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debb időn belül készítek.
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A z O rszág legrégibb és leg n a 
gyobb szakü zlete.

K o m p l e t t  férfi és női fodrász
üzleti berendezések .

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

évtizedes fennállása igazol és garantál.
Nem versenyez árban, hanem minó'ségben.

Kérje árjegyzékeinket, amelyeket dijméntesen 
küldünk meg önnek is.
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a B L E H A  25 -ö s borotva, francia él ára . ............................ P 5 .—

Bleha 24-2/s a legkeskenyebb borotva
francia é l l e l ............................4.20 P.

„ 25-ös borotva minden széles
ségben 3/s, 4/s, 5|8 és 6|s francia él 5.—  P.

„ 27-es francia é l ....................... 4.20 P.
„  28-as „  , / ........................4.20 P.

29-es „  ............................ 5 . — P.

Bleha 50-es fél homorú él . . . . 7 .
,, 7 6 ................................. 8.-

Bleha 20-as homorú é l .......................7
Bleha—Supra fél francia él . . .

„ „ fél homorú él . . .
Bleha—Szecskó francia él . . . 
Puma borotvák francia és homorú

Ajánlom az általam Készíteti 19 cm. ÍJosszu Non plus ultra-fiaf- 
vágóollóKat, melyeK fiomoruan vannaK Köszörülve, nem tólnaK 
és a legfinomabb angol Kaiser Ellison Sfiefeelá borotva-acél

ból készülnek, ára 6.— pengő.

BIEHA ezfistkosáorus késmüves és miiköszöriisniester 
Budapest, Vilmos császár-ut 27.
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XL. évfolyam. 1932. december 5.

.............. > *eeröivó  Q w i
a Budapesti Borbély-, Fodrász- és Parókakészitő-Ipartestületnek Budapesten, 1932. évi decembSr'^^ 
15-én, csütörtökön esti 8 órakor a „Move“ székházának (VI., Podmanicaky-utca 45.) nagytermében 
tartandó

rentilcivuli k ö z g y ű lé s é r e .
Ha e napon a tagok határozatképes számban nem jelennének mieg, úgy a rendkívüli közgyűlést 

az alapszabályaink 11. §-a értelmében december hó 22-én (csütörtökön) esti 8 órakor testületünk 
székházában (VII., Csengeri-utca 15. szám) tartjuk meg, amely tekintet nélkül a jelenlevő tagok 
számára határozatképes.

Tárgy: A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1932. évi 163.400. sz. rendelete II. fejezet 34. §-a 
értelmében az Ipartestületek Országos Központja

15 közgyűlési és 10 pótkiküldötteinek megválasztása.
A választás szavazólajstromok leadásával titkos szavazás utján történik. A szavazatok 

leadása esti 9 órától Vzll óráig történik.
Figyelmeztetjük az ipartestület tagjait, hogy az 1932. évi VIII. te. 11. §-a értelmében tanács

kozási és szavazási jogát nem, gyakorolhatja és az ipartestületben semmiféle tisztet be nem tölthet 
és semmiféle megbízatást nem kaphat az olyan tag, illetőleg a tagnak olyan helyettese:

1. aki gyámság, gondnokság vagy csőd alatt áll;
2. aki bűntett, az állam ellen vagy nyereség, vagy nyereségi vágyból elkövetett vétség miatt 

bűnvádi eljárás alatt áll, továbbá aki fegyházbüntetésre, három hónapot meghaladó fogházbünte
tésre, hivatalvesztésre, vagy politikai jogok gyakorlásának felfüggesztésre szóló ítélet hatálya 
alatt áll;

3. aki a tanácskozási és szavazási jog gyakorlásának szünetelését, vagy a kapott megbízatás 
visszavonását kimondó fegyelmi ítélet hatálya alatt á ll;

4. aki kétévi tagsági díjjal hátralékban van. Azon mesterek azonban, akik 1930 december 15-ike 
után lettek önállóak, még az esetben is szavazhatnak (de meg nem választhatók), ha tagsági vagy 
beiratási dij fejében hátralékban vannak.

Az ipartestületi tagsági jogokat az iparosok személyesen jogi személyek, a részvénytársasá
gokat és szövetkezeteket is ideértve, meghatalmazott képviselőjük utján, közkereseti társaságok és 
betéti társaságok az üzlet vezetésére jogosított tagjuk utján gyakorolják. Az iparnak kiskorú javára 
gyakorlása esetén az ipartestületi tagsági jogokat az gyakorolja, aki az ipart a kiskorú javára űzi.

Az idézett törvény 11. §. 4. pontja értelmében a két évi tagdíjhátralékos tagok névsorát a 
testület székházában kifüggesztettük és igy azok, akik december hó 14-éig az 1930. évet bezárólag 
tagdijukat ki nem egyenlítették, a rendkívüli közgyűlésen részt nem vehetnek. Akik azonban hátra
lékos tagdíjukat december 14-éig befizetik, azok szavazhatnak.

A rendkívüli közgyűlésen a kitűzött tárgyon kívül semmiféle más ügy vagy felszólalás nem 
tárgyalható. A közgyűlésen mindenféle agitálás tilos.

Budapest, 1932 november hó 26-án.
Dr. Kégl, Elemér, jegyző. Müller Károly, elnök.
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Aszipartestület d e c e m b e r  15-én
renálcivüli Icöszg tart.

A közgyűlés tárgya, asz uj ipartestületi törvény és asz Ipartesiüleielc 
Orsszáyos Köszpontfa közgyűlésébe KUláenáö Kilcüláöttelc megválassztása 

Sszavaszszan mináenlai asz IpartestületKöszi Blokk listájával
Irta: M üller Károly  ipartestületi elnök.

Régi és általános panasza volt az iparosságnak, 
hogy vagy nem volt megszervezve és igy egységes ak
ciókra és célkitűzéseikre alkalmatlan volt., vagy pedig 
annyira túl Volt szervezve, hogy a sokféle egyesüle
tek, közösségek és szervezetek ténykedései egymást 
keresztezték és kontrakarrirozták, tehát ez sem hasz
nált, isőt ártott az iparosságnak.

Ámde az eddig fennálló szervezetek mindannyian 
magántermészetű elk voltak, kivéve a céhek helyére ál
lított 'ipartestületeket, amelyek, mint az iparosokat 
magukban foglaló szervezetek félig-meddig hatósági 
jelleget kaptak és hivatalos teendők ellátásával is meg- 
bizattak.

Végre a rengeteg panasz és nem utolsó sorban az 
öntudatos és az átlagon felülemelkedő iparosok s z í v ó s  
törekvései is eredményt értek el, mert a kormányzat 
is szükségesnek találta az iparosság általános és hi
vatalos megszervezését. így jött létre az 1932. évi 
VIII. törvénycikk, amely az ipartestületekről és az ipar
testületek országos központjának felállításáról rendelkezik. 
Megreformálja az ipartestületeket és azoknak törvényes 
központi szervet alkotott. A törvényhozás lényegesen ki
terjesztette az ipartestületek feladatát és működési körét, 
még pedig úgy, hogy az eddigi túlnyomó közigazgatási 
teendők helyett a súlypontot a gazdasági térre helyezte át. 
A munkaviszonyok feltételeinek megállapítására kézműves- 
iparosokból és segédekből álló munkaügyi bizottságot ál
lított fel. A kézmüvesiparosság önfegyelmezésére és az 
ipari célok intenzivebb fejlesztésére megalkotta az ipartes
tületi széket. Elrendeli az egész országban az ipartestületi 
hálózat kiépítését és a roppantul szerteágazó kézműves- 
iparosságot végre egységes fedél alá hozta és a szerve
zettségben rejlő nagy előnyökhöz juttatja azáltal, hogy az 
ipartestületek egységes és szakszerű központi irányítás alá 
kerültek. Mindezek a rendelkezések és intézkedések hallat
lan  ̂mérvben ki fogják fejleszteni az ipartestületi életet és 
ami még fontosabb, a magyar kézművesipari társadalom 
helyzetét erősíteni és teljesen megszilárdítani lesznek 
hivatva.

A  törvény a következőkben határozza meg az Ipar
testületek Országos Központjának feladatait:

1. A kézműves iparosok érdekeinek állandó figyelése 
és az érdekeiket érintő törvények és rendeletek esetleg 
szükséges módosítására, valamint kiegészítésére irányuló 
javaslatok megtétele.

2. A kézmüvesiparosok érdekében szükséges uj tör
vények és rendeletek előkészítésének javaslatba hozása.

3. A kézmüvesiparosokat érintő törvény- és rendelet- 
tervezeteknek tanulmanyozasa es véleményezése.

■ Az ipart érintő kérdésekben az illetékes miniszterek 
felhívására véleményadása.

5- A kézmüvesiparosok gazdasági helyzetének tanul- 
manyozása, a gazdasági helyzetük és jólétük emelésére 
szó galo intézmények létesítésének kezdeményezése, közre- 
mükodese a kézműves és kisipari statisztikai felvételek 
elokesziteseben.
n ^ Í5'^ ? özremüködés mindilzon intézmények feladatainak 

ellátásában, amelyek tekinteteben ezt törvény vagv ren
delet teszi kötelességévé.

7. Az ipartestületek mködésének szakszerű és egy
séges irányitása, önkormányzatuk érintése nélkül.

8. Az ipartestületektől eléje terjesztett ügyek tárgya
lása és az ipartestületek támogatása feladataik ellátásában.

9. A szakirodalom támogatása.
A meghozott törvényt az 1932. évi VIII. törvénycikk 

végrehajtása tárgyában kibocsátott, a hivatalos lapban 
1932 november 17-én megjelent kereskedelemügyi minisz
teri rendelet 1932. évi november hó 20-iki érvénnyel életbe 
léptette és egyúttal utasította az összes törvényhatóságo
kat, hogy ezt az ipartestületekről és az Ipartestületek^ Or
szágos Központjáról szóló törvény végrehajtása tárgyában 
kiadott rendeletet tudomásulvétel és alkalmazkodás céljá
ból közöljék a hatóságuk területén működő iparhatóságok
kal és hogy ezek a rendeletet a területükön levő ipartestü- 
leteknek és iparhatósági biztosoknak adja kezéhez.

Ez annál inkább szükséges volt, mert a rendelettel 
életbeléptetett törvény rendelkezései értelmében az ipartes
tületeknek meg kell tenniök minden előkészületet egyrészt 
azoknak a változásoknak előkészítésére, amelyeket az uj 
törvény az ipartstületek szervezetében elrendel, másrészt 
sürgősen intézkedni kell az Ipartestületek Országos Köz
pontjának közgyűlésébe kiküldendő tagok megválasztása 
iránt.

Az ipartestületeknek ugyanis addigi alapszabályaikat 
módositaniok kell a kiadott minta szerint. Minthogy azon
ban erre a törvény egy évi határidőt engedélyez, az erre 
vonatkozó teendő még nem aktuális.

Sokkal sürgősebbek azonban az Ipartestületek Országos 
Központja közgyűlési kiküldötteinek megválasztására irá
nyuló intézkedések, mert a miniszteri körrendelet értelmé
ben a választások legkésőbb 1932. évi december hó 22-ig 
okvetlenül megejtendők.

Az Ipartestületek Országos Központjának közgyűlése 
120 kiküldöttből és 80 pótkiküldöttből áll, akiket az ipar
testületek nyolc választási körzetben választanak meg.

Mindegyik választási körzet tizenöt közgyűlési ki
küldöttet és tiz pótkiküldöttet választ.

A  száz vagy ennél kevesebb tagból álló ipartestület 
szavazata egynek számit, amelynek száznál több tagja 
van, annyiszorosnak számit, ahányszorosa a taglétszám a 
száznak. A megválasztottak nevét a hivatalos lapban teszik 
■közzé.

A választásoknál érvényes a törvény azon ren
delkezése, amely szerint közgyűlési kiküldöttnek csak 
olyan tag választható meg, aki magyar állampolgár és 
a)ki az ipartestület működésének területén legalább 3 
év óta üz képesítéshez kötött ipart. Viszont sem ta
nácskozási, sem szavazati joga nincs, semmiféle tisztet 
be nem tölthet, semmiféle megbízást nem kaphat az 
a tag, aki gyámság, gondnokság vagy csőd alatt áll, aki 
bűntett, az állam ellen vagy nyereségvágyból elkövetett 
vétség miatt bűnvádi eljárás alatt áll, aki fegyház vagy 
börtönbüntetésre, 3 hónapot meghaladó fogházbüntetésre, 
hivatalvesztésre vagy a politikai jogok gyakorlásának fel- 
függesztésére szóló Ítélet hatálya alatt áll, aki a tanácsko
zási és szavazási jog gyakorlásának szünetelését kimondó 
fegyelmi Ítélet hatálya alatt áll és aki k é t évi tagsági díjjal 
hátralékban van.

A  közgyűlési kiküldöttek és pótkiküldöttek választását 
választási lajstromok leadásával titkosan kell foganatosí
tani.

választás lajstromon minden közgyűlési kiküldött 
es potkiküldött neve mellett fel kell tüntetni az illetőnek 
foglalkozását es lakhelyét is. Választási lajstrom többféle
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is lehet és a szavazási joggal rendelkező minden iparos 
szabadon határoz afelett, minő választási lajstrommal sza
vaz. Szabadon választhat a mások által készített választási 
lajstromok között, azokat törlések és beírások által 
tetszése szerint módosíthatja és maga is készíthet önálló 
választási lajstromot.

A rendkívüli közgyűlésen, amelyet az ipartestület 
erre a célra egybehívott, az elnök röviden utal arra, hogy 
a törvényhozás által az iparosság érdekei szolgálatára ren
delt országos szervnek, az Ipartestületek Országos Központ
jának közgyűlésébe küldendő kiküldöttek megválasztásáról 
van szó. Utal arra, hogy a megválasztotak hat éven át 
lesznek hivatva a központnak és általa a kézmüvesiparos- 
ságnak szolgálatára, miért is kívánatos, hogy a központ 
közgyűlésében azok ;iz iparosok nyerjenek helyet, akik a 
legalkalmasabbak enek a tisztségnek betöltésére.

A szavazás lefolytatása után az elnök kihirdeti az 
eredményt. A választási lajstromok összeszámlása után 
azok lesznek a 15 közgyűlési kiküldött és 10 pótkiküldött, 
akik a legtöbb szavazatot nyerték.

A mi ipartestületünk az Ipartestületek Országos Köz
pontjának közgyűlésébe küldendő kiküldöttek és pótkikül
döttek megválasztására 1932 december 15-én, este 8 órára 
hívta egybe a rendkívüli közgyűlést, ahol az ipartestület 
szavazási jogosultsággal bíró tagjai lajstromos titkos sza
vazással fogják megválasztani.

Minthogy nagyon fontos, hogy a szavazásban ipar
testületünknek minél több tagja vegyen részt, mert a több 
szavazat által különleges szakmai érdekünk megerősítése 
érhető el, tudniillik az, hogy a mi szakmánk és a kiküldöt
tek között megfelelőleg és kellő súllyal legyen képviselve, 
felkérjük az ipartestület tagjait, hogy a rendkívül köz
gyűlésen lehetőleg teljes számmal vegyenek részt és adják 
le szavazataikat minél többen.

A választási lajstromon szereplő 15 kiküldött és 10 
pótkiküldött névsorát úgy állították össze, hogy azon lehe
tőleg minden szakma kiváló iparosok által legyen képvi
selve és ezen a lajstromon, amely hivatalos lajstromnak 
számit, én is szerepelek a kiküldött jelöltek között.

Ez a lajstrom az Ipartestületekközi Blokknak jelölő 
listája és fontos szakmai érdekünk fűződik ahhoz, hogy ez 
a lista minden változtatás nélkül menjen keresztül. Ehhez 
a listához már az iparosok túlnyomó többsége csatlako
zott, úgy, hogy ezek a jelöltek lesznek valószinüleg a ki
küldöttek. A sokféle listával való szavazás és a lajstromo
kon tehető sokféle törlés, beírás és változtatás csak el
forgácsolja a szavazatokat, úgy, hogy egységes fellépés 
hijján még az is könnyen megtörténhetik, hogy szak
mánk képviselője esetleg kimarad az Országos Központ
jának további teendőit irányitó elektorok sorából. Ahhoz 
azonban, 'hogy mindenki leszavazhasson, szükséges, hogy 
szaktársaink esetleges tagdijhátralékaikat sürgősen ren
dezzék. Erre behatóan kérem őket. A törvény rendeli, hogy 
a kétéves hátralékosok nem szavazhatnak. Azon mes
terek azonban, akik 1930. évi december 15. után lettek 
önállóak, még az esetben is szavazhatnak (de nem vá
laszthatók), ha tagsági, illetve beiratási díjjal hátra
lékban vannak. A szavazótagok listája az ipartestüle
tekben közszemlére van kitéve.

Ismételten és behatóan felhívjuk tehát szaktársain
kat, hogy a december 15-iki választó közgyűlésen okvetle
nül jelenjenek meg és ott az Ipartestületközi Blokk lajstro
mával szavazzanak le saját jól felfogott szakmai érdekeink 
szempontjából.

Ha SCHÜTZER „ÖTTORONY“ szappannal borotvál, néni 
pattogzik fel vendégének kényes arcbőre.
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SCHÜTZER
V'

BOROTVQSZQPPRN
Gyorsan és íö k é le / e s e n  borotvál, őu evvel dolgozil*.
Különleges minőségű, 1*iadós anyagú borotvaszappan.
Utánozzál*, ezért tessél* ügyelni az „Öttorony“ véd- 
ieayre és az eredeti csomagolásra.

Sc&ütszer S. és Fia
s x a p p a n g y á r

Budapest, VI., Cövölde-tér 4.
M egren d e lh eti sza k ü zle tek b en , v a g y  a gyárn á l is.
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Öntudatos fodrásziparos ne 
mulassza el a szavazást.

A  m. kir. kereskedelem ügyi m iniszter  
1932. évi 172.510. szám ú rendelete  

jogosulatlan iparűzés leküzdése tárgyában.
Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének.
Az iparosság részéről állandó panasz tárgya a jogo

sulatlan iparűzés gyakorisága, amely az ipari közigazga
tási jogszabályokat lelkiismeretesen betartó iparosokat 
érzékenyen megkárosítja.

A jogosulatlan iparűzés leküzdése érdekében kiadott 
rendeletekben (különösen az 1926. évi május hó 9-én 
65.673. szám alatt éa az 1928. évi május hó 8-án 81.161. 
szám alatt kelt rendeletekben), a közigazgatási hatósá
gok, mint rendőri büntetőbíróságok már utasítást nyer
tek arra, hogy a jogosulatlan iparűzés eseteiben a rendőri 
büntető eljárást soronkivül folytassák le, az iparosság 
panaszainak jelentős részében mégis az az oka, hogy az 
eljárás lefolytatása hosszú időt vesz igénybe, s ennek 
következtében a jogerős büntető Ítélet végrehajtása sok 
esetben célját veszti.

Erre való tekintettel felhívom, hasson oda saját ha
táskörében, hogy hatósági területén a rendőri büntető- 
birák a jogosulatlan iparűzés eseteiben a hivatali elődeim 
idézett rendeletéiben foglaltak szem előtt tartásával so
ronkivül, lehetőleg a feljelentés beérkezésétől számított 
nyolc napon belül hozzanak ítéletet, a megfellebbezett 
ítéleteket pedig a fellebbezési határidő elteltével azonnal, 
lehetőleg 24 óra alatt terjesszék fel a fellebbezés elbírá
lására illetékes rendőri büntető bírósághoz.

Egyben tekintettel a jogosulatlan iparűzés miatt 
folyamatba tett rendőri büntető 'ügyek általában nagy 
számára, a gyors és szakszerű elintézés céljából szüksé
ges, hogy ahol azt az ügyeknek a nagy száma indokolja, 
azoknak a kizárólagos intézésére elsőfokon megfelelő 
számú rendőri büntető bírót rendeljen ki, a másodfokon 
való elintézésnél pedig gondoskodjék arról, hogy ugyan
csak kizárólag e célra kirendelt előadók működjenek 
közre.

Felhívom, hogy a jelen rendeletben foglaltak végre
hajtása tárgyában tett intézkedéseiről hozzám tizennégy 
napon belül tegyen jelentést.

Dr. Fabinyi Tihamér s. k. 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter.

Önnek feltétlen megnyugvást biztosít, ha

borotváit és egyéb gépeit

FLASNER LAJOS
utóda a
ÍO O  éves
F I S C H E R  A .  F I A
müköszöriisnél javíttatja, 

Budapest, V i l i . ,  Józsel-köruí 17.
Nagy áruraktár!
Szakszerű munka! Szolid árak! 
Vidéki megrendeléseket soronkivül 
intézek el.

Közli: Dunántúli.
Elvonultságomban bő alkalom nyílik a múltak elő

idézésére és csak természetes, hogy én, aki immár egy 
tipikusan munkásélet végéhez közeledem, nem tudok ki
térni az elől, hogy összehasonlításokat ne tegyek a múlt 
és jelen között. E napokban utam a Szabadság-térre veze
tett és amint annak déli oldalára jutok, egy ott elhelyezett 
mellszobor vonta magára figyelmemet. Odamegyek és 
olvasom, ,,Markovics V iktor” , arra emlékeztem, hogy az 
igy megörökített a magyar gyorsirászatnak egyik úttörő 
bajnoka volt, akinek tanítása nyomán azóta ezrek jutot
tak kenyérkeresethez. Csak azt nem tudtam megérteni, 
hogy lábaim miért vettek egyszerre olyan könnyed, 
ritmikus lendületet, hiszen világéletemben nem voltam 
valami passzionátus táncos! Nagysokára eszembe jutott, 
hogy pont ezen a helyen állt az egykor nevezetes Széché
nyi promenade épülete és hogy ezelőtt 50 évvel itt tar
totta a fodrász társadalom farsangi mulatságait és hogy 
ugyanitt zajlott le az első nőifésülési verseny. A szeszé
lyes véletlennek micsoda találkozása . . .

Innen kiindulva, az akkor elhintett magvak csak las
san és nagy hézagokban tudtak életrekelni, mig az utolsó 
két évtizednek gyorsabb tempója mégis szép, terebélyes 
fát állít elénk. Szerencsére ez iparnak mindig voltak és 
vannak fanatikus zászlóvivői, akik hisznek elhivatottsá
gukban és bíznak munkásságuk sikerében, dacára annak, 
hogy saját társadalmukkal, sajnos, még mindig szemé
lyes küzdelmet folytatnak. Komolyan e kisded játékot 
most már nem kell venni, az ipar mint olyan megtalálta 
a maga helyes irányát és halad a maga utján a diadal 
ormára, most már ő vezet és azt, aki gáncsot vetni készül, 
szelíden, minden harag nélkül félretolja. Ez örvendetes 
ténnyel szemben én, aki valamikor azt mondottam, hogy 
olyan kevés szakmai tudással ilyen jól csak Magyar- 
országon lehet megélni, kész vagyok e kijelentésemet 
revideálni. Most már tudunk dolgozni, akarunk is dol
gozni, de megélni utána nem tudunk azért, mert mun
kánkat nem tudjuk megbecsülni.

•X*

E szakmai előrehaladást méltányolva, bizonyos aggo
dalommal tölti el az embert az a rohamlépés, amely újabb 
időben az iparostanoncképzés körül k eletkezett. Tessék 
az ipar hozamát és teljesítőképességét szem előtt tartani 
és a tanonckérdést véglegesen rendezni, különben egy
szerre a kisipar szellemi elproletarizálásával foglalkozha
tunk, kevés kivétellel az urizáláshoz lesz hajlama az ilyen 
elméleti tudással maturált ifjúságnak, de hogy iparos
voltát röstelleni fogja, az biztos. Mi tudatában vagyunk a 
tisztaság és egészségügyi követelmények fontosságának 
és iparkodunk is azoknak mindenkor megfelelni, hiszen 
nagyjában ez képezi üzletünk vonzóerejét, de ugyanakkor 
felhívjuk az érdekeltek figyelmét a budapesti fodrász
üzletekben divó kiszolgálási árakra és arra, hogy a szak
mában minden hónapban 25— 30— 35— 40— 50 tanonc 
lesz felszabadítva. A föltétien tisztaság szép szólam, akár 
a kulturfölény, de tekintve a viszonyokat és azok okát, 
félő, hogy ezután is csak az marad és legfeljebb a kivé
telek számíthatnak dicséretre a jövőben is, hacsak a 
munkánk honorálását illetőleg, előbb nem kerül sor a kö
zönség megrendszabályozására. Azonban azt is kétes 
értékűnek kell tartanunk mindaddig, amig a gazdasági 
viszonyok nem javulnak.

*
Beavatott helyről értesülünk, hogy a budapesti bor

bély- és fodrászmesterek betegsegélyző és temetkezési 
segélyegylete a közeljövőben egynéhány, általános érdek
lődésre érdemes újításokkal kíván a nyilvánosság elé 
lépni, amelyek bizonyságot tesznek arról, hogy szakmánk-
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nak ez az áldásos működést kifejtő szociális intézménye, 
hűen több, mint félszázados fönnállásához, ezúttal is elől 
kíván haladni emberbaráti és jótékonysági tevékeny
ségében.

Arról van ugyanis szó, hogy számolva a mai sivár 
gazdasági helyzettel, könnyebben hozzáférhetővé tegye a 
szakma hozzátartozóinak azt, hogy az egylet kötelékébe 
juthassanak és igy élvezői lehessenek az egylet által 
nyújtandó, ma már nélkülözhetetlen szolgáltatásoknak. 
Ezt elérendő, most folynak a tárgyalások és megállapí
tások annak lehetővététele érdekében, hogy először, a 
beiratási dijak az egész vonalon töröltessenek, másodszor, 
hogy a korhatár 40 évről 50 éves korig legyen kiterjesztve 
és harmadszor, hogy a már meglévő 3 fokozathoz még 2 
fokozatot csatoljanak és pedig 40— 45-ig és 46— 50 évig. 
Ezen két újabb fokozat indulna 350 P, illetve 300 P 
temetési járulékkal, öt év után eléri a 420, illetve 370 P 
temetési járulékot és 10 évi tagság után eléri az 500, 
illetve 450 pengő temetési járulék jutalmát, ami tekintve 
már magasabb korkülönbségüket, valóban elsőrendű tel
jesítménye volna az egyletnek. Nem kétséges, hogy e 
nagy horderejű előterjesztések a közgyűlésen elfogadásra 
találnak és remélhetőleg, arra bírják az összakma hozzá
tartozóit, hogy az egylet áldozatkészségét méltányolva, 
megragadják az alkalmat, hogy e nekik kinálkozó előnyö
ket a maguk részére biztosítsák. Utalunk még a felvételi 
szabályzat azon humánus rendelkezésére, hogy 20— 25 
évi rendes tagság után, aggkor vagy elszegényedés ese
tében a tag a továbbfizetés alól mentesíthető. És, ha már 
az erkölcsi vonatkozások hirdetéséhez érkeztem, meg
ragadom én is az alkalmat, hogy ismételten feltegyem a 
kérdést, vájjon hol maradnak ilyenkor a mi asszonyaink, 
mint a családi szentély tisztaságának hivatott őizői : 
Tudjuk, hogy iparunk szerény jövedelmezősége folytán 
asszonyaink nagy részének szeretetteljes segitőmunkájára 
van szükség, hogy kicsi üzletüket fönntarthassak, eitsek 
meg végre, hogy e sokszor gyötrelmcs teljesítményükért 
fériem-uraiméktól valami kis jutalom is járna. Es ha 
hiányában minden másnak, legalább lelkinyugalmukat 
biztosítsák együttélésük végórájára, megadva annak a 
lehetőségét, hogy egyik a másikát tisztessegesen e tudja 
temettetni. Ismétlem hölgyeim: mindég érthetetlennek
fogom tartani azt, hogy még vannak férjék, akiket fele
ségeik nem bírtak rávenni arra, hogy temetkezési segely- 
egyletünknek tagjai legyenek.

Asc alUo&ol pusztításai 
ipari szempo

írta: Bak István, ip.'tan. isk. tanár.
Az alkohol, a szesz minden országban ősidőktől 

kezdve elvégezte a maga pusztító mnukáját. A biblia 
feljegyzése szerint Noét fiai: Szem, Kám es Jafet le
itatták, lefektették és kinevették. A becsületben meg
őszült tisztes öreget, ki idős kora dacára sem ismerte 
a bor hatását, semmi esetre sem volt dicső dolog íesze- 
ges fiainak tévútra vezetni. Egyéneket, társadalmakat, 
generációkat tett tönkre azóta az alkohol. Megszámlál
hatatlan család lett földönfutóvá csak azért, mert a 
család feje, vagy más kenyérkereső tagja —  munkások, 
iparosok, intellektuelek —  heti vagy havi fizetését az 
otthon helyett a korcsmák, a tivornyák helyiségeiben 
hagyta. Emiatt az otthon rommá lett; a megelégedettség 
helyett a nyomor vert fészkét; az imádság helyét a ká
romkodás foglalta e l; a családi etikát az erkölcstelenség 
kiüldözte; a vallásos ének helyett sikamlós kupiék és 
utszéli trágár nóták hangzottak e l; gyilkosság és öngyil
kosság rendszer lett. Ez a szörnyű kép jelenben is azonos 
mindazon helyeken, ahol az alkohol a-parancsoló kényül’.

Ha vgignézzük világszerte mindazokat a statiszti
kákat, melyek az iszákosság áldozatait társadalmak, osz

I C sa k  a z  s z a v a z h a t , a k i  
k é t é v i ta g sá g i d ifja l 
h á tr a lé k b a n  n in cs.

tályok, foglalkozások szerint mutatják be: döbbenetes 
kép tárul szemünk elé. Azt látjuk ugyanis, hogy az al
kohol pusztítása, tombolása legnagyobb a munkásság, 
iparosság osztályában; tehát ott, ahol ennélfogva nagyon 
is indokolt lenne a józan élet, a takarékos élet. A spéciéi 
magyar statisztikai kimutatások hosszú évtizedekre 
visszamenőleg megrendítő számokban igazolják ezt. Pl. 
az 1900-as statisztika szerint 100 mindenféle foglalko
zású család (tisztviselők, iparosok, pénzarisztokraták), a 
munkásság 70 százaléka hódolt az alkohol mámorának, 
20 százalék a tisztviselőkre és 10 százalék a pénzariszto
kratákra esett. 1910-ben a szkfi statisztika szerint a 
fönti százas szériából 65 százalékban az ipari munkás
ság körében vívta győzelmes csatáját az alkohol; 8 
százalékban a felső tízezerben és 27 százalékban a 
középosztályban. Rettenetes bizonyítékok, melyeket a 
számok ridegsége mellett még borzalmasabban bizonyí
tanak a bűnügyi, rendőrségi, kórházi statisztikák. Pl. 
1910 februárjában az alkohol okozta kihágások, könnyebb 
és súlyosabb testi sértések, gyilkosságok —  a székesfő
város területén —  532 esetben foglalkoztatták a rendőr
séget. A bíróságok ugyancsak a székesfőváros területén 
február havában 140 esetben hoztak ítéletet súlyos testi 
sértésért, melynek kiinduló pontja minden esetben az 
alkohol volt. A kórházakban az alkohol okozta öngyil
kosságban ugyancsak február havában meghalt 65; az 
alkohol okozta öngyilkosság 63 esetben okozott azonnali 
halált. Hányán lehettek olyan családok, ahol a részegség 
okozta kisebb-nagyobb testi sértések, késelések a ható
ságok tudta nélkül, házilag lettek elintézve. És mennyi 
azon halottak száma, kik a szesz gőzében, az utszéli 
korcsmák söntéseiben lelték halálukat, anélkül, hogy a 
tetteseket sikerült volna kinyomozni. Az alkoholnak ez 
utóbbi áldozatai teljes 100 százalékban munkások, (ipari, 
földműves, alkalmi, stb. munkások). A napokban olvas
tam egy közleményt, mely szerint Kecskeméten egy év 
alatt 10.000 hl. bort, 2133 hl. sört, 373 hl. pálinkát ittak 
meg. Ez óriási mennyiségű ital elfogyasztása 60— 70 szá
zalékig ismét a munkásságra esett. Nem hiszem, hogy e 
kimutatás Kecskemét városának emelné a nívóját, kü
lönösen morális és anyagi szempontokban.

Ha pedig a fönti statisztikával-szembe állítjuk azt 
a statisztikát, mely elhelyezkedés serint mutatja be a 
korcsmákat, ismét szomorú kép áll előttünk. Azt látjuk 
ugyanis, hogy a korcsmák helyiségei 85 százalékban a 
szegénység, a nyomortanyák, a gyönge keresetű nép
osztály környezeteiben vannak. Tehát munkás, iparos 
családok utcáiban. Pl. Budapesten, hogy csak más utcá
kat ne említsek, Népszinház-utca, Vig-utca, Fecske-utca, 
Kender-utca, Mátyás-tér és ezek perifériái, stb., stb.

A korcsmák ez elhelyezkedésük céltudatosan igy 
van világszerte minden nagyobb városban, és a főváros
ban. Minden esetben a centrumok, a munkásság által 
lakott városrészek. Pl. Stettin, Ankora, London, Páris, 
Berlin, Bordeaux, stb.

Alkoholos szülőknek az utódaik feltétlen degenerál- 
tak, hülyék, epileptikusok, és stb. betegségben szenvedők. 
Tehát az alkoholizmusnak a szülőkben okozott pusztí
tásaik gyermekeikben az átöröklés folytán még nagyobb 
erővel tombolnak.

1800-ban orvosok, jogások és büntető hatóságok 
megdermedve olvasták egy német bírónak a esetét, ki 
lelőtte régóta beteg feleségét azon a címen, hogy nem 
tudta nézni a szenvedését. Ugyanezt akarta tenni beteg 
édesanyjával is, de ez nem sikerült. Világhires orvosok,
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Jogászok és hatóságok kutatták az indító okot. Először 
azt hitték, hogy őrült. Csak később tudták meg azt, 
hogy a tettes atyja erős alkoholista volt, a nagyatyja 
pedig szeszmérgezésben halt meg. Targuet francia orvos 
naplójában a négy Dufay testvérről azt Írja, hogy a 
szüleik nagy alkoholistaságuk miatt, degeneráltságuk 
átöröklődvén s a négy testvér is erős alkoholista lévén: 
az egyik vízbe ugrott, a második felakasztotta magát, a 
harmadik elvágta a torkát, a negyedik az emeletről 
ugrott le. E négy testvér ipari munkás volt. Folytathat
nám a példák felsorolását az alkohol pusztításaira vo
natkozólag végtelenségig. Szinte azt mondhatnám, hogy 
ez kifogyhatatlan rovat.

Mert az alkohol pl. a magyar nemzetnek is egyik 
értkes rétegét, az ipari munkásságot pusztítja legjobban; 
azt a réteget, mely kézi munkájával, ipari produktumai
val egyik felépítője, hazánk régi nagyságának felépíté
sében; nem lehet közömbös szemmel nézni annak pusz
tulását, sem erkölcsi, sem anyagi és sem hazafias szem
pontokból. Mert tény az, hogy ott, ahol a szesz orgiáit 
üli, nem lehet többé szó a munkáskezek alkotásairól, 
építő munkáiról, azok elvesztek nemcsak az ipar és csa
ládjaik szá-mára, hanem az egyetemes nemzeti érdekek 
számára is.

Nekünk, pedagógusoknak, különösen az iparos ta
nonciskolákban az alkohol pergőtüzével szemben nincs 
más védekezésünk, mint a tanoncoknak nyújtott felvilá
gosító munkánk. És mi ezzel a védőfeg/verrel szüntelen 
harcban állunk az alkohol támadásaival szemben. Nekem 
a múlt évben is sikerült két tanone >mat az alkohol 
kezéből kiragadnom, noha első sortban nem ők 1 oltak 
a hibásak, hanem alkoholista szüleik. Nem lehet vitás, 
hogy a magyar ipar, a magyar munka qi alifásának egyik 
fokmérője az alkoholmentes magyar iparos, magyar mun
kásoké. Nekünk, magyar iparos tanonciskolái tanárok
nak szent kltelességünk ezt előmozdítani. Ezért ra-

{Figyelem!
Borotváját, ollóját 

mindennemű
hozza el a 40 év óta fennálló

Lipp Ferenc
Budapest, IX, R áday-
utca szám alatt levő 
m ű k o s z o r u ld  e b e n ,
ahol az egész országban a leggyor
sabban és elsőrendűen rendbelioz- 
zák az Ön szerszámait.
Nincs ügynökünk és ezért  
is o l c s óbbak vagyunk.

Specialitásunk
a Friss é l!

gadtam meg az alkalmat, hogy e szaklapban is szemlél
tessem az alkohol pusztításait a magyar munkásság 
szempontjából és ugyanakkor hangot adjak azon véle
ményemnek is, hogy az ellenséget csak összetartással 
lehet legyőzni, igy az alkoholt is, mely valóban borzal
mas ellenség még abban az esetben is, amikor a ma
gyar államnak egyik jövedelmi forrása az elfogyasztott 
aikoholmennyiség után kivetett adó is.

A l w ie n i k o n g re sszu sró l.
A Budapesti Fodrász- és Borbélyipartestület meg

bízásából utaztam Wienbe, ahol nemzetközi fodrász
kongresszust rendeztek kiállítással és versenyfésüléssel 
kapcsolatosan. Három napig voltam szemlélője az esemé
nyeknek és némileg az alábbiakban vázlatosan számolok be 
az ott látott és tapasztalt sok érdekes dologról.

Valamikor, a jó békebeli időben ez a szó: Schön-
brunn bei Wien, egy fogalom volt. Ebben a kastélyban 
éltek a Habsburgok, a monarchia uralkodói sok száz éven 
át. Most abban a nagy kastélyban rendezte a Wiener 
Friseur Genossenschaft a kiállítást, a nemzetközi verseny
fésülést és a szépségápolási versenyt. A kiállításban nem
csak a fodrásziparhoz szükséges gépek és eszközök voltak 
kiállítva, hanem minden, ami a divathoz tartozik. Az épü
letnek a legnagyobb termében volt a nagy versenyfésülés, 
vassal, vízzel és az összes tartóshullámgépek is működtek. 
Egy újfajta Dauergépet is mutattak be, amelyhez nem 
szükséges a villanyáram, hanem egy vegyi összeállítás, 
amely nedvesség által füti a gépet. Gyönyörű látványosság 
volt ez az úri és a női fodrászatban. A kongresszus nagy
gyűlését a Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében tar
tották meg. Sajnos, ott is azt tapasztaltam, ami nálunk is 
van: nincs összetartás. Alig volt 25 ember jelen és 
ezek között volt 5— 6 külföldi. A napirendnek volt há
rom pontja. Az első pont volt, hogy az igazi irány a 
fodrásziparban az, ha az összes ágazatok karöltve össze
fognak és egy cél felé haladnak. Második pont: Egy nem
zetközi szövetséget kellene létesiteni. A kongresszus fel 
is hatalmazta a Wiener Friseur Genossenschaftot, hogy 
dolgozzon ki egy tervezetet és küldje ezt meg külön-külön 
az országoknak. A harmadik pont: Ártalmas-e a géppel 
való ondolálás? Franciaországban egyes orvosok úgy nyi
latkoztak, hogy ártalmas; viszont a kongresszus azt ha
tározta, hogy nem.

Valószínűleg égési sebekből származik az az orvosi 
vélemény, hogy a bőrre ártalmas a Dauer. Az általános 
viszonyok a fodrásziparban valamivel jobbak, mint ná
lunk, mert ott nem látni és nem is szabad ezt a rettene
tes reklámcédulás, piszkos konkurrenciát űzni, mert a 
hatóság is beleszól, ami minálunk is szükséges volna. Mert 
ez már igazán szégyen, hogy itt a fővárosban mit müvei
nek a meggondolatlan iparrontók. Wienben, ha valaki önálló 
akar lenni, mestervizsgát kell neki tenni és ha nem felel 
meg, lehet önálló, de soha inast nem tarthat. Az inasok 
4 évet tanulnak, három inasnál több sehol nem lehet. Az 
elhelyezést az állami munkaközvetítő intézi el. Az a híres 
mosodájuk, amelyet annakidején nálunk egyesek olyan 
nagyon ambicionáltak, szintén tönkrement; ott is azt 
mondják, hogy sok volt az eszkimó és kevés volt a fóka. 
A szövetkezetük is rosszul áll, azt hiszem, odajut, ahová a 
mienk. Az általános életviszonyok jobbak, mint minálunk, 
mert ők 75 százalékkal kevesebb házbért fizetnek, mint mi, 
nem kell nekik az utolsó fillért minden elsején a házi
úrnak leadni. Nekik még marad valami a munkájukból!

A konkurrencia ott is igen nagy, de sehol sem füg
geszthetnek ki árjelző táblákat, mert az nincs megengedve, 
és igy el sem fajulhat a végletekig, mint nálunk.

Legközelebb még bővebben fogok referálni.
(Folyt, köv.) Friedrich Ferenc.

Időt takarít, üzletet gyarapit SCHÜTZER „ÖTTOKONY" 
horotvas/.appanával.
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Egyről-másróL
A mindinkább súlyosodé gazdasági helyzet ráne

hezedett a fodrásziparra is. Összefogunk, hogy a va
sárnapi munkaszünet felfüggesztésével enyhítsünk 
nehéz helyzetünkön. Ettől azonban, ha sikerül is, még 
nem várhatjuk a nehézségek teljes egészében való 
megoldását. Össze kell fognunk, hogy az önborotválko- 
zók állandó szaporodását más módon is megállítsuk 
és a már régebben kimaradt vendégeket visszanyerjük. 
Hogy ezt 14— 16 filléres kiszolgálási árakkal nem le
het elérni, azt már az eddig nyert tapasztalatok bizo
nyítják. Az olcsó, tömegmunkára berendezkedett üzle
tek sem tudták az egyedül borotválkozók egyre tartó sza
porodását megállítani. Ezt csak úgy érhetjük el, ha 
vendégeinket a lehető legjobb kiszolgálásban részesít
jük. Rosszul borotválkozni a vendég maga is tud, 
azért ügyelnünk kell, hogy a vendég mindig megle
gyen elégedve és panaszra soha ne legyen oka. A ven
dégnek nagy különbséget kell érezni az önborotválko
zás és a fodrász borotválása között, az utóbbi javára. 
Ugyanakkor az Ipartestületnek, mint a fodrászérdekek 
képviselőinek kell odahatni, hogy az önborotváló ké- 
szutákek propagálását ellensúlyozza.

Tudomásomra jutott, hogy a felsőbb iskolák osz
tályaiban és az egyetemeken némelyik tanár arra szó
lítja fel a tanuló ifjúságot, hogy borotválkozzanak 
egyedül, mert az gazdaságosabb.

Ilyesminek nem volna szabad előfordulni, mert az 
egy téves felfogás. Mindenki tapasztalhatta épen a 
közelmúltban, hogy az igények csökkentése általános 
gazdasági pangást idéz elő, de ettől eltekintve sem 
szabad a sok embernek kenyeret adó kézmüiparosság 
rovására ilyen kijelentésnek, felhívásnak elhangzania 
olyan ember részéről, aki maga is érzi a lefokozott 
igények okozta gazdasági nehézségeket és akinek kü
lönben is egyéb elfoglaltsága van, nem pedig ilyen tév
hitek hangoztatása.

Tudomásomra jutott továbbá, hogy a bevonuló fia
talságnak felszereléséhez kell tartoznia egy borotvá
nak is.

Ezzel az amugyis szükpénzü katonákat is rávet
ték az ön'borotváíkozásra és az, azután kikerülve a ci
vil életbe, egészen elveszett a fodrász számára, mert 
megszokta az egyedül borotválkozást.

Tehát a katonákat kötelezni borotva tartásra szein- 
tén káros a fodrásziparra nézve és ez ellen, valamint 
az előbb említett eset miatt is, minden fodrásznak, az 
összes fodrászokat magábafoglaló és egyesitő, közös 
érdekeket képviselő ipartestületnek is szót kell emelnie 
illetékes helyen.

*
A továbbképzés minden foglalkozási ágnak legfon

tosabb tényezője. Különösen fontos ez a fodrásziparban, 
ahol egyrészt a divat állandó változása, másrészt a kü
lönböző igények kielégítése szükségessé teszi a szaktu
dás állandó fejlesztését. Ezt a célt szolgálja a szakis
kola, ezért a szakiskolára, vagyis annak fejlesztésére 
rendkívül nagy gondot kell fordítani. Mennél nagyobb 
a szakmát űző egyének szakintelligenciája, annál virág
zóbbá fejlesztik az űzött ipart.

A szakiskolát nem pénzforrásnak kell tekinteni, jó 
lenne tehát a továbbképző tanfolyamnak tandijait a 
rossz kereseti viszonyokra való tekintettel, mérsékelni 
hogy minden tanulni akaró mesternek es segédnek mód
jában legyen azokon résztvenni.

Ha a tanfolyamok dija lényegesen olcsóbb lesz, bizo
nyára megsokszorozodik a résztvevők száma. A szakis
kolát fenntartó Ipartestület is megtalálná a számítását 
és iparunknak is nagyobb megbecsülésben lesz részé, 
ha több jólképzett művelője lesz, mert ezek nem fognak 
emberi önérzetet megcsufuló kiszolgálási arakert dol-

g° ZnMódositani kell az oktatást is olyképen, hogy külön-

December 15-én este 
legyen a közgyűlésen

külön oktatója legyen a vas-, viz- és tartósondolálásnak, 
festésnek és az urifodrászatnak is. Az oktató megvá
lasztásánál ügyelni kell, hogy a szakoktatást vállaló 
egyén jól értse a vállalt szakot, ambicionálja a tanítást 
és sok türelemmel, tapintattal rendelkezzen, hogy a 
kezdőik kedvét a tanulástól el ne vegye, azért inkább 
fiatalabb mestereket kellene erre a célra választani, 
akiknek az idősebb oktatókkal szemben meglenne az az 
előnyük, hogy a háborúban és az azzal járt izgalmakban 
nem vettek részt, tehát nem viselték meg idegeiket.

Szükség esetén a tudásáról és tehetségéről ismer
tebb segéd is lehetne esetleg segédoktató. A fiatalabb 
generáció bevonása uj lendületet adna a szakoktatás
nak. A legnagyobb gondot a tartóshullámositás és viz- 
ondolálás tanítására kell fordítani, mert annak van jö
vője. Tartóshullámositó gépbemutatókat kellene tartani 
vizondolálással egybekötve. A vezérképviseletnek bizo
nyára szívesen adnának kölcsön gépet ezy-egy estére, 
hiszen saját érdekük, hogy gépeiket minél többen meg
ismerjék.

Nem szabad azonban elhanyagolni a festést, a vas- 
ondolálást, nőihajvágást, de főleg az urifodrászatot sem. 
Minden továbbképző tanfolyamot úgy hirdettek, hogy 
az urifodrászatot is a tantárgyak közé sorolták, de so
hasem vették komolyan. Ez azonban a tanfolyamokon 
résztvevők nemtörődömségén is múlott.

Azt hitték, hogy a boldoguláshoz már csak az hiány
zik, hogy megtanuljanak ondolálni, pedig az urifodrá- 
szat éppen olyan fontos, mint a női. A továbbképzésre 
fordított idő épp úgy meghozza a maga gyümölcsét.

Egy-egy órát kizái’ólag az urifodrászatnak kellene 
szentelni. Az oktató szaktársak ne resteljék a fáradsá
got, vegyenek részt mint bemutatók is.

Egy-két órán elméleti előadást is lehetne tartani, 
pl. a jó modorról és vendégükkel szemben való helyes 
viselkedésükről is. Bizonyára sokan okulnának a hallot
takon és nagyon sok fodrásznak, különösen a segédi kar 
fiatalabb részének, nagyon elkellne egy-egy ilyen 
előadás.

Mindent egybevéve, uj lendületet, uj eletet kel 
vinni a szakoktatásba és fokozottabb mértékben kell 
foglalkozni a továbbképzéssel.

A szaktársak belátva ennek fontosságát, segítsé
gére lesznek a vezetőségnek azáltal, hogy részt vesznek
ezeken a tanfolyamokon. , ... ,

Ha összefogunk és kihasználunk minden lehetősé
get, még virágzóvá fejleszthetjük iparunkat.

A f e f f f i i v ó .
A Sólyom Turista Egyesület 1932. évi decem

ber hó 8-án (csütörtök) este 8 órai kezdettel a 
Winkler-féle „Három verébéhez címzett vendéglő 
(II., Fő-utca 8.) különhelyiségében

vidám,
családi ülliüuiás-estét

rendez, amelyre tisztelettel meghívja a szaktár
sakat és ismerőseiket

a Vigalmi Gárda.
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Kritika egy kritikáról.
Irta Bak István iparostanonciskolai tanár.

„Patronage, szociálpedagógiai útmutatás az ipar- 
testületnek" cimü cikkemre kritika hangzott el e lapban 
Födy R. tanár ur tollából. A kritikára kritikám a kö
vetkező :

Az alkotásak sohasem „csak" a realitások produk
tumai, hanem feltétlen kísérőjének kell lennie az idea
lizmusnak is. Mert ha csak a „lehetőségeket", vagyis azt 
tartjuk szem előtt, mi az árnyoldala, milyen árny
oldala, veszélyes „lehet" a cél végrehajtásának: ak
kor pl. a repülő sohasem szállna fel a magasságba, 
azon egyszerű oknál fogva, hogy „hátha lezuhan".

Én nem hallottam eddig még hazafiatlan, interna- 
cionális fodrászmesterről, sem idősebb segédről. Tehát 
nincs semmi aggályom a patronage, szocialpedagógiai 
munkálkodásaikról —  hazafias vagy erkölcsi szem
pontból.

Még meg sem kezdődött ebbeli munkásságuk, de az 
„esetlegességről" már jó előre elhangzott a kritika. A 
kritizáló urnák várni kellett volna a kritikával. Meg

kellett volna várnia az idevonatkozó eredményeket, ami
kor már van anyag a kritizálásra. Preventív kritika a 
nehezen meginduló iniciativakcit csak gátolja a kifejlő- 
désben. Hiszen úgyis vérszegény társadalmunkban az 
iniciativa, az önállóság. Részletkérdésekben nem válha
tunk mindig utasításokat pl. a magas kormányoktól. 
Még a közkatonának is kell lennie bizonyos önállóságá
nak válságos helyzetekben, pl. a rohamokban. Hát 
mennyivel inkább kell lennie annak intellektuelleknél, 
munkaadóknak és nekünk —  tantestületeknek.

Halaszthatatlan szükséglet —  szerintem —  az 
iparostanoncifjuság patronage szociálpedagógiai ellen
őrzése. Ne aggályoskodjunk, ne tremolázzunk, ne ha
bozzunk! Mert az ellentábor ilyeneket nem ismer. Ka
tonai taktikusok szerint a kezdeményezés —  félsiker. 
Az örökös defenzíva kimeríti a legerősebb tartalékot is.

Hogy pedig a patronage elgondolásról már volt szó 
e lapban —  nem tudtam. Én sohasem olvastam. Hogy 
mit Írjak, hogyan Írjak: tisztán az én szubjektivumom 
kérdése. Nem hiszem, hogy a patronázsi cikkem azonos 
volna az egy évvel ezelőtt megjelent hasonló cimü cik
kel. Más mondanivalóm nincs.

Hogyan vezessen a fodrász üzleti könyveket?
Szaklapunk múlt havi számában megjelent „Vezes

sünk könyvet" cimü cikk indít arra, hogy kartájaim 
mal ismertessem az általam összeállított s az évek során 
megfelelőnek bizonyult a bevételek és kiadások elköny
velése, továbbá a havibérletek nyilvántartásának és el
számolásának módszerét.

Előrebocsátom, hogy én a bevételek és kiadások 
pontos és egybevágó feljegyzésein kívül, hitelügyle
teimig való tekintettel pénztárnaplót és főkönyvet is 
vezetek. Ahhoz, hogy magunknak bevételeink és kiadá
saink miként alakulásáról tiszta képet nyerjünk, elég
séges az alábbiakban leirt két könyv vezetése.

A „bevételek könyve" rovatai: Dátum. Napok.
Férfifodrászatból származó bevételek napi tételei. A 
nőifodrászatból eredő bevételek napi összegei. Áruk el
adásából nyert bevételek napi összegei. A negyedik 
összegrovat a naponkénti összbevételeket mutatja.

Példa: 1932 november hó.

K
el

t

N a p o k
Úri Női

Áru Összesen
| fodrászatból

1 Kedd , . . . P 62 50 P 15 3q P 18 48 P 96 28
2 Szerda . . . . 54 10 10 80 5 42 70 32
3 Csütörtök . . . 30 54 16 fie 20 94 68 <8
4 Péntek . . . . 26 30 9 — 7 20 42 50
5 Szombat . . . 32 80 6 40 — — 39 ?0
6 Vasárnap . . . 25 40 n 19 80 V 10 92 yy 56 12

Összesen P 231 64 P 77 90j p 62 96 p 372 5Q

Napi átlag: Urifodrászatból 38.61 P, nőifodrászat
ból 12.98 P, áru 10.94 P, összesen 62.53 P.

Ezen könyv havonként zárul. Összeadásaink pon
tosságáról olyképen szerzünk meggyőződést, hogy az 
első három összegrovat záró összegeit összeadjuk Az 
igy nyert összegnek fillérnyi pontossággal egyeznie kell 
a negyedik rovat záró összegével. Ellenkező esetben az 
összeadás a sorok vízszintes vagy merőleges irányában 
hibás, a napi átlagökat megkapjuk, ha a záró összegeket 
egyenként elosztjuk a hónap napjainak összegével. A 
nyert hányad a napi átlag.

A bevételek könyve pontos tájékoztatást nyújt az 
üzleti forgalmának mikénti alakulásáról. A havi záros 
összegeit felhasználva, bevételeinkről elkészíthetjük 
ugyanezen rovatok alkalmazásával az évi összesítést. Az 
évi összesítésből kiszámítjuk a havi átlagokat. A napi 
összbevétel egy tételben kerül a pénztárnapló tartozik 
rovatába.

A kiadásaimról vezetett könyvem rovatai: Dátum. 
A kiadás megnevezése. Áruért (illatszer, stb.) kifizetett 
összegek tételei. Az üzlet vitelével járó kiadások tételei. 
Személyi (háztartás, stb.) kiadások tételei.

Példa: 1932 november hó.

<D M e g n  e v e z é s
|

Áru Üzleti Személyi

! i Özv. dl*. Deák .Tenőnének lak- |
bér 1032 november hóra P 40 —

1 j Hajnóczy I. tejszámlája in. j
havi tej szál 1 Mások ról 1 )) 9 96

| l ; Feleségemnek, konyhára yy 4 —

2 Mojzer Endrének üzletbér
1932 XI., XII. és 1933 1.
hóra P 125 —

2 Háztartásra 3 .
2 j  Ángyán R. rt. 1932 IX. 2-i

számlája P 78 53
2 U. a. csekkülj — 20
2 Nemes R. segédi fizetése X.

1—31. „ 160 —
2 Güriis Rezsőnek folyószámla-

törlesztés yy 20 -

3 Feleségemnek, konyhá ra yy 5 —

3 Vizdij f. hóra „ 5 —

3 Marvei rt. utánvétje „ 102 26
4 Háztartásra yy 4 —

4 Nagy József segédi fizetése
X. 4—XI. 3. 1 „ 70 -

Összesen P 180 99 P 360 P 85 96

A kiadások könyvét ugyancsak havonként zárjuk s 
a havi záróösszegből állítjuk össze az évi összesítést. Ha 
pénztárnaplót is vezetünk, úgy a kiadások könyvének té
teleit keresztülvezetjük a pénztár-napló követel rovatá
ban és onnét a főkönyvben. Havonkénti zárásnál a pénz
tárnapló követel rovata záró összegének egyeznie kell a 
kiadásokról vezetett könyv három rovata záró összegei
nek együttes összegével (180.99 +  360.—  +  85.96=626.95). 
Ha pénztárnaplót is vezetünk könyvelésünk pontosságá
ról. a bevételek és kiadások záró összegeinek egybeveté
sével győződünk meg.

A fentiekben leirt két könyv vezetését egy szaktár
samnak sem volna szabad mellőzni, még akkor sem. ha 
teljesen rendszeres a hiteltételeket is felölelő könyvelést 
nem is vezetne. Ezen két könyv állandó tájékozódást

8
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nyújt anyagi helyzetünk felől. Könnyen megállapíthat
juk, szabad-e s ha igen, mily mértékben újabb fizetési 
kötelezettséget vállalnunk. Más szóval, szabad-e s mily 
mértékben, remélhető bevételeinket újabb adóssággal 
terhelni anélkül, hogy teherbiróképességünket tulha- 
hadj'uk

Az áru-, bevételi s kiadási rovatainak a leltár fel- 
használásával való egybevetésével az üzleti év végén 
vagy évközben is megállapíthatjuk az árusításból eredő 
tiszta hasznot s a nyereség százalékkulcsát.

De nemcsak az eddig leírtakra nyújt tájékozódást 
ezen két egyszerű, minden Írni és olvasni tudó kollega 
által vezethető könyv, hanem informál bennünket arra- 
vonatkozóan is, hogy szabad-e kiszolgálási dijainkat csök- 
kentenünk. Leszállithatjuk-e árainkat létkérdésünk ve
szélyeztetése nélkül? 1

Ha ezt nem tehetnénk megélhetésünk veszélyezte
tése nélkül, úgy ezen könyvek arra intenek, hogy a szá
mítás nélkül dolgozó, úgynevezett filléres üzletek kon
kurenciáját inkább üzletünk s kiszolgálásaink nívójá

nak fokozásával ellensúlyozzuk. Végső esetben is csak 
akkor csökkenthetjük okszerűen árainkat és csakis oly 
mértékben, amilyen mértékben kiadásainkat —  rezsin
ket —  csökkenteni tudjuk. Ezen esetben az összkiadások 
csökkentése százalékkulcsával veszély nélkül csökkent
hetjük kiszolgálásaink dijait.

A havibérletek nyilvántartását és elszámolását az 
alábbiakban ismertetem:

A bérletlajstromot a bevételek könyvelése követel
ményeinek megfelelően állítottam össze. Különös tekin
tettel voltam arra, hogy vendégeim vásárlásaikat a hó 
végén, illetve a következő hó elején a bérlet összegével 
együtt fizetik és hogy a vendég fizetményéből a mun
kára és árura osztandó összegek könnyen tagolhatok le
gyenek, továbbá, hogy a vendégek tartozásai és fizetmé- 
nyei könnyen áttekinthetők legyenek.

A lajstrom külső oldalára felírjuk: „Havibérlet" és 
a dátumot. A nyilvántartás megkönnyítése végett a bér
letlajstrom minden összege egyöntetűen a hó első nap
ján válik esedékessé.

Példa: Havibérlet, 1932 november 1.

O N N é v
Hütikiszolgálásokszáma

Abon- noniá- lioz jár
Előjegyzés Elő

fizetés
Utó

fizetés Hátralék
Abonno- 
mán kívüli 
munkák

Áru Fizetendőösszesen Fiz
eté

si
dá

tum
ai

Fizetett
összeg

Marad
vány

I. 11. III. IV. V. VI. VII. Vili. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.
1 Aranyody J. Leánya ondolálása

2 1 .----- f- 1.— P 4 — P — — P — — P 2 — P — — P 6 — 1 P 6 — P — —
2
1

Berkes F. dr.
7

K Odol 3.20, fejmo
sás —.80 4- -  .80 r_. __ „ 12 1 10 „ 3 20 16 80 2 „ 15 M 1 80

3 Földes József 3—4 99 7 — — Aí 6 70 99 13 70 2 „ 13 70 — —
4 Hajdú László 3 Kölni víz 4.80 99 6 50 — — — — — — „ 4 80 99 11 30 1 n 11 30 — —
5 Kovács S. dr.

7

Manikűr —.70
4-----.70, rudszap-

pan 2.20 99 10 1 40 » 2 20 99 1? 60 3 „ 13 60
6 Nagy Pál Leányka hajvágás

80 14 La —.80 12 — — — — • — — — 12 80 L  12 80 — —
7 Németh K. 2 K 5 50 — — — — — — — — 5 50 — — — M 5 50
8 Somogyi L. Pedikűr 1.20,

4 1 fm Nivea 1.— — — „ 7 80 — — 1 20 „ 1 — 10 — 4 „ 10 — — —
9 Szánthó Géza

7
Fiuhajvágás —.80, 

Kölni v íz  2.60 ______ *„ i o

A
M

5
14 20 } ■

— 80 „ 2 60 99 32 60 3 L 17 60 M 15 —
10 Szeder Gyula Cav. szappan 1 .—

8 50 1 „ 10 505 fogkrém 1 .— 99 50 „ 2 — 99 10 — —
11 aWeisz I. dr. Púder 2.40, haj-

6 szesz 2.80 99 10 — — — — — — — „ 5 20 r9 15 20 1 „ 15 20 — —
12 Zalay Márton

3

Fiókfelszerelés 
jegyz. szer. 16.20 99 6 50 „ 16 2 0 99 22 70 7 ,, 12 70 A 10 —

Összesen jj P 70 — P 29; 80| | P 25|90| P 7|80||P 37|20| P 170|70|| P 1 38140|P 32|30
Az I. rovat a folyószámot, a II. rovat vendégeink 

neveit abc-sorrendben tartalmazza. A  III. rovatban fel
tüntetjük, hogy vendégeink bérlete heti hányszori borot- 
válásra szól. IV. rovatban a bérletviszonyra vonatkozó 
rövidítéseket jegyezzük be. (Pl. „K “ —  Kiszolgálás 
kölnivízzel. „L a" =  Kiszolgálás a vendég lakásán. 
„1 fm ." =  Hajvágás alkalmával végzendő fejmosás dija 
a bérletösszegbe be van számítva.) V. rovat felöleli az 
előző hóban végzett bérleten kívüli, fizetetten kiszolgá
lásokat és áruvásárlásokból eredő tartozásokat.  ̂ VI. és 
VII. rovatok az előre, illetve utólag fizetendő bérletösz- 
szegeket tartalmazzák. VIII. rovatba írjuk azokat az ösz- 
szegeket, amelyek az előző havi bérletlajstrom XIV. 1 0 - 
vatában szerepelnek. Az itt alkalmazott rövidítések a 
tartozás minemüségére vonatkoznak. „M azt jelenti, 
hogy a hátralékos tartozás munkadij, „ A " pedig arutar- 
tozást jelent. Ezen jelzésekre a bevétel tagolt könyvelése 
miatt van szükségünk. IX . és X . rovatok az V. rovat té
teleit összegezve csoportosítják. A XI. rovat a VI—-X. 
rovatig terjedő rovatok tételeit összegezve mutatja. A li.

rovatba a teljesített fizetés dátumát, mig a X III. ro
vatba vendékünk által fizetett összeget Írjuk a fizetés 
időpontjában. XIV. rovat a XI. és XIII. rovatok különb
ségét mutatja, vagyis azt az összeget, mellyel vendégünk 
adós maradt. Ezen rovat tételeit a következő havi bér
letlajstrom VIII. rovatába vezetjük át.

Bérletlajstromot a hó végén zárjuk. Ugyanakkor fel
fektetjük a következő havi bérletlajstromot. Összeadá
saink pontosságáról oly képen győződünk meg, hogy a 
VI— X-ig terjedő rovatok záró összegeit összeadjuk. Az 
igy nyert összegnek egyeznie kell a XI. rovat záró ösz- 
szegével. Ugyancsak a XI. rovat záró összegével kell 
egyeznie a XIII. és XIV . rovatok együttes záró össze
gének.

Mindezeket abban a reményben bocsátom közre, 
hogy kartársaimnak velük hasznára lehetek. Könyvelésre 
vonatkozó kérdésekre, válaszbélyeg küldése esetén, min
den szaktársamnak szívesen nyújtok felvilágosítást.

Mohos Károly, Tapolca.

n z á c ió  a z  ip a r b a n .
a törhetetlen  „R apid“ -stift. B eszerezh e tő  m in den  sza k ü z le tb en .

M eg je len t a törhetetlen  
„R a p id "-t im s ó  és
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A fod rá^zip ar b a c íllu sa í.
Megrázó látványt tár elénk, ha kissé széjjel nézünk 

a fővárosban, mint terjed bacillusként szakmánkban azon 
szaktársak száma, akik megfeledkezve minden szakmai 
önérzetükről, munkájukat alamizsna áraikért dobják oda 
a fogyasztóközönségnek. Amint megnyílik egy uj üzlet, 
már annak első dolga megnézni szomszédját és ha az is 
az Olcsó János jelszavát hirdeti, akkor túllicitálja, ha 
pedig becsületes, önérzetes kollegát lát maga mellett, 
annak teszi tönkre árait. Ebből van magamnak is részem 
jelen pillanatban, amikor egy röpcédulát nyomtak a 
kezembe, hogy megnyílott közelemben a 20 filléres bor
bély és az 50 filléres nőifodrász. Én egy cseppet sem 
ijedtem meg, mert látom magam előtt, amidőn olvasom 
az újdonsült árakat, hogy ez egy halvaszületett gyerek, 
ennek semmi alapja nincsen, de felháborító cselekedetet 
látok benne, amikor azt kell megállapítanom, hogy ezek 
az elfelejtkezett urak legtöbbje a fiatal generációból 
származik. Hát csak oly csekély szakmai önérzettel ren
delkeznek, hogy egy szakmát, amiből megélni akarnak, 
csak oly kevés becsben tartanak, hogy megse merik kérni 
munkájuk becsületes árát. Ez szégyenitő, erre, tisztelt 
szaktársaim, kell, hogy gyógyirt találjunk. Nincs mó
dunkban igaz, hatósági támogatást kapni. Akkor csele
kedjünk önmagunk és társadalmi utón kell, hogy ezen 
bacillustenyésztőket magunk közül kipusztitsuk. Mint 
már több oldalról olvastam, az önérzetes segédi kar segít
ségével is lehetne talán jobb belátásra bírni az ilyen 
kollegákat, hiszen ők is előbb-utóhb önálló mesterek lesz
nek és érezni fogják ezeknek pusztító hatását.

A novemberi Fodrász Újságban olvastam egy cikket, 
hol egy önérzetes tanonc kéri a székesfővárosi tanácsot, 
hogy az iparostanonciskolában az idegen nyelvoktatást is 
tanítsák. En pedig azt ajánlanám még melléje, hogy az 
üzleti kalkulálást és számolást kultiválják intenzivebben, 
mert ha majd számolni és kalkulálni fognak tudni 
mindannyian és számoni fog mindenki önmagával, rá fog 
jönni, hogy az ily szégyenteljes árak mellett rezsinket 
fizetni nem bírjuk, s igy megélni lehetetlen. Közel 30 
éve önállóan űzöm e szakmát, magam mellett láttam már 
sokakat elpusztulni, s amint kissé gazdasági helyzetünk 
javulni fog, ez fogja legjobban és leggyorsabban elpusz
títani szakmánk bacillusait. Mert, mint Mangold szak
társam által meginterjúvolt vendége is kijelentette, min
den jobb ember visszatér az ő tisztes fodrászához, amint 
csak helyzete jobbra fordul. Vájjon mit fognak akkor 
ezen urak csinálni, mert a hegyről lemenni mindig lehet, 
de felmászni igen nehéz.

Azért most újból azokhoz az urakhoz szólok, akik 
még ezt követni akarják, gondolkozzanak egy kicsit s ne 
szegődjenek a fodrász szakma sírásói közé, hanem igye
kezzünk megértéssel egymásnak megélhetését megköny- 
nyiteni. Ne legyen baj az, ha valaki igyekszik magának 
jövőjét megalapozni, megélhetését biztosítani, de történ
jék az tisztes megértő alapon.

Továbbá az Ipartestületünk tagjainak figyelmét fel
hívom ezúton, hogy az ünnepi és esti zárás-nyitás közös 
megegyezés ugyan, de egyúttal rendőrségileg megerősített 
törvény is és büntetendő cselekményt követ el, aki ezt 
tulhágja, mindannak dacára nem respektálják, s vannak 
környékek, ahol egymást nézik, melyik zár be előbb, 
ezzel igen szépen ráfizethetnek az illetők, mert többszöri 
iparkihágás iparigazolvány megvonással is büntethető. 
Tehát ez irányban is tartsunk össze, s tartsuk tisztelet
ben saját magunk által hozott határozatainkat, végre 
legyen már egyszer megértés szakmánkban, akkor mind
nyájan boldogulni fogunk.

Gerö Lőrinc, fodrászmester.
Tapasztalt fodrászmester csak SOHÜTZER „ÖTTOKONY" 

borotvaszappanát használja.
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/. Mas párisi professzor, az általa feltalált világhirii 
és felillmulhatatln.mil kiváló

H E N N É  L ’ O R I E N T O L
magyarországi egyedáruságával ez óv október 1 -tól aluliiott 
céget bízta meg. Amidőn ezt közölni szerencsénk van, alabb 
ismertetjük úgy a 27 szinben állandóan raktármi tartott 
Henné L'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—7:1. „MONOTOLIA“

Mérleg-uoea 10. egészségügyi, kozmetikai, ipari
különlegességek egyedárusága.

H E N N É L’ O R I E ) N X O X

Tompa (matt)
|
Acajou (vöröses) Hamvas A rang szín

t erm ősze t es szi n ek reflex színek íz inck

1. Fekete (noir) 10. Vörösesfekete
2. Barna (brun)
3. Sötét gesztenye- 11. Vörösesbarna

szi.n (chat a in
foncé) 12. Vöröses-gesz-4. Geszlenyeszin
(chatain) tenyeszin b

5. Világos geszte-
nyeszin (chatain 13. Vörösesszőke 1*
clair) 17. sz. 19. sz.G. Sötét szőke 14. Sötét vörös Hamvas Velencei *
(blond foncé) szőke

7. Szőke (bioiul) 15. Vöröses 18. sz. 20. sz.
8. Világos szőke Hamvas- Arany-(blond clair) 1G. Világos vöröses szőke szőke9. Tompa szőke

(blond pale)
Az égő vörössel (roux foncé) megtakarítja a munkaidő felét. 

A régen keresett szín.
Nagyon megfakult, fehér szál nélküli hajnál a következő 

kizárólag e célra előállított festékek használandók :
21. sz. Párisi szőke, hogy aranyos árnyalatot kapjunk.
22. sz. Rózsa szőke, melynek nevét az árnyalás adja meg.
23. sz. Különleges hamvas, hogy könnyed hamvas szint

kapjunk.
24. sz. Szürkés szőke (bioiul grisatre), hogy a vörös árnya

latot gyengítse.
25. sz. Hewné vitai. (Éltető Henné.) Nem festő, hanem erő

sítő szer.
2fT. sz. Égő 'vörös, mely erősebben fest vörösre, mint a 2(5. 

sz. Natúr (természetes) Henné.
Dobozonként P 4.20.

Decomposant 101. sz. (Hennéivel festett sötétté vált Pengő
haj, szintelenitésére)...................................  2,40

Decomposant 102. sz. (parafestékek eltávolítására . 3.—
Decomposant 103. sz. (ezüst- és ólomtartalmú folyé

kony festékek szintelenitésére és zöld foltok el.
távolítására) .........................................................  3.—

L‘Oriéntől Kegenerateur 90. sz.......................  3 .—
Reflets d‘or 91. sz............................................... 3.—
Reflets d'argent 92. sz. ....................................  3 .—
Reflets cendré 93. sz. ....................................  1 .80
Concentrált folyékony sampon (1 liter elegendő 20

liter sampon készítésére) ............................ liter
Henné Naturelle ................................................ ]í,g<
Permanente 1 . sz. (decolorált és festett hajhoz) liter 
Permanente 3. sz. (természetes hajhoz) . . liter
Oriencil barna szem öldökfesték.................... üveg
Oriencil fekete szemöldökfesték ........................üveg
L'OHentol Panama kivonat samponpor 120. sz.

* (zsiros hajhoz) tucat 2.80
L'Orientol kátrány kivonat samponpor 121. sz.

(száraz hajhoz) tucat 2.80
L'Orientol Henné samponpor 122. sz. (használata vö

röses színárnyalatot b iz t o s it ) ................tucat 2.80
L'Orientol kamilla kivonat samponpor 123. sz. (szőke

hajaknak lágy arany tónust biztosit) tucat 2.80

4.— 
6.— 
4 — 
4.— 
3.Ő0 
3.50



FODRÁSZ UJSÁO

F O R T S C H R IT T

a tartóshullámtechnika legm odernebb v ív 
mánya
nem  közvetlen villannyal, hanem automatiku
san szabályozott hőfokú, veszélytelen

fo rró  l e v e g ő v e l  fű t
Csodálatos eredmények rossz és legrosszabb 
hajaknál is.
Rövid fűtési idő, egyszerű kezelés, gyors 
m unkalehetőség!
Erős preparátum  mellőzve, ellenben ártalmat
lanság és eredm ény  garantálva.
A  tartóshullámositás terén a legkiválóbb m inő
ségi teljesítm ény.
K érjen  díjtalan bemutatást a vezérképviselet
től:  F R A N K L ,  VII., N  felejts-u tea  21. sz. 
T e le fon h ivó : 314— 11.

E l nő (Ujjal kitüntetett Fortxohritt tartós-hullám.

V é Q e s s x * i z * ' t €  . . .
a piszkos és romboló konkurrenciával, de minél előbb, mert 
a tizenkettedik órában vagyunk és ha még sokáig várunk, 
úgy a fodrászipar csak volt.

Ezideig számtalanszor próbálgattuk ezeket a meg
tévedt szaktársakat, ha igy lehet nevezni, felvilágosítani, 
hogy ez igy nem mehet, mert nemcsak őket teszik tönkre, 
hanem a fodrászipart is. A közönség bizalma is erősen 
megrendült a piszkos árak miatt a fodrász iránt. Ezért 
minden eszközzel arra kell törekedni úgy az ipartestület
nek, mint a mesterszövetségnek, hogy a lehetetlen árakat 
jelző táblákat és reklámcédulákat a kirakatból eltiltsa. 
Lehet és kell találni eszközöket, melyekkel ezt végre tud
juk hajtani. Hozzunk határozatot, hogy az árakat nem 
szabad a kirakatba tenni, sem reklámozni és aki e határo
zatnak nem tesz eleget, annak a nevét a fodrászujságban 
közzé kell tenni, hogy mindenki tudja, milyen szomszédai 
vannak. így azután azt is tudjuk, hogy kikkel szemben 
kell retorziót alkalmazni.

Az államnak sem érdeke, hogy az adófizető polgárai 
tönkremenjenek és ezért, ha másképen nem megy, küldött- 
ségileg keressük fel a kereskedelmi miniszter urat, vagy 
az árelemző bizottságot és kérjük, tekintettel arra, hogy 
a fodrásziparban nagyon elharapódzott az úgynevezett 
piszkos konkurrencia (amely a karteltulkapásokkal szem
ben a másik veszedelmes szélsőség) és amely a fodrász
ipar létérdekein kivül a közönség higiénikus kiszolgálását 
is veszélyezteti, az összes fodrászüzletekre vonatkozóan 
tiltsa meg az árak utcára való kifüggesztését és egyéb 
módon való reklámirozását. Annál is inkább, mert ellen
tétben a kereskedőkkel, akik az árut is kiteszik a ki
rakatba és igy a közönség látja, hogy a kiirt árakért mit 
kap. A fodrásznál ez nem lehetséges és igy az árak ki

írása csak a közönség megtévesztésére és a rendes munkát 
végző iparosok tönkretételére alkalmas.

Ez a rendelkezés nem csorbítaná a kormány szabad
kereskedelem elvét sem, mert az üzletekben mindenki 
olyan árakon dolgozhat, amilyen az üzlet nívójának meg
felel. De kizárná az egymást gyilkolást. Még jobban meg
felelne a svájci rendszer, ahol minimális árak vannak 
megállapítva. Ott, ha valaki olcsóbban dolgozik, mint a 
hatóság és az ipartestület által megállapított ár, azt 
megbüntetik és a büntetés az elaggott szaktársak meg
segítésére fordittatik. Ezeket a dolgokat meg kell pró
bálni, annál inkább, mert az uj kormány ígéretet tett 
arra nézve, hogy a kisipart támogatja és ez az intézkedés 
a fodrásziparosok ezreit nyugtatná meg.

A közönségre sem közömbös, hogy olyan fontos 
higiénikus ipar, mint a fodrászat, rendes és tiszta ki
szolgálást nyújtson és ne legyen kényszerítve a még ren
desen és tisztán dolgozó fodrász is arra, hogy „lespórol- 
jon“ a vendégről valamit, mert a szomszéd valamivel ol
csóbb és másképen nem versenyképes. Én remélem, ha 
szorgalmazzuk, úgy eredményt érünk el, mert a hatóság 
is csak úgy tud segíteni, ha feltárjuk sérelmeinket és egy
ségesen kérjük annak megoldását.

A másik fontos kérdést, a vasárnapi munka ügyét, az 
eddigi jelek szerint, nem sok kilátásunk van úgy meg
oldani, ahogyan azt eddig elgondoltuk. Mert a mesterek 
egy része és a segédek ellene vannak, de csak azért, mert 
igy a szabadidő megröviditését látják. Tehát nekünk oly

Okvetlen jöjjön el a rend-
1  • 1  m 1  mm mm-m rkívüli közgyűlésre*
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megoldást kell keresnünk, mellyel minden fél lehetőleg 
megnyugszik. Azt a segédek is tudják, hogy segíteni kell, 
mert baj van, mert a szakma tönkremenetele, vagy fel
lendülése, éppen úgy a mesterek, mint a segédek érdeke.

Meggondolás tárgyává kellene tenni, nem volna-e 
üdvös iparunkra, ha az olasz rendszert alkalmaznánk, 
ahol a fodrászüzletek vasárnap délután 4 óráig nyitva 
vannak és hétfőn egész nap zárva.

Ki kell számítani, hogy miképen rentábilisabb, 
hogyan kapunk több vendéget, mert az valószínű, hogy 
vasárnap délután 4 óráig többen vennék igénybe a fod
rászt, mint hétfőn egész nap.

Azok, akik hétfőn szoktak járni, igy kedden jönné
nek, tehát a hétfői vendégeket sem veszítenénk el. így a 
vasárnapos vendég kedd, csütörtök, szombat és vasárnap 
jönne. Sőt olyan vendégeket is szereznénk, aki idáig nem 
vette igénybe a fodrászt. Azt mindenki tudja, hogy mégis 
csak másképen néz ki a fodrász által kezelt arc, mint ha 
egyedül borotválják, de nagyon sokan a fésülés miatt is 
inkább a fodrászhoz mennek, mert azt nem igen tudják 
egyedül rendesen megcsinálni és igy még az önborotvál- 
kozók is a fodrászhoz mennének vasárnap. Azt is tudjuk, 
hogy vasárnap könnyebben adják ki a pénzt ilyen célokra, 
mint hétköznapokon.

De a másik még nagyobb előnye ennek a rendszernek, 
hogy a házalókat (legalább is a legnagyobb részüket) le
köti. Ugyanis a vendég nem vár a fodrászra vasárnap 
estéiig és igy kénytelenek üzletben kiszolgáltatni magu
kat. Hétfőn pedig akár meg sem kell tiltani a házalást, 
mert akkor már erre nincsen szüksége a vendégnek. Ha 
akad is egy-kettő, az már ipari szempontból nem számot
tevő. klubbok, kávéházak, strandfürdők, stb., specialitása 
is megszűnne, azért, mert a szokott fodrász nyitva van 
és eddig is csak kényszerből jártak oda.

Tehát ne sajnáljuk azt a pár órát, amivel hétfőn ke
vesebbet ülhetünk az üzletben és gondoljuk meg jól, hogy 
nem-e kereshetünk többet vasárnap 8— 9 óra alatt, mint 
hétfőn 12 óra alatt és amellett a házalás is csökken és 
egy egész nap szabad rendelkezésünkre van.

Asbóth Gyula.

Vezessünk rendes üzleti 
könyvet.

A budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnök
sége november 14-én ipartestületközi értekezletet hi
vott egybe, melynek tárgyát a könyvvezetés népszerű
sítése képezte.

A kamara elnöksége régen felismerte már annak 
hátrányait, hogy a legtöbb kisiparos elhanyagolja vagy 
egyáltalán nem vezet rendes üzleti könyvet, pedig ez 
minden tekintetben csak hasznára lenne az iparosság
nak, mert a rendesen vezetett könyv, nemcsak tükör
képe a változó üzletmeneteinek, hanem sok esetben ér
tékes és hasznos segítőtársa is a bajbajutott iparosnak.

Olyan időket élünk, amikor minden üzletembernek 
a legnagyobb körültekintésre van szüksége, mert soha
sem tudja, hogy milyen kellemetlenséget hárít el, s igy 
mekkora alátámasztásra van szüksége az esetleges túl
adóztatással szemben, mert egy helyesen vezetett üz
leti könyv nemcsak felölel minden adatot, hanem egy
szersmind igazolja is az önálló iparost, mint vállal
kozót.

Az általános forgalmi hanyatlás 40 és 60 százalé

kos, sőt egyes üzletekben még ezeknél is magasabb. 
Ilyen visszaesések mellett lehetetlen elviselni azelozo 
évek forgalma alapján vállalt vagy ráerőszakolt köz
ős magánterheket. , . ,

Csak szabályszerűen vezetett üzleti könyvek képez
nek bizonyító erőt úgy az adófelszolamlási bizottságok, 
mint más hatóságok és magánosokkal szemben esetle
ges vitás követelések vagy peres eljárások alkalmával, 
de szabályszerűen vezetett könyvek alapján lehet csak 
kizárólag helyesen kalkulálni munkaárainkat és ezek 
hiánya sok esetben okozója iparunkban is elszabadult 
féktelen árversenynek.

A helyesen vezetett könyv tehát megmutat mindent 
és egyszersmind irányítja is az iparost, niért is nagyon 
ajánljuk annak bevezetését minden kartársunknak.

Díjtalan útmutatásban kívánja a kamara részesí
teni minden e tárgyban hozzáforduló iparost, vagy ipar- 
testületi megbizottat. Felkérte a könyvvezetés elméleti 
és gyakorlati tanítására az ország legjobb, hírneves 
könyvszakértőit, akiken át mintalapokat is díjtalanul 
bocsájt az érdeklődő iparosok rendelkezésére.^ Tehát 
csak akarat és egy kis szorgalomra van szükség mind
ezek megtanulására.

Minthogy ilyen tanfolyamok megtartását Ipartes
tületünk elnöksége is helyesli és tervbevette, felkérjük 
az Ipartestület tagjait a tanfolyamra való jelentke
zésre, melyet a téli estéken kívánunk bevezetni és ha 
tagjaink tömegesebb érdeklődést mutatnak, az esetben 
lépéseket teszünk a kamaránál tanerők kiképzése vagy 
kirendelése tárgyában.

A tanfolyamra jelentkezni a hivatalos órák alatt, 
a jegyzői irodában szíveskedjék.

Vada József.

A  m üköszörüsök felhívása, a  fodrász
társadalom h oz.

A gazdasági viszonyok és a mindgyakrabban megismétlődő 
panaszok arra indították a budapesti késes és miiköszörüs- 
szakosztályt, hogy az alant felsorolt szakosztály tagjai a f. bő 
3-án tartott tagértekezlet határozatának teljes egészében ér
vényt szereznek és a mini.ljobban el burjánzó házalórendszert 
megszüntetik. Azon kérelemmel fordulunk a mélyen tisztelt 
fodrászmester urakhoz, hogy úgymint a múltban, a köszörülésre 
szánt szerszámaikat közvetlenül a házalók megkerülésével, az 
alulírott üzletekhez juttatni szíveskedjenek.

-1 UbAItílv71 ltrl cl ACbtJa v b Ili UhUb/iUl
Ampersán Ferenc Újpest, Blehá Ferenc Vilmos császár-ut 27., 
Blazsek Adolf Kecskeméti-u. 1., Dreszmann Károly Üllői-ut 38., 
Dvorák László Villányi-ut 4., Dréher és Fia Kossuth Lajos-u. 
14—16., Di Glerla Akácfa-u. 62., Fiser Gyula Iskola-u. 42., 
Fiser Gusztáv József-körut 17., Herczog János Bethlen-u. 14., 
Jabloniczky Károly Dohány-u. 7., Kormos Adolf Baross-u. 8í)., 
Krautsider József Újpest, Langer .Tenő Lehel-u. 1., Lipp Ferenc 
Rádai-u. 5., Nagy Ferenc Ferenc-körut 28., Nagy István Sziget- 
utca 15., Neinbaer Rezső Teleki-tér, Prohászka József 
Népszinház-u. 42., Rosenfeld I. Teréz-körut 20., Roth I., Podma- 
niczky-u. 31., Suclilek Sándor Király-u. 3., Szilágyi Elek Doh
utca 59., Zaorál János Baross-u. 1. — Mély tisztelettel Nagy 
szakoszt. elnök.

Minthogy a fodrászok is elvi ellenségei a házalórendszer
nek, felkérjük szaktársainikat, hogy mindenki a maga köréiben 
a köszörűsök méltányos kérelmét szívlelje meg és köszörülni 
valóit az üzletekhez juttassa.

M 64 fenőszi)  drb. P 2.70
F e n ő p a s z i a  3 0  fillér. K apható m inden szak ü zletb en .
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Bemutató est. A Mesterszövetség V. kerületi alosztályának Takarék-
November hó 10-én tartotta bemutató estjét Bru- 

zsén Gyula fodrászsegéd, a Mester-Szövetség rendezésé
ben, gyönyörű és imponáló sikerrel. Bemutatásra került: 

I. modell: félhosszu haj vízbe rakva,
II- „ hátrafésült cakk, preparált hajból,
III- 9y tartósan ondolált haj, vizbe rakva,
IV. „ férfi vizondolálás.

Ugyancsak november hó 24-én tartotta bemutató estjét 
Hurtl Oszkár, szakiskolánk igazgatója, még pedig hatal
mas sikerrel mutatta be a modern férfifodrászat szépsé
geit, egy lehetetlenül göndör haj ritkítása és vizlerakása. 
Legutóbbi bemutató estjén pedig a Ilenna-hajfestést is
mertette tanulságos előadás keretében. Huffnagel Henrik 
pedig modern női vizondolálásával aratott elismerő sikert. 
Szép volt még Hurtl igazgatónak vasondolált férfifeje is.

Az est fényét emelte a VI. kerületi fodrász szakirányú 
tanonciskola igazgatójának és tanári karának jelenléte, 
Szabó és Ádámffi tanár urak pedig a modelleket rajzolták 
le munka előtt és munka után.

Ezúton is hálás köszönetét kell mondanom a Mester- 
Szövetség nevében a bemutató uraknak az önzetlenül vég
zett szép és tanulságos munkájukért. Ugyancsak hálás 
köszönettel tartozunk Gyurkovits Zoltán iskolai igazgató 
urnák és a tanári karnak azért a lelkes érdeklődésért, 
amely közénk vezette a szakirányú iparostanonciskola 
vezető tanári karát.

Portscher Lajos, szöv. titkár.

asztaltársasága 1032. decemlter ihó 18-én, vasárnap este S óra
kor tartja évvégi társasvacsoráját és a betétek kifizetését. Va
lamint újbóli megalakulását a Sehück-féle étteremben, V. kér., 
I/ipót-körut 15. szám alatt. Vendégeket szívesen látunk, vacsora 
nem kötelező. Egyben felhívjuk a kollégákat saját érdekükben, 
hogy minél nagyobb számban iratkozzanak he a Takarék-asztal
társaságba. A Vezetőséf/.

Az újpesti szakosztály és a niesterszövetég akciója. Az új
pesti mesterszövetség és az ottani ipartestület fodrászszakosz
tálya már hetek óta tárgyalja a tisztességtelen verseny és a 
forgalmi ailö eltörlésének kérdését.

Mind a két kérdésre vonatkozó akciót országossá kívánják 
tenni és abba az összes érdekelt szaktársakat, valamint testiile- 
teiket bevonni.

A hangulatról ítélve, az ügy :övid.*sen bővebb megoldásra
kerül.

A kiadóhivatal kérelm e és üzenetei.
Kiadóhivatali ügyvezető: > wla József

Aki a Fodrász Újságot; kézbesítési zavarok nélkül akarja 
megkapni, az jelentse be a kiadóhivait alnak régi címével együtt, 
lakhely vagy üzlet változása esetén, az uj cinvét minden hónai) 
25-éig. Aki a Fodrász Újságában álló nagy apróhirdetést óhajt 
közzétenni, azt küldje be minden hónap 25-éig.

A legkisebb apróhirdetés dija (tiz szóig terjedő) 1 pengő.

Felhívás! Ezúton is felkérjük a Mester-Szövetség 
nevében az igen tisztelt szaktársainkat, hogy árjelző táb
láikat vegyék be az utcáról, mert ez csak rontja a fodrász
iparos jó hírnevét. Az Elnökség.

Kerületi alosztályok összejövetelei:
I. kerület: Minden 1-je után való kedden este, Zöldfa

vendéglő
II. kerület: Minden 1-je után való hétfon este, 

Batthyányi-tér, Iparos-Kör.
III. kerület: Minden 1-je után való kedden este, 

Hauszmann-vendéglő.
V. kerület: Minden csütörtök este, Schiick-etterem,

Li-pót-körut. .
V__v i. külkerület: Minden 1-je után való héttőn

este, Csángó-utca 10., Novák-vendéglő.
VIII. kerület: December hó 12-én Plé Krisztus ven

déglő, Mátyás-tér.
IX . kerület: Minden hétfőn este, Radai-utca, Pék-

vendégW- A /  Klnöksi'-ir.

és azon túl minden további szó 10 fillér, de állást és alkalma
zottat keresőknek 10 szón felül, már szavanként csak 5 fillér. 
Az apróhirdetési dijat a szövegleadással együtt előre kell le
fizetni. Vidékről beküldött apróhirdetésekhez 10 filléres posta- 
bélyegekben a szöveggel együtt tessék a hirdetési dijat is be
küldeni, mert enélkül nem közölheti lapunk a hirdetést. Aki 
a hirdetését tartalmazó támpéldányt is óhajtja, az erre a célra 
külön is küldjön még 80 fillér értékű postabélyeget és jelezze, 
hogy a szaklapot küldjük meg neki. Sem ntánrétéles újság- 
rendelést, sem válaszbélyeg vagy válaszlap nélküli leveleket 
figyelembe nem vehetünk. Akinek az előfizetése lejárt, annak 
elmére lapunk belsejében postabefizetési (csekk 1 apótj mellé
kelünk és kérjük, hogy az előfizetését minden további kére
lem nélkül újítsa meg, mert a következő lapot már csak az 
előfizetés beküldése után küldi meg a kiadóhivatal.

Nyugtázzuk köszönettel a következő előfizetéseket: G. T., 
Székesfehérvár, 0.— P, R. ív.. Bölcske, 3.50 P, M. L„ Kisbér, 
3j50 P, M. A., Magyaróvár, 3.50 P, K. I., Mezőtúr, 6.— P.

A gyors, kellemes, kíméletes liorotválás lehetőségét a 
SCHÜTZEK „ÜTTORONY" borotvaszappan használata bizto
sítja legjobban.

Maorv István-télé b o ro tv á k , o llók ,

V.,SzIg eí-utca 15/1>.

Javításokat pontosan 
eszközlök.
Speciális vas köszörülése 
párja P 2.80.
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A Temetkezési Egylet 
közleményei*

A Budapesti Borbély-Fodrászmesterek Betegsegély ző és 
Temetkezési Segély egyletének vezetősége értesíti összes tagjait, 
hogy tagtársunk és egyletünk 8 éven át volt nagyérdemű pénz
tárosa Kruch Péter f. évi november hé> 15-én 65 éves korában 
elhunyt. Temetése 17-én az uj köztepiető halottasluizából egyleti 
zászlónk kivonulásával, számos tagtársunk és a gyászolók 
sokasága kíséretében ment végbe. 10 halálesettel a temetési pót
lások 133-ik esetének befizetése vált esedékessé Schröder János 
pénzbeszedőnk utján, vagy a Központban minden kedden este 
0—í) óráig és kérjük tagtársainkat ennek pontos teljesítésére.

Egyúttal értesítjük tagtársainkat, hogy kötelességszeriileg 
december első felében adjuk postára mindazok számára a fize
tést sürgető intéseket, akik pótbefizetésekkel hátralékban van
nak. Nagyon kérjük tagtársainkat, ne Ihalmozzák a hátralékokat 
annyira, mert igy nem bírják azután jóvátenni; mi is egyiitt- 
szenvedők vagyunk önökkel és tudatában a rossz gazdasági 
viszonyoknak, mégis állítjuk, hogy az esetleges 1—2 temetési 
pótláshoz szükséges összeg ‘minden háznál előkerül, már csak 
azért is, mert ments Isten váratlanul reánk kerülhet a sorscsapás 
s akkor? . . .  — Egyletünk célja és létalapja, hogy ilyen gondok 
és a vele járó bajoktól mentesítse tagtársainkat, amiért is utalva 
az önmaguknak tartozó kötelességükre, kérjük önöket, vegyék 
komolyan ez általunk kényszerült megintésiinknek tartalmát, 
mert viszont nekünk is kötelességünk annak értelmében eljárni.

A vezetőség.
A Budapesti Borbély-Fodrászmesterek Betegsegélyző- és 

Temetkezési Segélyegyletének vezetősége értesíti összes tagjait, 
hogy tagtársaink Szeion Péter (111. kér.) egyletünknek több mint 
30 évig hűséges és mindig tettrekész tagja f. évi november hő 
24-én GO éves korában és Kopsits Károly  (V ili. kér.) f. évi 
november hó 24-én G3 éves korában elhunytak. Temetésük 26-án 
az óbudai, illetve az uj köztemető halottasházaiból, tagtársaink- 
tól és a gyászba borult családtagokt ól kisérve ment végbe. E két 
halálesettel a temetési pótlások 134. és 135. eseteinek befizetése 
teljesítésére Schröder János pénzbeszedőnknél, vag.v a Központ- 
vált esedékessé és nagyon kérjük tagtársainkat ennek pontos 
teljesítésére. Schröder János pénzbeszedőnknél, vagy a központ
ban minden kedden este 6—9 óráig.

Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik szeretett édesapám el
hunytéval részvétükkel gyászomban vigasztaltak, fogadják hálás 
köszön etemet. — Egyúttal nem mulaszthatom el elismerni, hogy 
700 pengő temetkezési segélyt a Temetkezési Egylettől felvettem.

Budapest, 1932 november 24. Szeim Géza.

HÍREK.
Bányász Jenő dr. kain. titkár 25 éves szolgálati jubileuma.

Bensőséges meleg iinnepléspen volt része Bányász Jenő dr.-nak, 
a Budapesti Kereskedelmi es Iparkamara titkári kara reszeiől 
25 éves szolgálati jubileuma alkalmából. Bányász Jenő dr. ka
marai titkár érdemeit, amelyeket mint a védjegyosztály vezetője 
és a kamara választott bíróságának referense szerzett, Gyulay 
Tibor dr., a kamara főtitkára meleghangú üdvözlő beszédben 
méltatta. Bányász Jenő dr. a magyar gazdasági élet egyik köz
ismert munkás tagja, akinek irodalmi szakmunkássága és ma
gyar szívélyes tn odora sok barátot szerzett. Bányász Jenő dr. 
egyébként sportférfiu is. A MAC régi gárdájához tartozik, ahol 
a vivósport terén komoly eredményeket ért el. Bányász Jenő dr. 
kamarai titkárt a gazdasági élet vezérférfiai közül is számosán 
üdvözölték negyedszázados szolgálati jubileuma alkalmából.

Köszönet. Több mint 100 elismerő levélért, melyeket szerény 
cikkeimért a fodrásztársadalom címemre küldött, ezúton fejezem 
ki kózszoritással őszinte köszönetéinet. Az elismerő levelek to
vább sarkalnak a folytonos munkálatokra : a fodrásztársadalom 
szebb, boldogabb jövőjének kiharcolásában. — Üdvözlettel:

B<ulc István, ip. tan. isk. tanár.

Halálozás. Súlyos gyász érte a főváros fodrásztársadalmát, 
amidőn arról értesültünk, hogy Kruch  Péter november 15-én 
elhunyt. Temetése nagy részvét mellett ment végbe az Új- 
temetőben. Az elhunyt fodrásztársadalmunk egyik kiemelkedő 
és kiváló tagja volt, aki, mint hajvágó, országos hírnévre tett 
szert. Ü volt nálunk a modern fodrászatnak egyik legizmosabb 
és leghathatósa'bb művelője, akinek a fodrászipar igen sokat 
köszönhet. Sírjánál az ipartestülei elnök, M illle r  Károly tar
tott nagyhatású gyászbeszédet.

Az OTI-bejelentések. Azok a szak társak, akik eddig el
mulasztották alkalmazottaikat az OTI-ba bejelenteni, ezen mu
lasztást késedelem nélkül pótolják és a bejelentést sürgősen 
küldjék be. Most még nem késő ezen mulasztást helyrehozni.
* -x-

Ugyancsak itt figyelmeztetjük szaktársainkat, hogy ha uj 
üzletet bérelnek, mielőtt kiveszik, érdeklődjenek az OTI-nál, 
nem tekintik-e jogutódnak őket, mert igy sok kellemetlenségtől 
megmenekülhetnek.

Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik szeretett férjem el
hunytéval részvétükkel gyászomban vigasztaltak, fogadják hálás 
köszönetemet, — Egyúttal nem mulaszthatom el elismerni, hogy 
600 pengő temetkezési segélyt a Temetkezési Egylettől felvettem. 

Budapest, 1932 november 25.
Özv. Kopsits Károlyné.
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i n  ks- fával füt ê y a ■normál szobát “  *  oran at

Hazai barnaszénnel a

ZEPHIR

2 aknás Rekord
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. sarok). Ugyanitt a z  e la d á si m in taraktár.

Újabb tanoncfigyelmeztetés. Felhívjuk a mesterek figyel
mét, hogy a tanoncok ismételten elkerülik az iskolát. Vegyék 
tehát a tanoncot szigorú ellenőrzés alá; minden iskolalátogatás 
után, szoktassák hozzá, (hogy a könyvét otthon bemutassa, mert 
a tanoncok mulasztásaiért a mestereket vonják szigorúan fele
lősségre.

FIGYELMEZTETÉS! Ismételten felhívjuk szaktársaink 
figyelmét, hogy a december havi rendkívüli közgyűlésen csak 
azok jelenhetnek meg és szavazhatnak, akik két évi tagsági 
díjjal nincsenek elmaradva. Kivételt képeznek azok, akik 1930 
dec. 15 után lettek önállóak. A szavazatra jogosultak lajstroma 
a testületben közszemlére van téve, azt mindenki tekintse meg 
és ha nevét nem találja benne, sürgősen rendezze hátralékát, 
1932 december 14-ig, nehogy megjelenési és szavazati jogától 
megfosszák.

Tartóshullám forró levegővel. A tartóshullámot c.sináltatók 
eddig legjobban féltek a villanyáram veszélyeitől. Most azon
ban a világszabadalmú „Fortsohritt“ tartóshulláuigép tökéle
tesen kiküszöbölte a veszélyt, mert nem közvetlen a villannyal, 
hanem automatikusan szabályozott hőfokú forró) levegővel me
legít. Mindenkinek érdeke a Forschritt beszerzése, amelyet 
Franki (VII., Nefelejts-utca 21. sz.) vezérképviselő díjtalanul 
mutat be.
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Helyreigaz!tás. A múlt havi Fodrász Újságban „Iparkaló- 
zok“ clim alatt megjelent cikkem elme nem vonatkozik sem a 
Szakszervezetre, sem Szuclientrong kollegára, mert a róluk em
lített néhány sor egészen más témájú és más bekezdésii, mint 
a tulajdonképpeni cikk. Mangol Miklós.

Sólyom Turista Egyesület december havi programmja.
December 4-én: 1 . túra: Remetehegy, Nagyszénás, Nagyko
vácsi, Hűvösvölgy. Találkozás a hűvösvölgyi villamos végállo
másnál reggel 8 óraikor. Vezető Pázmány József. 2. túra: 
Feketefej, Nagykovácsi, Hűvösvölgy. Találkozás a hűvösvölgyi 
villamos végállomásnál reggel 9 órakor. Vezető Müller Do
mokos. — December 8-án: Csütörtökön este Mikulás-est S órai 
kezdettel a „Három veréb“-hez címzett vendéglőben (II., Fő
utca 8.). Belépődíj nincs. — December 11-ón: 1. túra: Túra 
■Lakihegyre. Találkozás az erzsébetiülvai Határ-utnál reg
gel fél 9 órakor. Vezető Kincse János. 2. túra: Túra Laki
hegyre. Találkozás csepeli templomnál reggel 9 órakor. Vezető 
Breitfeld Alajos!. 8. Túra: Barangolás a budai hegyekbe. Ta
lálkozás a Széli Kálmán-téren reggel fél 8 órakor. Vezető 
Riókért József. —  December 18-án: 1. túra: Szépjuhászné,
Hárshegy, Vadaskert, Óbuda. Találkozás a zugligeti villamos 
végállomásnál reggel 9 órakor. Vezető Reiter János. 2. túra: 
Irhásárok, Csillebérc, Normafa, Szépjuhászné, Hárshegy, Hű
vösvölgy. Találkozás a farkasréti villamos végállomásnál reg
gel 8 órakor. Vezető I’erucz Kornél. 8. túra: Barangolás a 
budai hegyekben, hó esetén sível. Találkozás Széli Kálmán- 
téren reggel fél 8 órakor. Vezető Zörgő János. — December 
25-én: 1. túra: Barangolás a budai hegyekben, hó esetén sível. 
Találkozás a Széli Kálmán-téren reggel fél 8 órakor. Vezető 
Krainni Lajos. 2. túra: Vadaskert, Csúcshegy, Szarvashegy, 
Hűvösvölgy. Találkozás a hűvösvölgyi végállomásnál reggel 9 
órakor. Vezető Fichter Antal. — 1938 január 1-én: 1. túra: 
Barangolás a budai hegyekben, hó esetén sível. Találkozás a 
Széli Kálmán-téren reggel 9 órakor. Vezető Kapás István. 
2. túra: Újpest, Csillaghegy, Üröm, Óbuda. Találkozás az új
pesti villamos végállomásnál reggel 9 órakor. Vezető Taug- 
ner Adóm. 3. túra: Óbuda, Üröm, Óbuda. Találkozás az
óbudai villamos végállomásnál reggel fél 10 órakor. Vezető 
Ecser István. Turabizottság.

„Még ilyen jó borotvám soha nem volt“ , mondja az, aki 
Tommy-borotvával borotvál s valóban a Tommy-borotvák és 
Tommy-hajvágóollók a Ma fodrászának szerszámai. Minden 
reklámnál, dicséretnél jobban beszél az a tény, hogy a Tommy- 
borotvák és Tommy-liajvágőollók használatban lévő nagy tö
megében egyetlen olyan darab sincsen, amely ne válna be 
teljes tökéletességgel. Ennek a titka abban rejlik, hogy a 
Tommy-acéláruk a legfinomabb svéd acélból készülnek s min
den darab, mielőtt: forgalomba jönne, rendkívül tüzetes vizs
gálatnak vetnék alá. Ezek az alapos vizsgálatok s próbák 
teljesen kizárják azt, hogy kevésbé jó minőségű áruk kerül
jenek forgalomba, de attól függetlenül, minden darab Tommy- 
borotváért és Toinmy-hajvágóollóért teljes jótállást vállal 
Halász Ödön fodrászüzlet berendezési és felszerelési szaküz
lete, Budapest, VII., Csengery-utca 20. szám alatt. A Tommy- 
acéláruk magyarországi egyedárusitója Halász Ödön-cég s 
kizárólag csak nála szerezhetők be.

Újság mérsékelt áron. Testületünk vezetősége eljárt az 
egyes lapoknál abban az irányban, hogy a fodrászok részére — 
ami a lapnak is érdeke — olcsóbb előfizetést nyújtsanak és a 
feltételeket könnyítsék meg.

Ezen felhívásra a „Pesti Hírlap" felajánlotta, hogy negyed
évi előfizetésnél 10 1* 80 fill. helyett a fodrászoknak 8 I* 04 
fillért számit. Az Estlapok „Az Est" havi előfizetési árát
3 P-ről 2 I’ 40 fillérre, a „Pesti Napló" előfizetését 4 l'-ről 
8 p-re mérsékelte. Ezzel szemben az „Újság" oly fodrászok ré
szére, akik az ő reklámplakátjait kifüggeszteni hajlandók,
4 P helyett havi 2 P előfizetési dijat számit.

Mindenesetre érdemes, hogy szaktársaink a felajánlott ked
vezményeket igénybe vegyék.

Köszönetnyilvánítás. Mélységes özvegyi gyászomban, Isten
ben vetett hitemen kívül, a imgytekintetil Ipartestület és Temet
kezési Egylet tettekkel bizonyított őszinte részvéte, balzsamos

írként hatott reám és felkérem igen tiszelt Elnök urat, legyen 
kegyes mindkét testület minden egyes tagjának hálás köszöne- 
temet tolmácsolni, hogy Istenben boldogult, forrón szeretett 
uram elhunyta alkalmával, a drága halott iránt táplált tisz
telet, nagyrabecsülés és barátság jeléül oly nemes készséggel 
állottak özvegye mellé és a neki szóló végső tiszteletadásban 
oly lélekemelő részt vállaltak. Sok-sok köszönet ezért! Egyben 
hálás köszönettel nyugtázom a felvett 700 P temetkezési járu
lékot. Tisztelettel özv. Kruch Pót érné.

Egy álhir a vasárnapi munkaszünetről. Több lapban az a 
közlemény jelent meg, hogy a miniszter a vasárnapi munka
szünet mai formáját tartja fenn. Ez a hir téves és elferdített, 
mert a nőifodrászok kérték a minisztériumban az eddigi vasár
napi munkaszünet fenntartását és rájuk vonatkozólag jelentet
ték ki, hogy a szünet ug.v marad, ahogy van.

Ez a kijelentés az urifodrászokra annál kevésbé vonatkoz
hatott, mert az Ipar testületnek a vasárnapi munkaszünet meg
változtatását kérvényező memoranduma ezen kijelentés idő
pontja után érkezett a minisztériumba. Egyébként is ipar- 
testületünk elöljárósága eljárt az illetékes helyen és ott biz
tatást kapott arra nézve, hogy a benyújtott memorandumot rö
videsen tárgyalni fogják és az ügy kedvező elintézését helyez
ték kilátásba.

Ingyen adunk kirakatanyagot és minden fodrászüzletnek 
csak hasznára lesz, ha szembeötlően hirdeti, hogy SCIIÜTZER 
„ÖTTORONY" borotvaszappanát használja. Mert mindenki 
tudja, hogy ez az évek hoszu során kipróbált, tökéletesített és 
bevált gyártmány biztosítja a kellemes, gyors borotválás lehe
tőségét, a bőrt nem izgatja, sőt jótékony liaóanyagaival selymes 
finomságuvá eszi. Előzékenyen áll minden fodrászmester rendel
kezésére a Sclnitzer S. és Fia cég és testvérvállalata a Savoly 
Illatszer- és Pipereszappangyárai r.-t., Budapest, VI., Lövölde
tér 4. szám.

A Toramy borotvák és Toxnmy hajvágóollók

a világ legjobb fodrászszersizámai. Ha ezzel dolgozik, meg
tudja, milyen az igazán jó borotva és olló.

Tomany francia élű, fehérnyelü borotva 27. v. 28. 4.(50 I* 
Tominy homorú pengéjű %, */* v. %-os szélességben 7.— P 
Toinniy Non plus ultra, gumis olló 18. 19. 20. sz.

Tommy gumral nélküli olló

r
5 0 % -os kölnivíz, kilenc

féle illáiban, literje 4.(50
D ióola j, szagtalan, sötét,

1 kg. 2 .80
l ’ rima B otion - v. Bayrum ,
5 0 % -os, literje 4.00

K itűnő vérelflllitó sitt 0.20
Tim sótablettn. lila, nagy 0.25
M olla-ecset, nagy 1.00
Sham poonpor, kitűnő, 1 

kg. 2.40
D raskóczy - borotvuszap- 

pan, 1 cs. 1.00
Sabárla - borotvaszappan,

1 cs. 1.70
Szarvas babahajtű, 1 (lob. 1.20 
Köröm lakk, minden szín

ben, dekája 0.14
K öröm lem osó, dekája 0.07

5.40 5.80 (5.20 P
______18. 19. sz.

5.40 5.80 P
Sarkos fátyol, erős, mind 

a három oldalán szegély- 
lyel, 0 .40, 0 .44, 0 .50,
0.54 0 .00

Duplán sodrott netz 0.74
H alász-urilekötő 0 .00
Srófos szeszlámpa, erős 

nagy 8 .—
Ondolálókapocs, 1 karton 0 .76  
Natúr llenna-lia jfesték, 

dekája 0 .06
Innocam in-liajfesték, 15 

szinánnyalatban, 1 doboz 2.50 
Kom ol-hujfesték 2.80
Fodrászpuder, 1 kg. 2 .—
K ölniviakom pozició a leg

kiválóbb minőségben, kü
lönféle illatban, m inő
sége garantálva, 10 gr.
1 liter kölnivízhez 1.20

Köszörüléseket olcsón, jótá llás m ellett vállalunk. 
Vidékre csom agolási d ija t nejii számítunk. 

Üzletberendezésnél felvilágosítással és költségvetéssel 
d íjtalanul szolgál

H A L Á S Z  ÖDÖN
fodrászberendezési, felszerelési acél- és kozmetikai cikkek 

•nagykereskedése,
Budapest, VII., Csengery-utca 26. sz. T elefon : 45— 1— 13.
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HIVATALOS RÉSZ
Elöljárósági ülés: 1932 december 12., este 8 órakor.
Tanoncszabaditás: 1932 december 20-án este 7 óra

kor. (I. sz. bizottság.)
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 székesfőváros 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 karfásaikat, akik iparengedélyüket nem szak
képzett: egyéneiknek átengedik és ezáltal a szakmának kárt 
okoznak, maguknak inaiig meg nem engedett hasznot 'biztosíta
nak, hogy vonják vissza iparengedélyüket, mert ellenkező eset
ben a megtorló lépéseiket megtesszük. 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.

*
Fizesd a tagsági dijat, mert nem leszel mindig fiatal, 

s ha megöregedtél, megsiratod hanyagságodat.

A z elöljáróság: november havi ülése.
Az ülést Müller Károly elnök nyitotta meg és be

jelentette Augenfeld Lajos és Kruch Péter elhalálozását. 
A két kiváló szaktárs emlékezetét a jelenlevők felállással 
tisztelték meg. A Fabinyi kereskedelmi miniszter kineve
zése alkalmából a miniszterhez intézett üdvözlő iratra a 
miniszter által küldött választ is felolvasták. Előadták az 
Iparosblokk átiratát, melyben a fodrászok támogatását 
kéri. Jelentette az elnök, hogy eljártak az OTI ügyben is, 
annyi eredményt értek el, hogy minden egyes osztályt 
eggyel lejebb szállítottak. Bejelentette az elnök, hogy az 
uj ipartestületek országos központjára vonatkozó törvény 
végrehajtási utasítása értelmében rendkívüli közgyűlésen 
kell megválasztani a testületnek a központ közgyűlésébe 
kiküldendő 15 kiküldöttet és 10 pótkiküldöttet. Ebből a 
célból a testület rendkívüli közgyűlését 1932. december 
15-ére hívták össze.

Friedrich Ferenc a wieni kongresszuson tett tapasz
talatairól számolt be. amelyet lapunk más helyén részlete
sen közlünk.

A folyó ügyek elintézése után az elöljáróság novem
ber havi ülése véget ért.

S zzavazzszon  m i n á c n l í i  aa;
IpartGStüleilzöxi B J o l í k
H i v a t a l o s  l i s t á j á r a .

jl.U.U JlT.l I J1T.11 fITiU flílM ftliU MiUftllM M*******1* j.*.*!.* **?!*r

Nagy értekezlet volt november 17-én.
Az Ipartestület helyiségében november 17-ére az elnök

ség és az elöljáróság nagy értekezletet hivott egybe, ame
lyen több, mint száz szaktárs jelent meg. Az értekezlet 
tárgya a fodrászipar mai problémáinak megoldása es az 
ipar helyreállítása volt. Müller Károly elnök megnyitója 
után felkérte a szaktársakat, hogy röviden szóljanak a 
napirendhez és csak kész javaslatokkal álljanak elő. Igen 
nagy és érdekes vita fejlődött ki, amelyben resztvettek. 
Metzler Béla, Bandler Fülöp, Lusztig Antal, Juhász 
András, Cézner Márton, Hangya Márton és Vada József. 
Ezekből a felszólalásokból az domborodott ki, hogy a tisz
tességtelen versenyzőkkel szemben versennyel kell fel
lépni. Egyesek a mellékmunkák eltörlését véleményezték, 
mert ezáltal a vendégeket a kiuzsorázástól megóvhatják 
és a tisztességtelen versenyzők kezéből kiütnék machiná
ciójuk főeszközét. Arról is szó volt, hogy legjobb lenne 
oly hatósági árszabályt létesíteni, amely mindenkit kény
szerítene a felállított árak betartására és igy kilengés sem 
lehetne. Az értekezlet felhatalmazta a vezetőséget, hogy 
járjon el a tisztiorvosoknál avégett, hogy azok higiénikus 
szempontból a legszigorúbb ellenőrzést gyakorolják.

A legtöbben a vasárnapi munkaszünet mai helyzetét 
tették felelőssé az ipar lezülléséért, valamint a tanoncok- 
ban való túltermelést.

Müller elnök valamennyi feszólalónak válaszolt és fel
jegyzéseket tett, valamint megígérte, hogy az iparnak 
felsorolt égető kérdéseiben személyesen is el fog járni és 
minden igyekezetével azon lesz, hogy azok belátható időn 
belül okvetlenül kiküszöböltessenek.

Felhívás. A tanoncotlhon azzal a kérelemmel fordult az 
Ipar testülethez, hogy a szegény tanoneok részére használt 
fehérnehnieket és ruhanemüeket juttassanak. A vezetőség fel
kéri a tagokat, hogy nélkülözhető ruhadarabjaikat juttassák 
el a nemes célra.

Ismételten felhívjuk a szaktársak figyelmét, hogy az üzlet 
bejáratánál a név kiírása kötelező. Ahol ez hiányzik, ott tessék 
sürgősen pótolni, m?rt büntetésnek teszi ki magát, aki el
mulasztja.

Kérelem. A Megváltó születésének napja a szeretet ünnepe 
és igy örömünnep. Ipar testület link 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 kartársaJkat, gondoljanak a 
náluk száz százalékkal rosszabb sorsban sinylődőkre, az özve
gyekre és árvákra és segítsenek segíteni, hogy a szent karácsony 
ünnepét az elhagyottak részére is örömünneppé tehessük. A tes
tület elnöksége gyüjtőiveket fog kibocsátani, kérjük bármilyen 
csekély adománnyal hozzájárulni, hogy a rászorultakon segíteni 
tudjunk. Minden összegért fogadják előre is hálás köszönetiiuket.

Elnökség.

A segélyalap havonta 1000 pengőt fizet ki az elörege
dett szaktársaknak.
Akinek magas a forgalmiadója, kérje okvetlen a leszállítást! 
A Ycrba-Rakéta borotva páratlan a maga nemében.
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^Míy^hueztetes. Az Ipartest űlet vezetőség' felhívja 
met arra, hogy a cégtáblákon egyeli üzleti jelzések 
tulajdonos nevét is feltétlenül fel kell tüntetni, mert 
maradása szigorú büntetés alá esik.

a flgyel- 
niellett a 
ennek el-

Arra is felhívjuk a figyelmet, lliogy minden alkalmazottat, 
akár állandó, akár kisegítő, alkalmaztatása után — még lm csak 
órákat dolgozik is he kell jelenteni az OTI-bu, mert a be
jelentés elmaradásának súlyos következményei lehetnek.

Segélyt élvezők figyelmébe! Aki segélyét három egymást 
követő hónapon bellii fel nem veszi, úgy tekintetik, hogy segélyé
iül lemondott. Az 1 í . övben esedekes segélyek 1933. évben nem 
fizettetnek ki. Vegye fel tehát segélyét mindenki 1932 december 
31-ig, mert elmaradt segélyének megfizetését 1933. évben nem 
követelheti.

Felkérem azokat a szaktársakat, akik a legutóbbi öt 
évben önállósították magukat s tagsági könyvecskéjük 
még nincs, hogy iparigazolványukkal jelenjenek meg a 
pénztárhelyiségben, szerdán és szombat kivételével, 
este 6— 9-ig, hogy tagsági könyvecskéjük kiállítható 
legyen. A tagkönyv kiállítása díjtalan.

A segély nem könyöradomány, hanem egy olyan já
randóság, amit a tagsági dij pontos fizetésével lehet kiér
demelni.
Akinek magas a forgalmiadója, kérje okvetlen a leszállítást!

FIGYELMEZTETÉS. Több reklamációból kifolyólag érte
sítjük a mester urakat, hogy nőifodrászatból csak az a tanonc 
szabadítható fel, aki a borbély- és .fodrászipar mellett egyúttal 
á nőifodrásziparra is be van szerződtetve, tehát figyelmeztetjük 
a mester urakat arra, hogyha tanulóikat mind a két iparágból 
óhajtják felszabadittatni, úgy a tanoncot mind a két iparra be 
kell szerződtetni. Természetesen előfeltétele ennek az, hogy az 
illető mester urnák mind a szakmára jogosító iparjogositványa 
legyen. >

H a  igazán  tökéletes tar
tós ondolálógépet akar  
beszerezni, nézze m eg

a BOHÉMIÁT,
m ert m in d en  m ásnál t ö k é l e t e s e b b .  
Á lla n d ó  bem u tatás a sa ját m o d e ljé m  
A z o n k í v ü l  a v ilágm árkás C, B, E  
o n d o lá ló  o ld a to k , m ely ek  m i n d e n  
h a jh o z  és g é p h e z  h a s z n á l h a t ó k .  
K é r j e n  ára ján latot és  árjegyzék et.

B u d a p esti k é p v ise le te :

ECKERT BÁLINT
M uzeum -körút 10* T e le fo n :  3 4 -5 -2 9 .

S E R E S S  J Ó Z S E F
vezérképviselet F d s o g o d y  S zéch en yi*  u. 45 .

M ie lő tt s z á r í t ó g é p e t  v e n n e , tekintse 
m eg  a R O T O S  s z á r i t ó b u r á t  
E ck ertn é l, B pest, M u z e u m -k ö ru t 10.

Szavazzon le minden iparos 
társunk kivétel nélkül.

APRÓ HIRDETÉSEK
Műkedvelőknek ős jelmezen 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.
•

Teljes ellátásért ajánlkozik jőmegjelenésü, intelligens hölgy, 
női munkára, ha rövidebb időn belül felszabadítják. Ondó
iéi, manikűröz. Üzletben már dolgozott. Fekete Annus, 
Kecskemét, Kisfaludy-u. 15. (7(59)

'főforgalmú hölgy-fodrászat vidéken, külföldre költözés miatt, 
jutányosán eladó. Bővebbet: Szabó fodrásznál, Wesselényi
nké 1 1 . (795)

Jómegjeletiésü, szolid, jó  munkás úri és női hajvágó, azonnali 
belépésre állást keres, Budapesten vagy környékén. Vá
laszt bérmegjelöléssel. Cím: Mész inger István, Kispest,
Bein-utca 17. szám. (796)

Manikűrös, vas- és vizondolálásban perfekt, állást keres. 
Zachwieja Erzsébet, Vig-u. 18., II. emelet 6. (807)

Egy jómódom úri fodrászsegéd, ki a nőiben is jártas, állást 
keres, Csillag Gyula, Rákospalota, Szentkorona-u. 24.. (808)

l Tri és női fodrászüzlet eladó. Kőbánya, Tüget-tér 1. (810)
Eladó fényesen berendezett úri és női fodrászüzlet. Krupánszky, 

Hódmezővásárhely, Andráss.ymt 4. (811)
Szerény, fiatal borbélysegéd, ki a női hajvágásban is jártas, 

ellátással vagy anélkül, a lehető legcsekélyebb fizetéssel, 
állást ‘keres. Bállá László, Cegléd, Lakatos-u. 9. (812)

Fiatal úri fodrászsegéd, női fodrásztanulónak 
Tarjányi Károly, Thököly-ut 57/B.

ajánlkozik.
(813)

Nősülne 40 éves, üzlettel biró, korekt. fodrászmester. Közeleb
bit az Ipartestület pénztárában „Karácsonykor" jelige 
alatt. (814)

Jobb családból, keresztény, 38 éves, jóniegjelenésü, intelligens, 
(középmagas, elsőrangú úri fodrász, női haj vágó, körúti 
belvárosi üzletben dolgozott, évek óta egyhelyen állásban, 
főibérlő, nősülne, benősülne a fővárosban, 25—30 éves szo
lid, csinos, szőke, bronz hölggyel, hölgy fodrásznővel meg
ismerkedne, hozomány önállósításhoz. Levelet lehetőleg 
fényképpel. Budapest, Kossuth Lajos-utca 8., IIT. 0. 
Balog. (815)

3 éves borbélysegéd, ondolálásban némi jártassággal bír, kör
nyékre vasárnapi kisegítést keres. Szalontay József, 
Maglódi-ut 69., fodrászüzlet. • (816)

üzlet, elköltözés miatt azonnal eladó. Bővebbet megtudható: 
Till Ferenc, Mezőtúr. (818)

Hármas, egybefutó lavoros modern úri-berendezés eladó. Hajós- 
utca 2 1 . (819>

Belvárosi forgalmas materem, leltári áron eladó, esetleg tár
sat keresek. Petőfl-tér 4., földszint 3. Sassné. (820)

Üzletberendezések. Hamburgi és bécsi forgószékek, egybefutó 
asztalok legolcsóbban. Mintaterem. Bmnbera-fmínusznál, 
Karpfensteln-utca 2. ■ (821)

Eladó olcsón, szappanszekrény, fekete márvánnyal, lavórral, 
16 bérletifiókkal (komplett). Aréna-ut 44. Fodrásznál. (822)

Fodrászüzlet, nagyobb üzlet átvétele miatt, eladó. Havi bér 
lakással 40 pengő. Petneházi-utca 80. Sárközi László. (823)
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Kiköltözés miatt eladó, Pápa vasútállomáson jóformáinál fod
rászüzlet, tizenötévi házbéranentességgel, alkalmi áron. 
Komoly vevők személyes ajánlatát kérem Hozmán Endre, 
Pápa, vasútállomás. (824)

Úri és hölgyfodrászüzlet kétévi lakbérmentességgel, négyszázért 
eladó vagy 40 P-ért bérbeadó. Tokics János, Ercsi. (825)

Nagyforgalmu úri és női fodrászüzlet, visszavonulás végett, 
eladó. Megtudható: Erzsébet-körut 50., fodrász. (828)

Kgy hétéves borbélysegéd, ki Budapesten dolgozott, elsejére 
állást -keres akár vidéken is. Óim: Balogh János, Pest- 
szentlőrinc, Gyöngyvirág-utca 43. (S20)

Ú ri és női fodrászüzlet piac mellett eladó. Vörösmarty-u. 77., 
félemelet 6. (880)

Borbélyüzlet lakással, VII. kerületben 800 pengőért eladó. 
Ferenc-utca 82. (881)

1 éves urifodrász, jó női bajvágó vasárnap délelőttre kisegí
tést keres olyan üzletbe, mely a villamostól nincs messze. 
•Kársai Lajos, Ferenc-utca 82. Fodrászüzlet. (832)

Fodrászüzlet főútvonalon, fehér berendezéssel, hatvanpengős 
házbérrel, nagyon olcsón eladó. Üllői-ut 50. (883)

Dolgozni tudó, állandó borbélysegédet, lobét nős, vidéki is. 
december 15-ig belépés. Heti 12—20 pengő. Takács, úri és 
női fodrász, Elemér-utca 24. Budapest. (S34)

Kispesten úri és női fodrászüzlet olcsón eladó. Sárkány-utca 
130. Gál. (835)

Fodrásznő, jó vas- és vizondoláló és manikűröz, kevés fizetés
sel olyan jól menő üzletben állást keres, ahol a szakmába 
begyakorolhatja magát. Németh I., VIII., Kisstáció-utea
5., földszint 3.

Szerény igényű vidéki borbélysegéd csekély fizetésért olyan fő
városi üzletben keres alkalmazást, ahol a nőifodrászatot el
sajátíthatná. „Vidéki*4 jeligére a kiadóba. (837)

Hármas egybefutó modern uribereiulezést eladó. Sclilattner, 
Erkel-u. 14. (838)

Feltétlen jó munkás fiatal úri és női fodrász alkalmazást keres 
Iparigazolvánnyal is. Ifj. Fürstinger Ottó, VI., Paulay Ede- 
ucca 7—9. sz. III. em. 21. (839)

Kiadó jóforgalmu uri-női szalon. III., Lajos-u. 104. (840)
Kgy ügyes fodrásznő, aki manikűröz is, azonnal felvétetik. Wie- 

der, Békéscsaba. (842)
Komplett 3 személyes modern borbélyüzlet-berendezés azonnal 

eladó. Wieder, Békéscsaba. (843)
Perfekt, gyorsmunkáju úri fodrászsegéd álást keres. Budafok, 

Kosutli Lajos-u. 100. (44)
Perfekt női fodrászsegédet, Henafestőt és egy jó vasondoláló 

úri fodrászsegédet azonnal felvesz Midii József, Kecskemét.
(845)

Fiatal holgyfodrászsegéd, jó  megjelenésű, ki úri fodrászban is 
segédkezik, heti 14 pengő fizetésért állást keres. Cím: I.
kér., Márvány-utca, párisi hölgyfodrász.

Régi jómenetelü fodrászüzlet eladó. Cim : Kovács, fodrász, Sán- 
dor-utca 22.

Kiadó majdnem uj fejmosótál, forgószék párnával, manikűr- 
asztal, két ülőke, egy fejtussoló és egy vízmelegítő. 
Cim: Zorneg, fodrász, V., Honvéd-utca 18.

Hölgyfodrász részére fél helyiségemet bérbe adom. Füles, Pod- 
maniczky-utca 29.

Perfekt holgyfodrászsegéd, belvárosi üzlet önálló vezetésére 
felvétetik. Levélbeli ajánlatokat eddigi működés megjelölé
sével Kelemen, Reáltanoda-utca 14., I. 7.

Urifodrász üzlet, Budán, forgalmas helyen, női fodrászatra is 
bevezethető, távi házbér 580 pengő, eladó. Cím e lap .szer
kesztőjénél.

Gyakorlott vas- és vizondoláló hölgyfodrász állást keres (csak 
Budapesten). Warró János, VIII., Koszoru-utca 20., fszt. 9. 
Budapest.

Alig használt nikkellavor, női hajmoső, olcsón eladó. Jiiger, fod
rász, II., Vérmező-ut 4.

KlsőrencKi urifodrász, ki 3 éve ondolál, a mai nehéz viszonyok 
mellett olcsón vállalna munkát. Cim: Kroffinger József,
Budapest, Alsóerdősor G., földsz. ajtó 11.

Kétszemélyes fodrászberendezés eladó. VI., Dessewffy-utca 37., 
fodrász. 769

H a fodrászüzletet venni vagy eladni óhajt, forduljon bizalom
mal Vada József fodrászmesterhez, V1IT., Baross-u. 112.

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

Az Imaeamin hajfestékgyár vidéki fióklerakatok vállalására 
keres vidéki nagyobb fodrászokat. Érdeklődő leveleket az 
alábbi cimre: I., Horthy Miklós-ut 7G. Randau László.

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

Karácsonyi és újévi ajándékot legolcsóbban Lorissa cégnél 
szerezheti be. Győződjön meg egy próbarendeléssel. (Lásd hir
detést. )

Vélemény az uj rendszerű effiláló ollóról. Reiter Mihály, a 
„Yerba“ borotvák gyárosa kipróbálás végett átadott nékem egy 
ujrendszerü effiiláló ollót, hogy mondjak róla véleményt. Az uj 
effiláló ollóról az a véleményem, hogy páratlan a maga nemé
ben. Régi effiláló ollómat rögtön félretettem, mert az uj ollóval 
meglepő eredményt értem el. Ez az olló rövid időn belül a női- 
hajvágások szenzációja lesz. Kovács Ferenc, nőihajvágó-specia
lista, Andrássy-ut 31.

Felelős kiadó: Wéber József.

Koíler M .
Uvegcsisasoló- és íiikörkészl/ő-íelep

Villany pedikürgép felszereléssel eladó. Cim: Bara, Vörösmarty- Budapest, VII., Hársfa-U. 40. Tel.: József378—
}utca 27. szám.

E l v á l l a l :  mindennemű üvegcsiszolást, tükörboritást
valamint régi, foltos tükrök újra átalakítását a legjutá- 
nyosabb árak mellett.

Aki sorsán segíteni akar, az iratkozzon be azonnal 
a Szövetségbe •  Csak a Szövetség1 tudja a 14 filléres 

árakat letörni •  Összetartásban rejlik az erő!

ü k
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Kíséreljen meg egy rendelést
■ ■

On meg lesz lepve,

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

Kapható:

REITER MIHÁLY
fodrásznál ,  Bpest, IV ., Sütő-u. 1,
ahol a m ár eddig: is előnyösen  
ism ert JERBA borotva, tenőszij, 
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-borotvák kaphatók. 

Megérkeztek az uj effiláló ollók.

A fodrásziparban szükséges

a*KOLCSONRUHAT
gyönyörű, hófehér kivitelben és lég- 
jutányosabb feltételek mellett szállít a

HIGIENA
FEHÉRNEM Ü-KÖLCSÖNZŐ-VÁLLALAT  

BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-U 26.
TELEFON: Aut. 154—47.

müköszöriis és késiutivés-specialista,

Budapest, VII., Betlilen-u. 14.
(Keleti pályaudvarnál.)

Vállalok minden e szakmába vágó köszörülést és 
javításokat garancia mellett. Finom acéláruk állandóan 
raktáron, úgymint: borotva, olló, zsebkés, hajvágógép, 
manikürmüszerek, fenöszijak és fenőkövek stb. legju- 

tányosabb áron kapható.

Vidéki rendelések azonnal elkészülnek.

Zaorál Ideál* * borotva99
8/8 széles.........
*18 széles.........
5/8 széles ........

3.80 pengő
4 . 8 0  pengő 
5.40 pengő

Hajvágó olló 
Hajvágó olló 
Hajvágó olló 
Clauberg-féle 
Clauberg-féle
Borotva élesítés..............
Hajvágó olló élesítés ... 
Hajvágó gép élesítés ...

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

4.80
5.40
6.00
5.40
5.80

pengő
pengő
pengő
pengő
pengő

Baross-utca 1.

1.40 pengő-tői 
— .80 fillér-tői 
1.60 pengő-tői

késmüves és 
>  míiköszörüs

szám.

Szenzációs árleszállítás 
karácsonyi és újévi 

beszerzésre*
Draskóezy -borotvaszappan 
Schützer A lbu s-borotva- 

szappan
Ö ttorony, Schützer - b o 

rotvaszappan 
Novus borotvaszappan 
1 kg. Baeder óvói b o 

rotvaszappan
1 kg. Savoly-borotvaszap- 

pnn
Baeder rudszappan 
Savoly rudszappan 
Borissá rudszappan kicsi 
Borissá rudszappan óriási 
V iktória borotvaecset 3. 

sz. 1.30, 4. sz.
lila. feliér nagy 
kicsi
feli., kocka, k icsi 

stift
nikkel tokban

8.—
S.50
5.—

9 — 
2 0 . —  

G8.— 
52.— 
52.— 
1 2 . —  

64.— GO.
1.10
1.80
1.20
2.80
2.20
4.40
0.45
0.30

0.50
0.38
0.62
2.80
1.80
1.20
0.60
3.60
4.60

illatszer, fodrászat! és acéláru felszerelés nagybani raktára, 
Budapest, VII., Kertész-u. 23., Wesselényi-u. mellett. 

Telefon 339—67.
Köszörülést jótállással vállalok. 4  Telefon, vagy posta utján 

való rendelést 24 órán belül szállítok.

Tim sókő,
Tim sókő,
Tim sókő,
Vérelállitó 
Vérelállitó 
Véreleállitó celiloid  tokban 
1 kg. fodrászpuder 
1 kg. Sliam poonpor 
1 lit. Shanipoon fo lyék on y , 
habzó

1 kg. köröinlem osó 
1 kg. hidrogén, 3 0 % -os 
1 kg. köröm lakk 
1 kg. gum m iszivacs

P
1.40

2.30
2.20 *> _

3.60
3.40 
0.80 
0.50 
0.45 
0.60

1.00
0.20
0.16
0.30
0.16
0.30
0.30

1.60

1.—
7.—l l -

lO .—
14.—

1 srófos lámpa, nagy
2 srófos lám pa, kies!
1 pár Ma rezei-vas
4-es nikkel asztali ga rn i

túra
4-es alpacca garnitúra 
H ajm osóállvány, nagy 
H ajm osóállvány, kisebb 
F orgószék
Gázrezsó, forgatható 
M atador-lia jvágó, 
M atador-liajvágó, keskeny 
G uim m ióvszer, borítékban 

tucatja
Gum m ióvszer, sely ., tuc. 
Gummióvszer, cig ., tuc. 
Polir N. 10, fenőszij 
Pollárt-fenőszij 
Borissa-kéS 27, 28, 
.Tunopaszta
Háromsarkos ,netz, darabja 
Háromsarkos netz, erős, 

darabja 
Méteres fátyol 
H ajszárító banánsisak 
H ajgöndöritőviz, 1 lit. 
H organyliajtü, 100 drb.
1 mull babatii 
Férfihaj lekötő 
1 kg. arckrém 
1 lit. kölnivíz

*t

A TŰKOR NEM CSAL!
Ha tarlós és szép  tükröt ak ar

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

DEUTSCH MÓR és JENŐ cég h ez
üvegcsiszoló és tükörgyár

Budapest. VI., Paulay Ede-utca 57. szám.
Fennáll 25 éve.
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FODRÁSZ ÜJSÁO

Ha íöJféJe/es szép szint és biz
tos siKert alcar, Használjon

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

seket azonnal leszállítom.
Ve r a k  a to k  H u d a p e s te n  :

Hurtl Oszkár, I., Pálya-utca 7 
Kuba Sándor,
Busztig Antal,
Jonutz József

24.

10.

11., Csalogány-utca 52.
111., Pacsirtamező-utca 
IV, Apponyi-tér 1.

Mink Márton, V., Bipót-körut 25.
Pók István, V., Rudolf-tér 3.
Figaro Hölgyfodrász, VI., Andrássy-ut 
lteiterits Gyula, VI., Munkácsy-u. 37.
Szabó Albert, V I , Nagymező-utca 52.
Silber Beó, VI., Király-utca 14.
Eiehert János, VII., Nefelejts-utca 18. 
Galitzenstein Rezső VII., István-ut 30.
Rottmann Ármin, VI., Teréz-körut 29. I.
Halász Ödön, VII., Csengeri-u. 20.
Ángyán Béla „rt., VII., Rákóczi-ut 40.
Grosz István, VII., Károly-körut 1.
Borissá, Pajor, VII., Kertész-utca 23.
Fuclis és Komáromy, VIII., Népszinliáz-utca 10. 
Zombory Aladár, VIII., Baross-utca 49.
Földi Imre, IX., Ferencikor ut 33.
Balkányi Kálmán, IX., Üllői-ut 107.

em.

V i d é k e n  :
Újpest: Bárány Csaba, Árpád-ut 71.
Baja: Kemény József.
Szeged: Dudás Sándor, Tisza Bajos-körűt 
Miskolc: Kosahuta Pál.

3.

I
Tisztelt Kartársaim!
Mielőtt tartós on d olá ló  és száritó 
gépet vennének, nézzék m eg a
B A U M B U SC H -fé le  Boliémía
tartós on d olá ló  és „R o t o s “ 
száritó gépeinket, melyek ma a 
legtökéletesebbek. Állandó bem u
tatás a magukkal hozott m odel
leken és díjtalan betanítás minden 
vevőnek. Áraink igen olcsókba fize
tési feltételeink ped ig  nagyon e lő 
nyösek. Mindenki kérjen árajánlatot
Baumbusch gyár vezérképviselete

Seress és Eckert Budapest, 
M uzeum -körut 10. és F E L S Ő G Ö D  
Ugyanitt minden alkatrész s fűtő
testek, melyek m i n d e n  géphez 
használhatók, valamint a közis
mert C, B és E oldatok. —  V i 
d é k r e  p o n t o s  s z á l l í t á s .
Telefon:  545—29.

A  kis B ohém ia 12 fű tő testte l m ár 490 p en g őért 
kap h ató .

Ili

SfCoUegám! 
én Qauergépet 
aüar venni?

» G.S.«

KÉRJEN PROSPEK
TUST AZ EGYETLEN 
MAGYAR TALÁL- 
MÁNYU SZAB. 
GÉPRŐL.

TÖKÉLETESEBB MIN
DEN MÁS GÉPNÉL

GYORS MUNKA

BIZTOS EREDMÉNY

MAGYAR -  OLCSÓ

10 FÜTÖS ZSINÓROS 
KÉSZÜLÉK

320 P E N G Ő

DÍJTALAN
p r e c í z  b e t a n í t á s
VIDÉKRE IS.

G A A L  S Á N D O R
FODRASZMESTER

A „G. S.“  GÉPEK FELTALÁLÓJA ÉS GYÁRTÓJA

VIII, RÁKÓCZI-UT 1. SZ.

ÍV
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Ismét kapható
a k ö z i s m e r t  és k i t ti n ő e n b e v á 11 v i l á g h í r ű

b o r o t v a k é s  2 7— 2 8-as 
szélességben, fehér c s o n t  
nyélben........ 4.80 P árban.

Ugyanitt kapható a kiváló jó 
minőségű

IFrickó
b o r o t v a  i s ,  ugyancsak 
2 7 -28-as szélességben 3.60 
pengős árban. _

M in d e n fé le  a c é lá r u k ,  
é s  f o á r á s x a t i  k e l l é k e k  

á l l a n d ó a n  r a k t á r o n .

Dreszmann Károly
ezüstkoszorus késes- és műköszörüs-mester 

B u d a p e s t ,  V i l i . ,  Ü l l ő i - u t  38 .  (Corvin-ház.)

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

Telefon:
A. 933-32.

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

Budapest, VI.,
Lőportár-utca 14/a.

SZERELÉSI VÁLLALAT
Teljes úri-, női fodrász és manikűr 

üzletek tervezése és kivitele.

(SPECIÁLIS
SZAKMŰHELY)

ALAPITTATOTT 1899-ben ®

Budapest, V1L, Barcsay-u. 3.
T e l e f o n t  J ó z s e f  4 1 5 — 3 2 . V É D J E G Y .

Felhívom a t. vevő- 
közönség f igyelmét  
hogy készítményeim ki- 

l l B f e l ' z á r o l a g  ezen védjeggyel
kerülnek forgalomba.

Kicsiny! árusi- 
sitás raktárom* 
bél leszállított 

árban.

Gyárt és szakszerűen javít:
- Fejmosókészüléket, légszesz-vizcmelegitőt 

(autogeizer.) Hajmunkaszáritó-kemencét. 
Hajsütővasaiéi égi tőt. Arcgözőlő-készüléket.
Fémmanikür-asztalokat. Fejtámlákat. Fod
rászasztali készleteket. Viaszbaba, paróka- 
és kirakatállványokat. Utcai fodrászlámpákat 

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

Szolid ás pontos kiszolgálás.

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦
♦

♦



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

LÉBER KÁLMÁN
Borotva és késárugyára, sollngeni, 

sheffieldi finomacéláru nagybani rak
tára, műköszörüldéje és nikkelező

telepe

Tökéletesen berendezett tizem 
fodrász szerszámok köszörülésére, 

javítására és nikkelezésére

Alapittatott 1889 Budapest, VIII., 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, ármegs2abásainkban, 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 ei és postai megrendeléseket haladéktalanul továbbítjuk.
Üzemünkben kipróbálható és általunk forgalomba hozott: Villamos-haj vágógép, villamos-hajszárító, vil- 
lamos-massage, villamos-porszívó, villamos padlófényesitőkefe és villamos vízellátási-szivattyúk. Kérjük

szives látogatását.

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

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

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

Rugók.
Juvel, Mars, Mundus . . . tct. 8.00 0.30
Koh-i-noor .......................... tct. 1.— 0.10
Csavaralátétrugó . . . . tct. 1.— 0.10

Hajvágóollók.
Ered. pipás Clauberg Non Plus Ultra 18 6.50
Ugyanaz ............................... 7.—
Ugyanaz solingeni 18 . . . 4.40
Ugyanaz . . . . 19 . . . 5.—
Ugyanaz . . . . 20 . . 5.60
J. A. Henckels 18 . 6.50
Ugyanaz 19 . . . ’. 
Olcsó, sima 8— 4-ig . .

7,00

2.—Manikűr olló finom, vékony
J. A. Henckels . . . . . .
Manikűr reszel ók 14 16 18 20 cm.

4.—

Körömkaparó és feltoló 
Borotvák 

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

4—5/8

1 darab
1.50

7.20
6.40
5. —
4.40 
8.—

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

1.50 2.—  2120 2.40

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

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

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

garantálva.
Köszörülések és javítások.

Borotva köszörülések 
Fodrászolló „
Manikürolló „
Haj- és szakállgép 
Nikkelezés . . . .

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

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

ta tik és Így az külön nem lesz felszámítva.

1.44
0.80
0.56
1.60
1.60

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  —  ■  ■ ■
S

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




