiser Bálint, Kispest, Üllői-ut 2. szám alá 
kér. 740

Hölgyfodrásznőt felveszek, ki elsőrangú munkaerő úgy az ondo- 
lálásban, mint a manikiirözésben. Bódy Barna uri- és hölgy
fodrász, Putnok. 741

Fodrászüzlet, nagyobb üzlet átvétele miatt eladó. Havi bér, la
kással 40 pengő. Petneházi-utca 80. 742

E j szenzáció az iparban! Megjelent a törhetetlen „Rapid" timsó 
és a törhetetlen „Rapid" Stift. Beszerezhető minden szak- 
üzletben. 716

Uri- és nőifodrászsegéd alkalmazást keres komoly üzletben, vi
dékre is. Radnay, Mester-utca 13., IV. 6. 717

Ha fodrászüzletet venni vagy eladni óhajt, forduljon bizalom
mal Bruckmann fodrászhoz, Aréna-ut 44. 718

Príma uri, jó nőifodrász vagyok, állást keresek, jobb üzletet 
bérbevennék, 30 éves, komoly, megbízható ember. J. I. VI., 
Hajós-utca 17., I. 3. 719

Kákospalotán, főútvonalon fodrászüzlet, elutazás miatt olcsón 
eladó, esetleg a berendezés. Cim : Rákospalota, Szentmibály- 
ut 30. 720

Jóforgalmu üzlet eladó. Közelebbit Pauler-utca 19., III. 2. 721
Hároméves urifodrászsegéd vasárnapra kisegítést keres. Cim :

Udvardy László, Hemád-utca 30., I. 10. 722
Üzletberendezés, komplet, eladó. Ugyanott autogeizer olcsón.

I^elkes fodrász, Irányi-u. 21. 723
Ondoláló és manikiirözőnő elhelyezkedne. Müncz Jolán, VIII., 

Vas-utca 14., I. 1 1 . 724
Egy most szabadult hölgyfodrászsegédeft vagy nőt felveszek. 

Taikics János, Ercsi. 725
üzletberendezések kisebb-nagyobb kivitelben, hamburgi és bécsi 

forgószékek, egybefutó asztalok legolcsóbban. Mintaterem
Bambera fodrásznál, Ivarpfenstein-utca 21. 720

Egy jó megjelenésű hölgy- és urifodrász, ki perfektül ondolál, 
állást keres. Csak komoly ajánlatokat. K Rezső, Székely 
Bertalan-utca 10., II. 24. 727

Nősülne uri- és hölgyfodrász, római katholikus, 20 éves, vidéki 
városkába, aki erkölcsileg kifogástalan, csinos, intelligens, 
perfekt fodrásznő ismeretségét keresi. Fényképes leveleket 
kérek a kiadóba. Jelige: „Besorozva". 728

Fiatal, jómunkás, nőifodrász állást keres helyben. Cim: Iva- 
novits József, Rudolí-tér 0., földszint. 729

Vennék jókarban lévő, használt haj lemosótálat végső ár megje
lölésével. Sebestyén, Ráday-u. 01., I. 9. 743

Bérelnék jobb uri- és nőifodrászüzletet azonnal. Heeht fodrász, 
Király-utca 11., III. 6., Budapest. 744

Jómunkás urifodrászsegéd, jelenleg állásban, elsőrangú üzletbe 
ajánlkozik. Dobál Mihály, Wekerle Sándor-u. 19., fklsz. 745

Intelligens urifodrász, 7 éves gyakorlattal, azonnalra állást ke
res. Peják László, Pestszentlőrimc, Állami-lakótelep 40. 746

H a fodrászüzletet venni vagy eladni óhajt, forduljon bizalom
mal Vada József fodrászmesterihez, VIII., Baross-utca 112.

Legmegbízhatóbb alkohol beszerzési forrás Grauer udvari 
szállitó gyára, Ráikóczi-ut 45. Kicsinyben is gyári árak.

21 éven felüli, jó női hajvágósegédet keresek. Havi 20 pengő, 
reggeli, ebéd, lakás. Csak jó  munkás jelentkezzék. Rucskay, 
FUizfőgyár telep. 747

25 éves urifodrászsegéd, jó női hajvágó, jobb üzletbe ajánlkozik, 
esetleg üzletvezetői állást is vállal. Dávid Imre, Ferenc-utca 
32. szám. 748

Fodrászüzlet, uri-női, harmicéves, nem elhanyagolt üzlet, főút
vonalon, hatvanpengős házbérrel, fehérberendezéssel, vil
lannyal, gázzal nagyon olcsón eladó. Üllői-ut 50., fodrász- 
üzlet. 749

Manikűr, arcápoló, speciális szemöldökfestő, állandó alkalma
zást keres, csak levélbe!i megkeresést kér. Király-utca 23., 
Heiden Leó. 759

Uri- és hölgy fodrászsegéd jobb üzletben állást keres azonnalra.
VIII., Futó-u. 38., I. 15., Kovács. 751

Fodrásznő, jól ondolál, vizondolál, kis fizetéssel dolgozna, ki
mondottan jólmenő üzletben, továbbfejlődés céljából. Horti 
Mária, Kisfaludy-u. 28/a., II. 7. 752

Jómegjelenésii, elsőrendű urifodrász, pedikűr, női hajvágó, erős 
üzletben állást keres. It. Ferenc, I., Attila-u. 89. 753

Hármas, egybefutó, modern uriberendezés eladó. Hajós-utca 2 1.
754

U j s z e n z á c ió  a z  ip a r b a n .
a törhetetlen „R apid^-stift. Beszerezhető minden szaküzletber

Megjelent a törhetetler 
„ R a p id "- tim só *
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Nősülni óhajt 45 éves, párezer pengő készpénzzel és üzlettel biré 
korrekt fodrászmester. Elvenne hozzáillő, megértő nőt. 
Előnyben hozománnyal és keresettel bírók. Komoly aján
latokat „Becsületes alap“ jeligére e lap kiadóhivatalába 
kérek. 755

26 éves, jómunkás, urifodrász, női hajvágó, ondolálásban is se- 
git, jelenlegi helyén hat éve van alkalmazásban, állást ke
res. Grünbaum József, Ujdiósigyőr— Vasgyár. 750

Keresek jómunkás borbélysegédet, reggeli, ebéd, vacsora, lakás, 
mosás. levelek fizetési igény megjelölésével: Zima József, 
Csány, vasútállomás Hort. 759

Kgy jóanegjelenésü hölgy- és urdfodrászsegéd alkalmazást vagy 
üzletvezetői állást keres, 8 évi gyakorlattal. Cim: Partics 
Ferenc, Rákospalota, Jókai-u. 14. 760

IIöigyfodrász tanulónak jelentkezne egy urileány. Cim: Bíró
L/ászlóné, II., Margit-körut 54. 701

Hároméves urifodrász, női hajvágó és vizondoláló állást keres 
helyben vagy vidéken. Rétin János, VII., Hársfa-utca 0., 
I. 7. 762

Hölgy fodrásznő, aki manikűröz, vizondolál, felvétetik. Rotyls 
György, Békés. 703

Vas- és vizondoláló nőifodrász, 5 éves gyakorlattal állást keres. 
Du'ker István, VIII., Koszorúm. 20. 764

Üzlethelyiségem felét nőitfodrásznak bérbeadóm. Feilesz, Kis
diófa-utca 8.

Háromszemélyes egybefutó és kétszemélyes egybefutó toalett 
alsó i*ész, valamint egy Gallia-góp olcsón eladó: Natikay 
fodrásznál, IJpót-körut 29., Sólyom-utcai oldalon. 706

Fiatal úri fodrászsegéd, csekély fizetéssel oly üzletben keres 
állást, ahol a nőlfodrászatban kiképezheti magát. Haszmann 
Antal, III., Szentendrei-utca 61. 707

Arcgőzölő (Vapofer), kék üvegburával eladó. Kun-utca 12. I. 7.
768

Kétszemélyes fodrászberendezés eladó. VT., Dessewffy-utca 37., 
fodrász. 709

Társat keresek a Belváros legszebb és legforgalmasabb helyén 
lévő fodrászüzletemhez. Cim e lap szerkesztőségében. 770 

Elsőrendű, jómegjelenésü úri fodrászsegéd a fővárosban vagy 
nagyobb vidéki városban állást keres. Cim e lap szerkesz
tőségében.

Fodrász,berendezések uj és használt, valamint forgószékek ál
landó raktára. SchiLffer, VI., Jókai-u. 2.

Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon  bizalom 
m al e lap szerkesztőjéhez. T alálható délután 2— 4 
óra között mindennap a W estend - kávéházban, Te- 
réz-körut és Szondy-utca sarok.

Ujrendszerü köszörülés. Ország Sándor müköszörüs, akinek
VII., Klauzál-utca 22. szám alatt van >a műhelye, uj rendszer 
szerint köszörül, még pedig elsőrendűen és igen jutányos áron. 
A fiatal mesterre ezúton hívjuk fel szak társaink figyelmét.

Vélemény az 11 j effiláló ollóról, lfj. Wéber József, a közis
mert hölgyfodrász a most forgalomba hozott effiláló ollóról igy 
nyilatkozik: Reiter Ferenc kollégánk hozzám (küldött, (kipróbá
lás végett egy effiláló ollót, melyről meggyőződtem, hogy párját 
ritkító a maga nemél)en. Ez az olló rövidesen nélkülözhetetlen 
szerszám lesz minden fodrásznak.

Az Innocamint hajfestékgyár lerakatni keres, ltandau 
Liászló, az Innoceamint hajfesték vezérképviselője ezúton érte
síti vidéki szalktársainkat, hogy azok, akik az Innocamint vi- 
szontelárusitással akarnak foglalkozni, értesítsék őt erről. Cim: 
Budapest, Horthy Miklós-ut 76., IV. 1.

Felhívjuk olvasóink figyelmét a „Rapid4* toilette ecet-külön- 
legességre, mely uj találmány a női hajápolás terén igen értékes 
újdonság. A „Rapid14 'kellemes aromáju, li^jat puhítja és fénye
síti; igen gazdaságos. Egy literes üveg 10—15 hajmosáshoz 
elegendő.

Felelős kiadó: W éber József.



F O D R Á S Z  Ü J S Á O

Kíséreljen meg egy rendelést

Ön meg lesz lepve,
r )"

ha Jerba védjegyű félfrancia „RAKÉTA" 
borotvával fog dolgozni.

Kapható:

REITER MIHÁLY
fodrásznál, Bpest, IV., Sütő-u. 1,
ahol a már eddig: is előnyösen 
ismert JERBA borotva, fenőszij, 
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 .
Eredeti Hammond-horotvák kaphatók. 

Megérkeztek az uj e ffilá ló  ollók.

K*4&4!&4!&4

A fodrásziparban szükséges
mm

KOLCSONRUHAT
gyönyörű, hófehér kivitelben és le g -  
jutányosabb feltételek m ellett szállít a

HIGIENA
FEHÉRNEMÜ-KÖLCSÖNZŐ-VÁLLALAT
BUDAPEST, VI., DESSEW FFY-U 26.

TELEFON: Aut. 154—47.

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

(Keleti pályaudvarnál.)
Vállalok minden e szakipába vágó köszörülést és 
javításokat garancia mellett. Finom acéláruk állandóan 
raktáron, úgymint: borotva, olló, zsebkés, hajvágógép, 
manikümiüszerek, fenöszijak és fenökövek stb. legju- 

tányosabb áron l{apható.

Vidéki rendelések azonnal elkészülnek.

99 Zaorál Ideál“ borotva
8/8 szé les.......
*!8 szé les.......
5/8 szé les .......

H ajvágó olló  
H ajvágó olló  
Haj vágó olló  
C lauberg-féle  
C lauberg-féle
Borotva élesítés ... ... . 
H ajvágó olló é lesítés . 
H ajvágó gép  élesítés .

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

3 . 8 0  pengő
4 1 .8 0  pengő 
5 . 4 0  pengő

... 4 . 8 0

... 5 . 4 0

... 0 .0 0
... 5 . 4 0
... 5 . 8 0

B a ro ss-u tca  1.

pengő 
pengő 
pengő 
pengő 
pengő

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

késm üves és  
y  m üköszörüs

szám .

Legújabb árak:
Vízm elegítő, hengernlaku 
vörösrézből 4 1. 6 1. 8  1.

11.—  14.— 15.—
sárgarézből 9.50 .12.— 13.—
nikkelből 10.—  13.— 14.—
Vízm elegítő, kupalaku

4 1. 0 1. 8 1.
sárgaréz 14.—  18.— 19.—
vörösréz 15.—  20.— 22.—
nikkelezett 15.—  20.— 22.—
H ajszárító banánsisak (58.—
Hajikefe, 0 soros szürke

seriével 1.40
H ajkefe, 11 soros, szürke

seriével 1.00
H ajkefe, asztali 12 soros

3.50, 14 soros 4.20
Faliátu bajuszkefe, szürke

serte 70— 80 fill.
Celuloidhátu bajuszkefe,

fehér serte — .84
I!őr bajusztok ' artó — .75
Nyakszirtkefe állványos

3.40, kézi talpú 2.20
M olla-ecset, rövidnyelü

14 10
1.30 1.70

M olla-ecset 12-es 14-es 10-os
1.30 1.(50 2.10

M óllá nikkel nyel ii ecset 4-es 2 .—  
V iktór ia-ecset 3 /1 .8 0  4 /1 .8 0 , 
Nagy választék bajuszkötőkben: 

General Diana Góliát 
—  .00 — .80 1.—  

Hunnia kötv.
1.25

ITajszoritó csipesz drb 
V izhullám fogó csat drb. 
H ullám szoritó, 3 tucat 
Zsinorvatta, k ilója 
Fölkér pom ádé kicsi 

— .50
Dapospom ádé 30—
Savoly rudpoinád<é tokban 
Epercrém e, üvegben

— .50 
— .80
—  .72 

5 .—
nagy 
— .04 

40 flll.
—  .60 

1.70
M agyar nemzeti pedró

üvegben — .40
Nova borotvaszappan 2 .—
Schützer A lbus-szappan 2.40
Schützer óriás rudszappan — .40
Rudszappan tokban — .70
Schampon tu catja  1.80
Elsőrendű sliam pon, kilós 

2 .— , 2.80, 
F ogpor kilóra és dobozban 

adjusztálva  is kapható.
I ly  drogon 3 0 % , literenként 5.—  
Cadol hajszesz korpa e l

len. üvegje 
Töm lő, p iros, métere 
Töm lő, fekete, m étere 
Liorissa borotvakés 27-28 

darabja
Eorissa borotvakés, ho

morú
Egyéb borotvakésekből és 

ollókból nagy választék.

3.50

2.40 
2.20 
4.50

4.40 

5.20

Köröm lakk, dekánként. — .12
K öröm lem osó dekánként —  .07
Kom ol hajfesték 2.80
Inocam in hajfesték 2.50
N ikkelezett fejtám la 
Minden székre felszerel

8 .—

hető fejtám la 8 .—

i-Pajor
illatszer, fodrászat! és acéláru felszerelés nagybani raktára,

Budapest, VII., Kertész-u. 23., Wesselényi-u. mellett- 
Telefon 339—67.

Postai m egren d e lést azonnal lesznek szállítva, franeo csom agolás.

arcai 
látni.

akkor tükröt
Deutsch Mór és Jenő
cégnél rendeljen. 
Üvegcsiszoló és tükörgyár 
Budapest, VI., Paulay Ede- 
utca 57- :: Fennáll 25 éve.



Ismét kapható
a közismert  és kitünően bevált vi lághírű

borotvakés  2 7—2 8-as 
szélességben, fehér csont  
nyélben........4.80 P árban.

Ugyanitt kapható a kiváló jó 
minőségű

IFric k ó
borotva is,  ugyancsak 
27- 28-as szélességben 3.60 
pengős árban. a

M in d e n f é l e  a c é l á r u i t  
é s  f o d r á s s z a l !  I c e llé k e k  

á l l a n d ó a n  r  a l t i  á r o n .

Dreszmann Károly
eziistkoszorus késes- és műköszörüs-meste.rj 

Budapest ,  V11K , Ü l 1 ő i - u t 38.  (Corvin-ház.)

Pártoljuk
a szép fehérneműt!
A Budapesti Gőzmosoda és 
Fodrászipari F ehérnemíi- 

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

T e l e f o n  : 
A . 0 3 3 - 3 2 .

Budapest, VI.,
Lőportár-utca 14/a.

S Z E R E L É S I  V Á L L A L A T
Teljes úri-, női fodrász és manikűr 

üzletek tervezése és kivitele. r

(SPECIÁLIS 
SZAKMŰHELY) _

ALAPITTATOTT 1809-ben

Budapest, VII-, Barcsay-u. 3.
T e l e f o n . : J ó z s e f  #15—2 2 . VÉDJEGY.

Felhívom a t. vevő- 
_ közönség f i g y e l m é t

hogy készítményeim ki- 
zárolag ezen védjeggyel 
kerülnek forgalomba.

Kicsiny! árusi
sit ás raktárom
ból leszállított 

árban.

Gyárt és szakszerűen javít: 
Fejmosóikészüléket, légszesz-vizmelegitőt 
(autogeizer.) Ha jmunkaszáritó-kemencét.

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

’ ! Cégértálakat és tartókat.
Azonkivül elvállal mindennemű gáz-és vízszerelési mudkát. 

Szolid és pontos k lssolgálás.,



PALLETTA RICHÁRD UTÓDA

LÉBER KÁLMÁN
Tökéletesen berendezett üzem 

fodrász szerszámok köszörülésére, 
javítására és nikkelezésére

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

Üzemünk fejlődése megkövetelte, hogy gépeink állományát és üzlethelyiségünket bővít
sük. A nálunk 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-hajvágógép, villamos-haj száritó, vil- 
lamos-massage, villamos-porszívó, villamos padlófényesitőkefe és villamos vízellátási-szivattyúk. Kérjük

, szives látogatását.

Borotva és késárugyára, solingeni, 
sheffieldi finomacéláru nagybani rak 
tára, műköszörüldéje és nikkelez*

telepe

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

„ K o h - i -n o o r ........................... 5.—
Lapok felpassitva, alsólap . . . .  4.—

„ „ felsőlap . . . .  3.25
A legtökéletesebb gép Babi nyakborot- 
válás helyett, nem húz, nem szúr, 
nem hagy eh utána nem lesz vörös a 
n y a k ..................................................... 7.50

Rugók.
Juvel, Mars, Mundus . . . tct. 3.00 0.30
Koh-i-noor ........................... tct. 1.—  0.10
Csavaralátétrugó . . . .  tct. 1.—  0.10

Hajvágóollók.
Ered. pipás Clauberg Non Plus Ultr,a 18 6.50
Ugyanaz ........................................... 19 7.—
Ugyanaz solingeni 1 8 .........................4.40
Ugyanaz . . . .  1 9 .........................5.—
Ugyanaz . . . .  2 0 .. 5.60
J. A. Henckels 18 . . . . . .  . 6.50
Ugyanaz 19 . . . . * .. . . 7.00
Olcsó, sima 3— 4-ig
Manikűr olló finom, vékony . . . 2.—
J. A. Kenckels............................................4.—
Manikűr reszelek 14 16 18 2Ó cm.

1.50 2.— 2.20 2.40

1 darab
Körömkaparó és fe lto ló ............................. 1.50

Borotvák.
Léber homorú 76-os 3— 4— 5/8 . . 7.20
Léber félhomoru ............................ 6.40
Léber n e g y e d h o m o ru ......................5.—
Léber Attila 27. 28...............................  4.40
Johnson 7 csili, homorú . . . .  8.—
S. Pearson homorú . . . . . . 10.—
Ugyanaz fr............................................... 7.—
Gold Krone hom orú............................7.—
Kronenberg 27. 28 ............................ 4.—
Hamond 27. 28 .................................  4.—
Clauberg pipás 27. 28 . . . . . 6.—
F. Ed. Wüsthof homorú . . . '. 6.—
Merx u. Co. h o m o r ú ...................... 6.—
Ugyanaz francia é l ű ............................. 4.40
Eredeti „Pollárt" 27. 28 . . . . 4.60
Eredeti „Hámon" P á r is ...................... 5.—

Minden borotova 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 k öszö rü lések ............................. 1.44
Fodrászolló „  0.80
Manikürolló „  0.56
Haj- és s z a k á llg é p ...................................1.60
N ik k e le z é s ....................................................1.60

Fehér, príma csontnyél borotvára fel
szegecselve . . . ............................  1.—

Schtitzer borotvaszappan mindig a legolcsóbb árban. 
Forgalmi adó és csomagolás az árakban beonfoglal- 

tatlk és Így az külön nem lesz felszámítva.

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




