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Dreszn  íann K á ro ly
Ezüstkoszorus késes- és müköszörüs-mester 
Borotva  é s ' k é s á r u g y á r  Budapest

Üzlets VIII., Üllői-ut 38. Telefon: 42-9-29 
Gyár: X., Álmos u. 17. Telefon: 96-5-08

ura 1c figyelm ébe l
Ha eddig nem ismeri, okvetlen próbálja 
ki a legkiválóbb minőségű

Frictc ó~b orotvái,
mert minden várakozást felülmúl és a 
legkényesebb igényeket is kielégíti. 
OKVETLEN TEGYEN PRÓBÁT.
Kapható: 27*28 fr. él P 3.60, 77-es felbo
nt oru él P 4*60.
Ezenkívül kapható: Record 27—28—77— 
100-as. Páris 27-28-77-100-as. Lord 27- 
28-77-100-as. Kari 33-as fr. élű. __
Dreszmann 119-es extra fr. él P 6.—
Drcszmann 119-es extra félhomoru P 7.— 
Dreszmann 119-es extra homorú P 8.— 
Extra Hollow Ground I. homorú P 8.— 
Fodrász olló príma minőségben már 4*50 
P-től kaphatók. Haj- és szakállgépek pe
dig 4 P-től kaphatók.
Ezenkívül mindennemű fodrászkellékek 
és szer8zámok állandóan raktáron. Javí
tások a leggyorsabban és legprecízebben 
történnek.

Ügynölcöt nem íaríoKH!

23 A 101 éves
müköszörüs és késes 
Fischer Antal Fia cég
(ezelőtt Flasner Lajos)

Budapest, Vili., Józseff-körut 17
Teljes garanciát nyújt úgy a megbízhatósága 
mint az árak szolidsága tekintetében.
Figyelmes és pontos kiszolgálás.
Vidékről beküldött javításo
kat soronklvill teljesít.
Acélaink nagy választékban.

Ügynököt nem tartok.
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25.

ORSZÁG SÁNDOR

B U D A P E S T ,  VII., K LA U Z Á L -U T C A  ,22.

Elvállal a köszörűs-szakmába vágó élesítést 
és javítást. Elsőrendű és pontos munkát leg
olcsóbban és tökéletesen készít. 
M inden fé le  a c é l á r u k  raktáron.

Vidéki megrendelések

g y o r s a n  és pontosan eszközöltetnek.

20.

Ilc•özismerten bevált, a fodrásziparosság osztatlan 
m eg e lé g e d é sé re  
müködö szaküzem

♦ Budapesti Gőzmosoda és 
Fodrászipari Fehérnemű- 
kölcsönző vállalat

a legkiválóbb minőségű fod-
rászfehérnemüt versenyképes ' *
áron kölcsönöz és autókkal _ ttz w ~w~ ^ .  «
menetrendszerű pontossággal^iUCtCipeSt, V I, L iO pO VtaV -U . 1 4 . a
házhoz szállít, f

Telefon 93—*3—32
Pártoljuk a sséjt>



Ax Ipartestület telefonas&ma: 
424—79

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VII., Osengery-u. 15. 

Megjelenik minden hó 5-én.

A Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestü
letének tulajdona és hivatalos lapja.

A testület tagjai a lapot díjtalanul kapják. 
FŐSZERKESZTŐ: ECKERT BÁLINT.

Előfizetési dij:
Egész évre . . . P 4.—
Félévre . . . . P 2.50
Negyedévre . . . P 1.50

Egyes példány 80 fillér.

XLIII. évfolyam. 1935. március 5.

A rendkívüli közgyűlés összehívására utasította 
a polgármester ur a Nőifodrász Ipartestület elnökét.

Beszámoltunk lapunk legutóbbi számában, hogy nem azt célozza, hogy az ipartestület saját hatáskö-
a Nőifodrász Ipartestület elnöke, különböző ürügy
gyei megtagadta a rendkívüli közgyűlés összehívá
sát. Ezeknek az ürügyeknek egyik része tévesen azt 
akarta hemagyarázni, hogy a rendkívüli közgyűlést 
összehívni nem kötelessége az elnökségnek, mert a 
két ipartestület egyesítése törvényes akadályba üt
közik. Még szenzációsabb volt a másik kifogás. A 446 
aláírásból csak 220-at fogadtak el érvényesnek, mig 
a töibbit részben „nem tudták elolvasni", részben 
„nem tudták megállapítani, hogy tag-e", stb., stb.

Hirsch  Ferenc alelnökünk, mint nőifodrász ipar- 
testületi tag, a rendkívüli közgyűlés összehívását ké
rők nevében a polgármester úrihoz fordult, hogy a 
közgyűlés összehívására a törvénynek megfelelően 
utasítsa az elnököt. Időkimélés céljából a Nőifodrász 
Ipartestület elnöke által is helyesnek elismert 220 
aláíráshoz még 107 aláírást csatolt be Hirsch Ferenc.

E rre  a polgármester u r 271.010/1935— X V . 
számú véghatározatában a következő rendelkezést 
hozta:

„Minthogy Hirsch Ferenc ipartestületi tag az 
ipartestületi elnök által kifogásolt aláírások helyett 
hozzám újabb 107 ipartestületi tag aláírását benyúj
totta, felhívom  az ipartestület elnökét, akadályoz
tatása esetén alelnökét, hogy amennyiben a szóban- 
lévö 107 aláíró ipartestületi tag közül legalább 38 
aláíró közgyűlés összehívási joggal rendelkezik, a 
rendkívüli közgyűlés összehívása iránt az 1932. évi 
VI I I .  t. c. 15. %-ában foglaltak értelmében a szüksé
ges intézkedéseket 8 napon belül tegye meg.

Az ipartestület elnökének Hirsch Ferenc ipar- 
testületi taghoz intézett levelében, valamint a hoz
zám intézett beadványban foglalt azt a kifogását, 
miszerint a közgyűlés egyetlen tárgysorozata a fenn
álló törvényes rendelkezésekbe ütközik s igy a köz
gyűlés összehívását ez alapon is meg kellett tagadni, 
nem fogadhatom el. A  megjelölt napirend ugyanis

rében intézze el a két ipartestület egyesítését, hanem 
azt, hogy az ipartestület közgyűlése hozzon az indít
ványra nézve határozatot s ennek a határozatnak 
alapján a m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur ren
delje el az egyesítést.

Ugyanígy nem fogadható el az ipartestület elnö
kének az a kifogása sem, hogy a m. kir. kereskede
lemügyi miniszter ur 68.639/1934— XVIII. számú 
leiratában már állást foglalt a két ipartestület egye
sítése ellen, igy erre nézve az ipartestület újabb ha
tározatot nem hozhat. A  m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter urnák a kérdéses állásfoglalása az ipartes
tületnek az 1933. évi augusztus hó 1-én tartott köz
gyűlésén hozott azon határozatára történt, amellyel 
az ipartestületi közgyűlés annak idején az egyesítés 
ellen hozott határozatot. így tehát nincsen törvényes 
akadálya annak, hogy ezzel a kérdéssel az ipartestü
let közgyűlése újból foglalkozzék.

Felhívom Horváth Vidor helyettes tanácsjegyzö, 
iparhatósági biztos urat, hogy a véghatározatomban 
fogla lt utasítás végrehajtását őrizze ellen és ameny- 
nyiben azt tapasztalná, hogy azokat az ipartestület 
elnöksége nem tartja  be, úgy arról nekem tegyen 
azonnal jelentést.

Figyelemmel arra, hogy a rendkívüli közgyűlés 
összehívásához az ipartestületi tagoknak fontos ér
deke fűződik, jelen véghatározatomat és az abban 
foglalt utasítás végrehajtását, 1932. évi VIII. t. c. 
34. §-ának utolsó bekezdése alapján azonnal végre- 
hajtandónak mondom ki és igy ellene csak birtokon 
kívül lehet fellebbezést előterjeszteni.

Budapest, 1935 február 21.
Liber sk., alpolgármester."

A  fenti, szószer int idézett, véghatározatból ki
tűnik, hogy a két ipartestület egyesítése tárgyában 
összehívandó közgyűlésnek megvan a jogalapja és
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így, ha a közgyűlés a törvényes formák betartásá
val kimondja az egyesítést, úgy természetesen a ke
reskedelemügyi miniszter ur egyesiti a két ipartes
tületet.

A  közgyűlés tehát mindenképpen össze lesz hiva. 
Vagy engedelmeskedik a Nőifodrász Ipartestület el
nöksége a polgármesteri utasításnak, vagy pedig a 
felügyeleti hatóság saját hatáskörében intézkedik. 
Fontos tehát az, hogy mindenki érezze át, hogy a 
közgyűlésre elmenni nemcsak saját magával és csa
ládjával szemben kötelesség, hanem az ipar szebb jö
vője érdekében is cselekszik ezzel.

Az összehívandó közgyűlés pontos idejéről és 
helyéről mindenki kellő időben értesítést fog kapni. 
Mindenki legyen ott, akármilyen névtelen, vagy meg
tévesztő aláírással ellátott röpcédulával akarják tá
voltartani egyesek.

Ipái’testű le titok elöljáróságának folyó évi február hó 
15-én tartott ülését E cikert Bálint ipartestületi elnök nyi
totta meg. Kijelentette, hogy hosszas megfontolás után 
arra a meggyőződésre jutott, hogy nem méltányos a segé
lyezés összegét leszállítani s ezért a leghelyesebbnek látná, 
ha a segélyezésre eredetileg beállított 9800 pengő összeget 
javasolnák a közgyűlésnek elfogadásra. Nem csinál azon
ban bizalmi kérdést s felkéri az elöljáróság tagjait, hogy 
minden befolyástól mentesen, legjobb belátásuk és lelki- 
ismeretük szerint foglaljanak állást.

Dr. Lázár Sándor iparhatósági biztos megérti, hogy 
az elnök ragaszkodik az elődeitől átvett hagyományokhoz. 
Minthogy azonban a törvénynek megfelelően segélyala
pot a múltban nem létesítettek, igy a segélyezésre jogo
sultsága senkinek nincsen, az csupán az ipartestület elha
tározásától függő jótékonykodás.

A felügyeleti hatóság azt tapasztalja, hogy a se
gélyre igényt tartók szarnia állandóan növekedik és igy 
félő, hogy az ipartestület költségvetése előbb-utóbb 
felborul, ha az eddigi gyakorlat alapján segélyeznék a 
tagokat a jövőben. Nem kerülte el figyelmünket az a 
körülmény sem, hogy többen vannak olyanok, akik se
gélyt vesznek fel, holott arra nincsenek rászorulva. Nincs 
szándékában a felügyeleti hatóságnak a segélyezést meg
tiltani, csupán azt kívánja, hogy csak azok kapjanak az 
ipantestiülettől anyagi támogatást, akik arra rá vannak 
szorulva. Ezzel a költségvetés egyensúlya biztosítva van. 
Helyesebbnek tartaná, ha az ipartestület saját autonóm 
hatáskörében rendezné a segélyezés ügyét, mintha a fel
ügyeleti hatóság beavatkozását provokálja ki. Úgy gon
dolja, hogy évi 5000 pengőből a felügyeleti hatóság elgon
dolásainak megfelelően a segélyezés megoldható volna.

A kérdéshez a jelenlevő tagok valamennyien hozzá
szóltak. Mindnyájan megegyeztek abban, hogy csak azok
nak szabad segélyezést folyósítani, akik arra rá vannak 
szorulva. Véleménykülönbség csupán abbaip volt, hogy a 
reáutaltak kielégítésére milyen összeg szükséges. Öt-nyolc
ezer pengő között váltakozott a javasolt összeg. Szavazás 
során nagy szótöbbséggel az elöljáróság 7000 pengőt állí
tott be a költségvetésbe a segélyezésre kifizetendő összeg 
gyanánt és bizottságot küldött ki, hogy tervezetet dolgoz
zanak ki a segélyezésnek uj szabályozására.

A bizottság tagjai: Petz Antal, Schwartzer Konrád, 
Eichert János, Haász Ignác, Kovács János.

Azután Metzler Béla, a fodrászbál főrendezője, szá
molt be az elnök felkérésére a bálbizottság eddigi műkö
déséről, amit az elöljáróság elismeréssel vett tudomásul.

Bejelentések és indítványok elhangzása után, elnök 
az ülést bezárta.

Technika legújabb vívmánya a 
gépnélküli

tartós ondolá l ó  v e r s e n y e n

I., II., II., IV -ik  díjjal
kitüntetett

FLORÁL
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tartós hul lámosi tó készülék

M odern c s i n o s
o l c s ó  nagyon

M odern :
mert áram  
nélkül I ü t-

Nem Sachet
Ideál isan szép kiál l í tású 24 
fü f ő  c s í p é s  z e s  k a z e t t a

Kényel mes
g y o r s
biztos.

A fíitűcsipeszeh tömörségüknél fogva örök életűek
24 csipeszt egy perc alatt fe 
lehet helyezni a fejre és egy 
perc alatt már leszedhető, nem 
kell hozzá keztyü, nem kell csa
varni, nem eshet ki a kézből

Ezt m eg kell nézni 
Ezt m eg kell venni
K é r j e n  b e m u t a t ó t .

Lustig György
Budapest, II., Margit-körut41.

Telefoni 55- 5-82.
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Az Ipartestület évi beszámolója.
Tisztelt Közgyűlés!

Félszázados jubileumát ünnepli ipar testű létünk ebben 
az esztendőben. A vágtató zakatoló élet i'obotjában álljunk 
meg egy percre és pillantsunk vissza az elmúlt ötven esz-” 
tendő küzdelmeire; fontoljuk meg azokat a tanulságokat, 
amelyeket egy letűnt korszak feledésbe menő eseményei 
szolgáltatnak. Emlékezzünk meg egyben kegyelettel azok
ról is, akik önzetlen, fáradhatatlan bajnokai voltak a fod
rásztársadalom érdekeinek mindaddig, amíg harcukat az 
örök béke nem váltotta fel.

Súlyos idők viharzottak el a fodrásziparosság felett, 
küzdelmekkel teljes évek. De tárgyilagosan meg kell álla
pítanunk, hogy az általános nehéz gazdasági viszonyok 
dacára sem kellene ott tartanunk, ahol most vagyunk, ha 
felismertük volna kellő időben, hogy csakis egyesült erő
vel és megértéssel tudunk boldogulni.

A fél évszázadnak utolsó évtizede a meghasonlás je
gyében folyt él. Ketté hiasadt az ősrégi törzs. A gyűlölet, 
a rövidlátás, az önzés vihara tépte széjjel. És a belső harc 
olyan züllésbe kergette az ipart, amit tiz évvel ezelőtt a 
legnagyobb pesszimizmus sem tudott volna elképzelni.

Az ujaíbb féltszázad sötét hajnalán meg kell szívlel
nünk a múlt 'intő szavát. Bele kell, hogy vésődjön mind
nyájunk leikébe a kárunkon történt tanulság. Minden fod
rásznak át kell éreznie, hogy

csak az egység, a megértés és a béke rejti magában 
azt az erőt, amely egy iparostársadalo m boldogulását van 
hivatva megteremteni.

Nem kell jóstehetség annak megáliapitásához, hogy 
ha továbbra is a személyeskedő gyűlölet, az ipar rovására 
folyó marakodás fogja kiét ellenséges táboriba kényszerí
teni a fodrász társadalmat, úgy nemcsak a mai rettenetes 
helyzetnek fokozódása elkerülhetetlen, de be fog követ
kezni a teljes pusztulás is. Mert a tanoncgyártást, a kon
tárok további szaporodását, a munkaterületek elveszté

sét, az árak lemorzsolódását, a kettős közterheket csakis 
úgy lehet megszüntetni, hogy

félreteszünk minden személyes hiúságot és önzést, 
amelyek a kettészakadást okozták és csak a mindnyájunk 
lelkében élő iparszeretetre hallgatva, megteremtjük a 
fodrásztársadalom egységét.

Okuljunk a múlt intő szózatán, szívleljük meg a jelen 
szomorú tanulságát és lépjünk bátran, gerincesen biza
kodva arra az útra, amely a szebb jövő felé vezet!

*
Ipartestületünk elmúlt esztendeje a reformok jegyé

ben folyt le. Úgy láttuk, hogy az utóbbi évtizedekben gyö
keresen megváltozott életviszonyok szükségessé teszik, 
hogy az ipartestület belső szervezetében és iparpolitikájá
ban korszerű újításokat honosítsunk meg. Ezen szempont 
vezetett bennünket, amikor racionalizáltuk a jegyzői iro
dát, uj szellemi vezetést adtunk a Fodrász Ujság-nak, 
szoros együttműködést kerestünk a segódi karral és a két 
ipartestület egyesítése érdekében a tettek mezejére lép
tünk.

A jegyzői iroda. Attól a felismeréstől vezetve, hogy 
a jegyzői iroda jól megszervezettsége előfeltétele az el
nökség munikájia eredményességének, racionalizáltuk a 
jegyzői irodát olymódon, hogy azt egésznapos hivatallá 
szerveztük át, egy helyiségbe összpontosítottuk és főfog
lalkozású jegyzőt alkalmaztunk. Az igy átszervezett jegy
zői iroda hatáskörébe tettük át a Fodrász Újság kiadá
sát, a kontártárgyalások ellátását, a különböző hatóságok
nál történő eljárások legnagyobb részét. Ez a jelentős 
munkatöbblet a jegyzői Iroda működésében semmi fenn
akadást nem idézett elő.

Fodrász Újság. Hivatalos lapunk uj irányításánál az 
a szempont vezetett bennünket, hogy az iparestület el
nöksége és a ,,Fodrász Újság" között teljes harmónia 
jöjjön létre. Ezért töltötte be elöljáróságunk a főszer-

SC/VL/TZ£/?

‘ro/9 o jvy
& / / / * / / » / / / / / ?

jinnmtintnmnnnmninnnniimie

VALÓDI "ÖTTORONy”

SCHOTIER
BOROTVASZAPPAN

SCHÜTZER

ÖTTORONY
B0R0TVRSZRPP9N

MESTER! Ön nem tudja, mi a jó ..., ha nem dolgozik Schützer „Öttorony"

Mairasztaló0 tszavakP^sak*' elkoptatott frázisok. A mü önmagát dicséri!
E^etlen oróba az Ön szakavatott kezében megmutatja az összes előnyöket, 

amivel ez a márka minden versenyen felül áll.
Minden szaküzlet tartja, de megrendelheti a gyárban is:

Savoly Illatszer- és Pipereszappangyárai rt.-nál
1 B u d a p e s t , V I., L ö v ö ld e - t é r  4 .
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•  Vegyen Kayser Ellison acélból készült extra jegyű borotvát. ♦
kesztői tisztséget az ipartestület elnökével és ezért ru
házta a jegyzőre a szerkesztéssel és kiadással járó felelős
séget. Ezzel nagy anyagi megtakarítást is sikerült elér
nünk. Szigorúan ragaszkodtunk ahhoz, hogy lapunk min
den eseménnyel teljesen tárgyilagosan, a személyeskedés 
tökéletes kiküszöbölésével foglalkozzon.

Együttműködés a segédi karral, paritásos elhelyező. 
Megváltoztatandónak találtuk azt a lehetetlen helyzetet, 
melyében a mesteri és segédi kar csaknem mint ellenségek 
állottak egymással szemben. Már pedig kétségtelen, hogy 
egj'másra vagyunk utalva, mert egy kenyérből eszünk 
mindketten. Be kell látnunk végre, hogy sokkal fonto
sabb az, hogy a közös kenyeret közös erővel növeljük, 
mint amiatt veszekedni egymással, hogy kinek jut 
abból nagyobb falat. Szomorúan tapasztalhattuk, a civako- 
dás eredményeit, azt, hogy a kenyér mindig kisebbé vált. 
Ezért kívántuk a segédi karral való együttműködést meg
teremteni. Erre a legalkalmasabb a paritásos elhelyező 
hivatal felállítását találtuk, amely hivatva van a mes
terek és segédek összefogása által mindkét tábornak a 
tisztességes megélhetést biztosítani, egyrészt a minimális 
árak betartása, másrészt a kollektive meghatározott fize
tések kötelezővététele által. Felettes hatóságunk jóvá
hagyását még nem kaptuk meg, ezért késik ezen úttörő 
munka megindulása. Bizakodva várjuk ügyünk kedvező 
elintézését, amely a közre nézve is nagyfontosságu, mert 
az állam terheinek viselésében való részvételre teszi ké
pessé a ma nélkülöző fodrászmestereket.

A két ipartestület egyesítése. A kibontakozás, a mes
teri és segédi kar öszefogása mindaddig lehetetlen, amig 
a mesterek között nincsen meg az egység, helyesebben, 
amig a mesteri kar két külön ipartestületbe van kénysze-

63 A legújabb árjegyzékünkből:
Uj forgó Todrászsz.ék, nikkelezett fejtámlával, erős P 32.— 
Székülőpárna, finom bőrvászonnal...................... P 3.60
Aranyégetésü üvegschildtányér

15 24 26 cm.
7.—  11.— '  ~ 12.— P.

Draskóczy borotvaszap-
pan l  es 1.30

Kölni v í z , különféle il-
latban, 1 1. 3.60

Folyékony brill. vagy
dió olaj. szagt. % kg. — .70

Szilárd brill. üvegc.seré-
vei, *4 kg. — .80

Púder, prima, % kg-os -—.40
Prima borotvaecset, jót-

áll. 14-es 1.30
Prima borotvaecset, jót-

áll., 16-os, nagy 1.70
Kiakasztó réztányér 24 cm 3 —
Gumi fuvólabda 1.20
Úri hajkefe 1.40, 1.80, 2.—
Url hajlekötő — .44, — .50
,,Bibor“ úri hajfixir 1/, kg 1.—
Sarko.s hajháló

— .18,— .30,— .36. stb.

Tomm> gumis hajvágóolló la
______________ 18 19 20 cm

5.40 5.80 6.20 P
Tommy borotva jótáll.

27 v. 28-as 4.—
Tommy borotva jótáll.

homorú C.—
Nagy lila timsókö — .20
Vérelállitó stíft In — .16
Marcel ondolálóvas,

B, C, D, drb. 3.—
Figaró ondolálóvas

B, C, D, drb. 4.—
Fron gold vas B, C, D, drb 5.50 
Junó páris vas, kiégetett

B, C, D, drb. 6.—
Srót'os vasmelegitő. erős

nagy 5.—
Ondoláló csipesz, közép

(Clamps), — .30
Ondoláló kapocs tucatja

— .12, — .22. — .40. 
Matador hajvágófésü — .60
Hercules hajvágófésü — .80
Fffiláló olló, eredeti 12.—

Herkules fésűk minden fazonban, Pollárt, Kronebberg és Tanagka 
borotvák, stb., atb. állandóan raktáron.

HADÁSZ ÖDÖN
UH és női fodrászüzlet berendezések, felszerelések, kozmetika 

, cikkek és acéláruk nagykereskedése
Budapest, VII., Csenffery-utca 26. szám

(az Orifodrász Ipartestület átellenében) 
Telefon 43-1-13.

ritve. A külön nőifodrász ipartestület tehát nemcsak 
azért hátrányos a fodrásziparosság részére, mert évi 
1̂ 8.000 pengős megterhelést jelent, hanem sokkal inkább 
azért, mert lehetetlenné teszi az egység kialakulását. Ma 
már minden tisztán látó fodrász tudja, hogy soha nem 
jutottunk volna a mai nyomorúságos viszonyok közé, ha 
együttmaradunk, és ezért az sem kétséges, hogy addig 
nincs rend. ebben a szakmában, amig a két ipartestület, 
nem egyesül.

.Megkíséreltük a Nőifodrász Ipartestület vezetőségé
vel megértetni, hogy nemcsak az ipar érdeke, hanem 
azon tagoknak a többsége is kívánja az egyesítést, akiket 
ők képviselnek. A velünk szemben elfoglalt, mereven el
utasító álláspont következtében azonban reménytelennek 
láttuk a békés megoldást és ezért teljes mértékben siet
tünk azon nőifodrász ipartestületi tagok támogatására, 
akik az ipar egységéért indultak a küzdelembe. Az ered
ményt mindenki jól ismeri, azzal nem szükséges részle
tesebben foglalkoznunk. Ehelyütt csak azt állapítjuk meg 
jóleső érzéssel, hogy nemcsak az uri-női fodrászok tekin
télyei állottak az ipar egységének zászlaja alá, hanem 
igen sok olyan csak nőifodrász szaktársunk is átérzi az 
egyesítésnek a tagdijakon túlmenő horderejét, akiknek 
kiváló szakmai felkészültsége és tudása vitán felül áll 
az ellentáborban is.

Az egységesítésért folyó küzdelemben nem szabad 
személyi érdekeknek és hiúságnak érvényesülniök. Ezért 
ünnepélyesen kijelentjük, hogy a két ipartestület egyesí
tése után a teljes vezetőség le fog mondani, hogy olya- 
noknok adja át a helyét, akiket az egységes fodrász
társadalom az egyesitett ipartestüiet közgyűlésén tisztel 
meg bizalmával.

Az egységért indított küzdelmünk a béke jegyében 
történt. Mi a túloldalon ért provokálások ellenére to
vábbra is iparszerető, öntudatos fodrászokhoz méltóan 
fogjuk a megkezdett utat folytatni. A mi célunk: a tulon 
túlnyomó többség akaratának megvalósítása; a küzdel
met tehát nem hagyjuk addig abba, mig ennek az akarat
nak érvényt nem szereztünk.

*
A folyton súlyosbodó gazdasági válság következtében 

a legnagyobb erőfeszítést kellett kifejtenünk, hogy a 
fodrásziparosság régi sebeit, bajait enyhítsük, vagy leg
alább is a továbbterjedést meggátoljuk. A legsúlyosabban 
érintik iparunkat az árrombolás, a tanoncgyártás, a kon
tárok és az aránytalan közterhek.

Ámombolds. Nemcsak a mi ipartestületünknek, de 
csekély kivétellel az összeseknek legnagyobb problémája 
a kétségbeesett versennyé fajult árrombolás megszünte
tése. Azonban egyetlen egy iparban sem süllyedtek íe 
annyira az árak, mint éppen minálunk. Ezt a fájdalmas 
elsőséget —- mint az előbb mondottakból is következik — 
köszönhetjük annak, hogy két ipartestülete van a fod- 
í aszíparosságnak, amely egymás ellen is kénytelen küz
deni ahelyett, hogy a mai rettenetes gazdasági válságban 
minden erejét az Öngyilkossággal egyenlő árrombolás 
megakadályozására fordítaná. Mert az örökös személyi 
harc és gyűlölet keserű gyümölcse az iparosok mai anyagi 
leromlása. A két ipartestület egyesítésének eredménye az 
egyesülésben rejlő erő feIszinrehozása és ezzel egy öntu
datos súllyal és tekintéllyel biró fodrásztársadialom kiala
kulása lesz. Es nem kétséges, hogy ha erősek, egységesek 
vagyunk és ezáltal tekintéllyel birunk, úgy ki tudjuk har
colni a minket megillető tisztességes megélhetést.

A minimális árak rendletí utón való megállapítása 
iránt kéréssel fordultunk a kereskedelemügyi, miniszter 
úrhoz. Az áron alul dolgozók pénzbüntetéssel való sujtása 
és az iparigazolvány megvonásának kilátásba helyezése 
feltétlenül megszüntetné a mai tisztességtelen versenyt
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s lehetővé tenné, hogy az iparosság nem az árakkal, ha
nem a munkának minőségével akarná vendégkörét gya
rapítani. Reméljük, hogy mint Ausztriában, úgy nálunk 
is a kormányzat segítségére fog jönni a szervezetlenség 
és széthullás következtében önmaga ellen harcoló fodrász
iparosságnak.

Tanoncügy. Iparunk súlyos helyzetének az árrombo
lás mellett másik főoka a tanonctultenmelés. Szakmánk
ban oly nagy a munkanélküliség, hogy éveken keresztül 
egészen minimális számú tanoncokra volna csak szükség. 
Ezért az elmúlt esztendőben minden rendelezésünkre 
álló törvényes eszközzel igyekeztünk a túltermelésnek 
gátat vetni. Azonban hiába tartottuk be a legszigorúbban 
azt a miniszteri rendeletet, amely korlátozza az egy-egy 
mesterhez szerződhető tanoncok számát, mégis több ta- 
noncot voltunk kénytelenek szerződtetni, mint amennyire 
szükség van. Ennek oka az, hogy a fodrásziparosságnak 
két ipartestülete van, igy tehát a tanoncgyártó mester 
két helyen kétszer annyi tanoncot szerződtethet a törvény 
megkerülésével, mint amennyihez joga van.

Kontárkérdés. Iparunk harmadik rákfenéje a kon
tárok mértéktelen elszaporodása. Működésűk nemcsak az
által okoz súlyos kárt a legális iparüzőknek, mert a ven
dégkör nagy részét elveszi, hanem azért is, mert minden 
rezsi nélkül dolgozva, nagy mértékben hozzájárulnak az 
árrombolás továbbterjedéséhez. Bár minden feljelentést 
lenyomoztunk, az eljárásokat megindítottuk és a tárgya
lásokon az adott viszonyokhoz képest eredményesen véd- 
tük iparunkat a kontárok ellen, mégis nagy számukra 
való tekintettel az ellenük folytatott 'harcot még hatéko
nyabbá igyekszünk kifejleszeni. Az elmúlt esztendőben 
egyébként 171 feljelentést adtunk be; 142 esetben bün
tették meg a kontárokat 2—80 pengőig terjedő pénz- 
büntetéssel.

Közterhek. Az erősen lecsökkentett kereseti lehető
ségek mellett egyre súlyosbodó terhet képeznek az arány
talanul magas közterhek. Lapunk utján tájékoztattuk 
szaktársainkat, hogy milyen eljárást kövessenek, ha adó
alapjuk a ténylegesnél magasabb összegben állapíttatott 
meg.

Túlzott megterhelést jelent részünkre az OTI-járu- 
lékoknak a tényleges kereseti viszonyokkal arányban nem 
álló megállapitása. Sokkal nagyobb járulékot fizet a mes
ter és segéd, mint amennyi a segéd keresete után jogos 
volna. Ezért tárgyalásokat indítottunk meg az OTI-nál 
abban az irányban, hogy a járulékok leszállittassanak. 
Reméljük, hogy kedvező eredménnyel fog ez az ügy be
fejeződni.

❖
Az elnökség munkáját nagy mértékben támogatta az 

Ipartestületi Szék, a Munkaügyi Bizottság és a Békéltető 
Bizottság. ‘

Ipartestületi Szék. A mindjobban elfajuló tisztes
ségtelen verseny nagy próbára tette az Ipartestületi 
Széket. Nem a hozzáértésen és akaráson múlott, hogy az 
ipar érdekeit nem tudta minden esetben megvédeni az 
ipari tisztességbe ütköző verseny ellen, mint ahogyan ez 
kívánatos lett volna. Feltétlen szükséges, hogy az iparos
ságnak ezt a nagy fontosságú intézményét a törvény minél 
erősebbé és hatalmasabbá fejlessze.

Munkaügyi Bizottság. A mesterekből és segédekből 
álló Munkaügyi Bizottság az elmúlt esztendőben is nagy 
tevékenységet fejtett ki abban az irányban, hogy a ki
szolgálási árakat és munkabéreket olymódon állapítsa

Í N*.
meg, hogy azok úgy a mesteri és segédi kar, mint a kö
zönség érdekeit is kielégítsék. Munkarendet is dolgozott 
ki a Bizottság, amelyet a paritásos elhelyező hivatal 
életbeléptetésével kívánunk kötelezővé tenni.

Békéltető Bizottság. A szintén paritásosán mester- 
és segédtagokból álló Békéltető Bizottság elismerésre- 
méltó tevékenységet fejtett ki az iparhatósági biztos 
bölcs vezetése alatt. 58 ügy került a Békéltető Bizott
ság elé, amely közül 49 ügyet vagy békés megegye
zés alapján intézett el, vagy Ítéletében a felek meg
nyugodtak. Csak 9 esetben történt fellebbezés a fellebb- 
viteli fórumhoz.

*
Nem volna teljes beszámolónk, ha figyelmen kivül 

hagynánk azoknak az egyesületeknek működését, ame
lyek bár formailag nem tartoznak az Ipartestülethez, 
a valóságban azonban annak, mondhatnánk, kiegészitő 
szervei. Ezekről az egyesületekről kivétel nélkül elmond
hatjuk, hogy iparszeretet és önzetlenség vezérelte mun
kájukban és nagy érdemük van abban, hogy a társa
dalmi érintkezés folytán lassan kezd kialakulni a kar
társi megértés és az egyetemes fodrászérdekek felisme
rése. Legelsősorban a Fodrászmesterek Országos Szö
vetségéről kell szólanunk, amely az elmúlt évben is lel
kesen harcolt a fodrásztársadalom érdekeiért.

A Budapesti Borbélyok és Fodrászmesterek Beteg- 
segélyzö és Temetkezési Egylete az elmúlt esztendőben 
is fennakadás nélkül teljesítette nemes hivatását. Min
den szaktársnak át kell éreznie, hogy saját magának és 
családjának tartozik azzal, hogy ebbe a karitatív egyesü
letbe belépjen és ezzel csekély befizetéssel biztosítsa 
családját.

A Sólyom Turista Egyesület 1934-ben is sok 
összejövetelt, kirándulást és műsoros estet rendezett. 
Egyike legszebben fejlődő egyesületeinknek.

Ü! .3

Tisztelt Közgyűlés!
Műt évi zárszámadásunk szerint 6728 P 60 fillérrel 

több bevételünk volt, mint kiadásunk. Takarékoskodtunk 
amennyire lehetett; úgy érezzük, hogy a reánk bízott 
pénzt helyesen kezeltük.

Az 1935. évi költségvetés nagyjából megegyezik az 
elmúlt évivel. Felesleges volna ismételten a leghatáro
zottabban kijelentenünk, 'hogy a megszüntetett tisztelet
dijakat soha többet visszahozni nem fogjuk, ha a Női- 
fodrász Ipartestület elnöksége célzatosan nem hirdette 
volna röpcédulán az ellenkezőjét. Mi a jövőben is ön
zetlenül kívánjuk teljesíteni azt a kötelezettséget, ame
lyet szaktársaink bizalma reánkruházott.

Tisztelt Közgyűlés!
Nyiltan tártuk fel Önök előtt iparunk súlyos hely

zetét. Tudatában vagyunk annak, hogy nehéz a feladat, 
amire vállalkoztunk, de meg vagyunk győződve arról, hogy 
ha továbbra is kitartással és önbizalommal fognak ve
lünk együtt küzdeni, úgy el fogunk jutni a fodrásztár
sadalom szebb korszakához.

Ha csalódni nem akar, ne kísérletezzen 
Hartós ondolálást csakis a j ó l  b e v á l t  
*Bohémia-géppel végezzen!

JOLLY XX „ M E R I D A “ f o d r á s z a t i c i k k e k  k e r e s k e d é s e

o n d o l ^ l ó  v a s  k a p h a t ó
B U D A P E S T ,  R á k ó c z i - u t  62. (Hársfa-utcai oldalon) Tel. 37-1-92.
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A  Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipar testületének 1934 évi zárszám adása.
Bevétel. Kiadás.

1. Készpénzmaradvány 1938 dec. 31 532.76 1. Tiszti fizetések:
2. Belratási díjból 3746.— a) jegyző 1809.96
3. Tagsági díjból 21.731.54 b)  tisztviselő 1569.96

1 4. Tnnoncszerződésből 1491.— c) tisztviselőnő 960.—
5. Tunoncszabadltásból 1145.— d )  pénzbeszedő 1437.79
Ö. Adományokból: e) gépíró 430.—

a) segélyezési tartalékalapra 1024.65 f) előre nem látott 1169.98
b) karácsonyi segélyekre 407.96 7377.09

1432.61 2. Alkalmazottak bizít. és kereseti adó 668.41 ,•
7. Szakiskolából: 3. Tiszteletűi jak :

a) továbbképző tanf. tandíj 2551.— a) iparhatósúgi biztos 500.— jj
| b) tanonciskola! tandíj 441.— b) ügyész 400.—

c) egyebekből 105.10 c) elnök 499.92
3097.10 d )  pénztáros 300.—

8. Szaklapból: 1699.92
aj hirdetésekből 3819.80 | 4. Irodafenntartás: 269.16
b)  apróhirdetésekből 666.77 I a) telefon 269.16
c) előfizetéseikből 472.25 I b) világítás 318.03
d )  egyebekből 43.10 1 c) fűtés 213.—

5001.42 1 d )  Írószerek és nyomtatványok 860.99
9. Vegyes bevételből: 1 e) postadijak 564.43

a )  kamatokból 57.85 | f )  takarítás 232.60
b)  különfélékből 225.46 283.31 I ff )  közlekedés 453.90

10. T-akarékkivételből: I h )  felszerelési pótlás 475.81
a) Pesti Hazai Első Tp-ból 2753.84 1 i )  előre nem látható 1137.69
b) Posta/taka rákból 1000.72 4525.61

3754.56 1 5. Szakiskola:
11. Fűtés és világítás visszatérítésből 405.— I a) tanfolyami oktatók díjazása 523.—
12. Házbérekből 11.522.35 | b) tanonc szakisk. okt. díjazása 162.—
13. Letétből 91.26 i c) fűtés 297.45

V ■ d )  világítás 201.48 1|Y K e) anyag és előre nem láth. besz. 1982.63
\ 3160.56

| 6. Szaklap:
Y a)  nyom önköltség 4611.61

| b) szerkesztő díjazása 341.50
\ c) kiadó díjazása 105.—

d )  postai kézbesítés 305.23
\ e)  jutalék a hirdetések után 1135.53Y f )  előre nem látliató kiadások 371.10Y 6860.97Y 7. Ipar védelem 255.—

i \ } 8. IIPOK tagsági dij 350.70Y 1 9. Jótékonyság:
Y a) rendes segélyekre 9347.48Y b) rendkívüli segélyekre 60.—Y c)  karácsonyi segélyekre 421.—Y d )  adományok és előfizetések 433.14Y 10.261.62Y 10. Székház:

Y a) javítások 877.72Y b)  adó és illeték 3731.90Y v)  vizdij 534.18Y d )  világítás 434.80Y e) biztosítás 96.90Y 5675.50Y 11. Amortizáció:Y a) tőketörlesztés 954.03Y b) kamat 1256.01 2210.04Y 12. Takarékbetét:
Y a) Pesti Hazai Első Takarókp. 9854.07

b )  Postatakarék 782.76
v 10.636.83Y 13. Letét 91.26

\ 14. Pénztári maradvány 1934 dec. 31-én 449.71
Összesen ; 54.233.91 1 Összesen: 54.233.91

Budapest, 1034 december 81. 
Dr. Horváth Lajos Mttller I>onionkos

Jegyző. pénztáros.
Fenti tételeket megvizegáltuk, helyesnek és a könyvekkel 

Kiltz Fülöp Htifnagel Henrik,
szám vi zsgáló. _i számvizsgáló.

Molnár Gyula Lekent Bálint
elnök.

megegyezőnek találtuk.
Roth S. Gyula 
számvizsgáló.



F O D R Á B A  Ü J B Á O

A  Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestületének
__________  vagyonkimutatása 1934 évről.

1. Készpénzkészlet : 1. Törlesztéses kölcsön a Pesti Hazai
a)  a pénztárban 440.71 Első Ta kia réltpénztáutói 58.000.—
h) a Pesti Hazai Els.'i Tp-ban 10.127.55 2. Segélyezési tartalékalap 1627.55
c)  a Postatakarékban 58.01 10.635.27 3. Karácsonyi segélyek 1000.—

2. 0000 korona ért. 10H8-US kibocsi1- 4. Kétes és behajthatatlan köv. 36.194.16
tfisu hadikölcs. kötv. forg. ért. 10.20 5. Vagyon :

3. Székiház, VII. kér., Csengery-u. a) a tiszta vagyon 67.558.4< t
15. sz. háromemeletes báz 160.000.— b) a hátralékok nettó összege,
Forgalmi értékére Leértékelve 40.000 — 120.000.— mint átmeneti tétel 56.216.07

4. Iroda és szakiskola berendezése 0)  1034. évi nyereség 6728.60 130.503.97
és felszerelése 4200.08

5. Hátralékok :
j a)  tagsági ddj hátralékok 82.540.18

b)  beSmtási díj hátralékok 8563.—
c)  liázbér hátralékok 88.75
ti) Fodrász Újságban hirdetők

hátraléka 1219.20 02.411.13
| Összesen: 227.325.68 Összesen: 227.325.68

Eredmény számla 1934 évről.
Veszteség. Nyereség.

1. Tiszti fizetések 7377.60 1. Tanoiicszerzödési dij 1491.—
2. Tisztelet dij 1699.02 2. Tanoncszabaditás 1145.—
3. Szakiskola 60.46 3. Tagsági dij 21.731.54
4. Szaklap 1868.55 4. Beiratásd dij 3746.—
5. Tisztviselőik biztosítása 663.41 5. Széki láz 4590.75
6. Irodafenn tartás 4120.61 (5. Vegyes bevétel 283.31
7. IPOK tagdíj 350.70

; 8. Jótékonyság 0853.66
0. Iparvédelem 255.—

10. 1034. évi nyereség 6728.60
Összesen: 32.087.60 összesen : 32.987.60

Budapest, 1034 december 31.

I>r. Horváth Lajos Miiller Domonkos Molnár Gyula Eckert Bálint
jegyző. pénztáros. elnök.

Fenti tételeket megvizsgáltuk, helyesnek és a könyvekkel megegyezőnek találtuk.
Kiltz Fiilöp Hufnagel Henrik. Roth S. Gyula

számvizsgáló. számvizsgáló. * számvizsgáló.

Az 1935. évi költségelőirányzat kiadásának összesítése.
1. Alkalmazottak fizetése S.080.—
2. Alkalmazottak biztosítása és kereseti adója 900.—
OO. Tiszteletdijak 1.700.—
4. Irodafenntartás 4.350.—
5. Szakiskola 1.700.—
6. Szaklap 6.000.—
7. Iparvédelem 2.500.—
8. ,,Ipok“ tagsági dij 370.—
9. Jótékonyság 10.400.—

10. Székház 12.650.—
11. Amortizáció 2.210.—
12. Különfélékre 269.71

Összesen: 51.120.71

Tisztelettel kérjük, hogy az előfizetési dijakat a
mellékelt befizetési lapokon kellő időben szíveskedjenek 
elküldeni, nehogy a lap februári számának elküldésében 
fennakadás álljon be. Kiadóhivatal.

Uj előfizetési dijak:
Egész évre 4.—  P
félévre 2.50 „
negyedévre 1.50 „

Nasrv István-íéle borotvák, Ollók,
6 7  ondolálóvasak

V., Sziget-utca 15/b. 95. ö  lC Q  J O b b ö K . !

K a v s e r  E l l i s o n  acélból készült e x t r a  j e g y ű  b o r

Javításokat pontosan 
eszközlök.
Speciális vas köszörülése 
párja P 2.80. g
o t v a itt kapható !
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F O D R Á S Z  Ú J S Á G

A  Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestületének
Bevétel. 1935. évi költségirányzata

1934. évre előirányzott 1934. évben tényleg Előirányzás 1935. évre
összeg befolyt összeg

IVvn/.táni készlet 1934 jan. 1 én 532.70
1. Beiratási dij 11 3746.- 3000.—
2. Tagsági dij 18.800 — 21.731.54 17.200.—
3. Tanonszerződés ÍKK).— 1401. 1000.—
4. Tanotncszaba il i t ás 1300 — 1145.— 1100.—
5. Adományok:

a)  karácsonyi segélyből 300.— 407.90 500.—
b) segélyezési tartó léka lapra 1200.— 1500.- 1024.65 1432.61 500 —

ti. Szakiskolából
a)  továbbképző tanfolyam tandíjból 3000.— 2551.— 2000.—
b) tanoncszakiskolai tandíjból 400.— 441.— 400.—
a) egyebekből 150 — 3550.— 105.10 3097.10 100.— 2500.—

7. Szaklapból:
a)  hirdetésből 5000.— 3819.30 3500.—
b) apróhirdetésből 660.77 700.—
c) előfizetésekből 000.— 5000.— 472.25 400.—
(l)  egyebekből 43.10 5001.42 30.— 4630.—

8. Kamatból
9. Taikarékkivételből 100.— 57.85 200.—

(i) Pesti Hazai Első Takarékpénztárból 2753.84 7000. —
b) Postatakarékpénztárból 1000.72 3754.56 7(K10.—

10. Fűtés és világítás visszatérítésből 300 — 405.—
11. Különfélékből 500.— 225.46 250.—
12. Házbérekből 12.064.10 11.522.35 11 .(HX).—
13. Letétből 91.26
14. Pénztári készlet 1934 december 31-én. 449.71

összesen : 47.0tKi.92 53.701.15 48.829.71

F igye lem ! K artá rsak ! F igye lem !

u j

A  világhírű Bohémia tartós ondolálógépet
mely tökéletességénél fogva minden kritikán felül áll, ez 
évben mélyen leszállított áron és könnyű fizetési feltételek

mellett árusítom.

K é r/ e n  m ielőbb  u/ árajánlatot S
A vezérképviselettől:

Budapesti képviselet:

Eckert Bálint, Muzeum-körut 10.,
ahol állandó bemutatás és betanítás.
Azonkívül a világhirü C  oldat mint preparátum 

»  E  „ ősz és fehérhajhoz
»  A „  minden festett hajhoz
>i B ,, vizhullám berakó
»  D  „  olaj különlegesség

melyeket postán utánvét-portómentesen szállít
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F O D R Á S Z  Ü J S Á Q

Kiadás.
A  Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestületének

1935 évi k ö ltsége lő irányzata .

2.
3.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

1934. évre előirányzott 1934. évben tényleg Előír ányozás 1935. évreösszeg kiadott összeg
Fizetések:

a )  jegyző 1459.92 1809.90 2040.—
b )  I. tisztviselő 1999.92 1509.90 1800.—
c )  II. tisztivselő és gépir6nő 870.— 900.— 1440.—
d )  pénzbeszedő 1021.01 1437.79 1400.—
v )  gépíró 020.— 430.—
j )  előre nem láth., karácsonyi segélyek, stb. 1235.— 7505.85 1169.98 7377.69 800.— 8080.—

jVlkjULiiinzottulv biztosit fisa <Js korosoiti adó 000.— 003.41 900.—
Tisztelet d íjak :

a j  iparliatósági biztos 500.— 500.— 500.—
b )  ügyész 400.— 400.— 400.—
c )  elnök 500.— 449.92 500.—
d )  pénztáros 300.— 1700.— 300.— 1099.92 300.— 1700.—

1rodafenn tartás: •

ti)  telefon 270.— 209.10 220 —
b )  világítás 300.— 318.08 300.—
c )  fűtés 300.— 213.— 300.—
d )  írószerek és nyomtatványok 800.— 860.99 800.—
e )  postadijak 500.— 504.43 500.—
f )  takarítás 240.— 232.00 240.—
U )  közlekedés 500.— 453.90 500.—
h )  felszerelés pótlása 500.— 475.81 490.—
i )  előre nem látható 1000.— 4410.— 1137.69 4525.01 1000.— 4350 —

Szakiskola:
a )  tanfolyam oktatóinak díjazása 700.— 523.—
b )  tanonoszakiskola oktatóinak díjazása 300.— 102.— 200.—
C )  f ütés 300.— 207.45 300.—
d )  világítás 300.— 201.48 200.—
e )  anyag és előre nem látható kiadások 1300.— 2900.— 1982.63 3166.50 1000.— 1700 —

Szaklap:
a )  nyomdákéit ség 4800.— 4011.61 3800.—
b )  felelős szerkeszti') tiszteletéi ja. 300.— 341.50 720.—
c) kiadó tiszteletdija 105 —
d )  postai kézbesítés 450.— 305.23 350.—
e )  jutalék a hirdetések szerzése után 1250.— 1135.53
j )  előre nem látható kiadások 100.— 0900.— 371.10 0869.97 1130 — 0000 —

Ipar védelem 255.— 2500 —
IPOK tagsági dij 300 — 350.70 370.—
Jótékonyság:

a )  rendes segélyek 9300 — 9347.48 7000.—
1)) rendkívüli segélyek 100.— 00.— 300.—
c )  karácsonyi segélyek 000.— 421.— 400.—
d )  adományok és előfizetések 400.— 433.14 400.—
e )  segélyezési tartalékalap 1200.— 11.600.— 10.201.62 8100.—

Székház:
a ) javítások 800.— 877.72 850.—
b )  adó és illeték 3500.— 3731.99 3700 —
c )  vizdij 500 — 534.18 500 —
d )  világítás 500.— 434.80 500.—
e )  biztosítás 150.— 96.90 . 100.—
f )  házjavitás (házrenoválás) 5450.— 5675.59 7000.— 12.650 —

Amortizáció 4100.— 2210.04 2210.—
Különféléikre 269.71.—
Takarékbetét:

a )  Pesti Hazai Első Takarékpénztár 9854.07
b )  Postát aknrókpénsstár 782.70 10.636.83

Letét 91.26

Összesen 45.525.85 53.784.20 48.829.71

Dr. Horváth Lajos
jegyző.

Kiltz Fülöp
számvizsgáló.

Budapest, 1935 február 1.
Müller Domonkos Molnár Gyula

pénztáros.
Fenti tételeket megvizsgáltuk és elfogadásra ajánljuk.

Hufnagel Henrik.
számvizsgáló.

Eckert Bálint
elnök.

Rotti S. Gyula
szám vizsgáló.



F O D R Á S Z  ü J  S Á G

K edves 1Fős szerit essz tő Lfrí
( Lapunk februári száméiból kimaradt.)

Soha szaklapot még olyan élvezettel nem olvas
tam, mint b. lapjának legutolsó számát. Minden cikke, 
minden sora mintha csak engem akarna igazolni. Hi
szen kedves Főszerkesztő ur, én már tiz évvel ezelőtt 
láttam, hogy ez a nőifodrász kiválás a lejtőre viszi 
szakmánkat. Én már akkor mertem, mint vidéki, szót 
emelni a szétválás abszurdum volta ellen. Akkor azt a 
választ kaptam, hogy én rossz szemüvegen nézem a 
helyzetet, pedig az én szemüvegem igenis jól muta
tott. Tessék csak évek óta megjelent újévi verseimet 
elolvasni és számtalan cikkeimet is. Mindegyikben azt 
hangoztatom, hogy* csak együtt, egyesült erővel tud
hatunk előre haladni. Hányszor leszögeztem, hogy a 
nőifodrászok ténykedése milyen károkat okoz. Neveze
tesen a gyors képesitőzések . . . Dehát nem akarok 
ismétlésekbe bocsátkozni. Végre Eckert Bálint elnök 
ur is leszögezi, hogy a fodrásziparosság katasztrofális 
helyzetének kiindulópontja az, hogy a nőifodrászok 
kiváltak az anyatestületből. És még eddig semmi jelét 
nem adják annak, hogy hibáikat belátva, törekedné
nek az egyedüli helyes útra térni, az egyesülésre. Hi
szen sehol a világon nincsen különválva, csak Buda
pesten sikerült ez a fából vaskarika, hogy a nőifodrász 
külön ipar. De csak azért, mert a hajdani frizérnők 
érdeke úgy kívánta, hogy az legyen. Az eredményt 
szomorúan tapasztaljuk. Én, ha megköveznek is, még 
akkor is azt kiáltom, hogy igenis, a mai lehetetlen 
alapotokért a nőifodrászok különválását teszem fele
lőssé és amig én élek, minden betűmet annak a szol
gálatába állítom, hogy az egyesülés bekövetkezzék. 
Már nem egytől hallottam, hogy én mindig csak ezt a 
nótát fújom. Hogy már kijön a könyökükön. Erre én 
azt válaszolom, hogy csak hadd jöjjön ki a könyökü
kön, de én azért mégis folyvást azt a nótát fújom, 
hogy igenis az úri- és nőifodrászat egy szakma és hogy 
a nőifodrászok nem Isten kegyelméből lettek, hanem 
azok is, akik létrehozták ezt a lehetetlen állapotot, 
egytől-egyig az urifodrászatnál kezdték, vagyis egy 
édesanyának a gyermekei vagyunk. Azért tehát száz
szor és százszor azt hirdetem, hogy javulás csak az 
újból való egyesülésből származhat.

És amikor mindezeket itt leírtam, jön a postás és 
hozza a Nőifodrász Újságot. Na, — mondok —  hát lás

suk, ez mit ir? Amig a Fodrász Újság a józan ése 
hangján az együttműködés szükségét hirdeti, a Nőifod
rász Újság már az első cikkének azt a címet adja, 
hogy támadás készül a budapesti nőifodrász ipartes- 
tület és nőifodrász jogok ellen. Mái- a bekezdés is azt 
mondja, hogy minden iparos köteles annyi ipartestület 
tagja lenni, ahány ipart folytat. Hát bátor vagyok 
kérdezni, hogy miért kellett különválni? Hiszen olyan 
világos, mint a nap, hogy ez nem rokonszakma, hanem 
egy szakma. Mert a fodrászat magában foglalja a haj
munka minden ágazatát, legyen az férfi, vagy 
női. Megbotozni való gyermek az. aki a szüleit meg
tagadja. Már pedig a nőifodrászok a szüleiket tagad
ták meg, mert mint fentebb irtani, ők is az urifodrá- 
szatnál kezdték, tehát annak a gyermekei.

Egyáltalán az egész cikken végighúzódik, hogy 
csak a nőifodrász és más senki. Álszenteskedően 
mondja tovább, hogy ,,mi a béke hívei vagyunk." „Mi 
mindenesetre a helyünkön maradunk és őrködni fo
gunk igazságunk tudatában." #

Kedves nőifodrász Vezetőség! Én szeretnék olyan 
biztosan főnyereményt nyerni, mint amilyen biztos 
vagyok abban, hogy Önök is belátták már, hogy nagyot 
vétettek a szakma ellen. Dehát én édes Istenem, ezt 
bevallani, ahhoz nagy lelkierő kellene. Kedves Uraim! 
Hiszen ez nem az én, nem az Ön, vagy másik, harma
dik érdeke, hanem a szakmáé, amelyet meg kell men
teni a további süllyedéstől. Én azt hittel hiszem, hogy 
nem az egymás elleni uszítással, hanem a becsületesen 
megbékélt összefogással lehet csak elérni. Nem olyan 
lehetetlenség az, csak' akarni kell. Próbálják meg, 
Uraim!

Tatabánya, 1935 január 12.
Mura Mészáros Gyula

Foclrászz-hcíl
március lO -én  a  V i g a d ó b a n .

A félszázados jubileum alkalmából í'endezendő bá
lunk, amint ez az eddigi előkészületekből és a mindenün
nen megnyilvánuló óriási érdeklődésből következtethető, a 
legnagyobb sikerűnek ígérkezik. A szakmai verseny kere
tében indulni fognak úgy az úri, mint a női fodrászat leg
kiválóbb művelői. A fodrászattal foglalkozó cégek de
monstratív kiállítást rendeznek, melyen felvonultatják az 
iparban felhasználható összes újdonságaikat.

A bál fővédnökei: dr. Sipőcz Jenő, főpolgármester ur. 
Szendi Károly polgármester ur, dr. Fel'kay Ferenc, székes- 
fővárosi tanácsnok ur, az ipari ügyosztály vezetője és szá
mos más előkelőség is megígérte, hogy bálunkat meg
jelenésükkel ki fogják tüntetni.

Minthogy azt szeretnénk elérni, hogy ezen a jubiláns 
bálunkon mindenki megjelenjen, aki a fodrászathoz tar
tozik, a belépőjegyek árát lényegesen leszállítottuk és - 
ami még talán fontosabb — a ruhatári dijat is sikerült 
kis összegre mérsékelni.

Bálunkat a Vigadóban tartjuk meg, hogy külső kere
teiben is méltó legyen az 50 éves jubileumhoz. Természe
tesen a fodrász-bál hagyományos közvetlensége és termé
szetes fesztelensége itt éppen úgy érvényesülni fog, mint 
a régi helyen. Egyetlen újításunk az lesz, hogy a régi 
csárdás helyett Lengyel Sándor szaktársunk által külön 
ez alkalomra irt ropogós fodrász-csárdással fogjuk meg
nyitni a bált.

Kemény-gép
m e g t e k in t  h e tő k : S p itz e r  D e z s ő  B u d a p e s t, V I I I .,B é r k o c s is -u . 18. 1. 1. Telefon: 37-0-83

• Hoszllnek-féle ondoláló vasak leraknia.

10



F O D R Á S Z  Ú J S Á G

K i és m i ax otsa a foűrásx-
ip a r  v issxa feflöaésé ?

Nézetem szerint mi saját magunk, fodrásziparosok, 
vagyunk az okai ennek, mert elhanyagoltuk iparunkat. De 
olyan sokat törődtünk volna a fodrászipart veszélyeztető 
bajokkal és azoknak orvoslásával, mint a bajokból kinövő 
filléres borbélyokkal törődtünk, akkor talán a rossznak 
látszó gazdasági viszonyok sem tudták volna azt annyira 
tönkretenni, mint ahogyan történt.

A köztevékenykedésünk abban merült ki állandóan, 
hogy mindig azt akartuk megelőzni, ami már megtörtént. 
Állandóan gyüléseztünk, határozatokat hoztunk, küldött
ségeket küldtünk, sőt pénzünkért még ellenőröket is fogad
tunk, stb. A sok üres szalmacséplés, indítványok és hatá
rozatok nem érték meg azt az unszimpátiát, amelyet sze
reztünk egymással szemben a személyeskedő és személye
ket sértő felszólalásokkal. Ezek mind csak fogyasztották a 
gyűlésre járók létszámát. Több gyűlöletet szereztünk a 
gyűlésen, mint szimpátiát.

Ezeken a bajokon kívül még óriási hibát követtünk el 
akkor, amikor a látszólag több jövedelmet hozó hölgy
fodrászat miatt mostohagyermekként kezeltük az uri- 
fodrászipart. A legtöbb fodrászmester elhanyagolta a biz
tos urifodrász-kiszolgálást, a bizonytalan női kiszolgálás
ért. Vakon ment a látszólag jobb női iparág után, amely 
sokat két szék között a földre ejtett, éppen úgy az iparost, 
mint. az ipart. Nem tudták felismerni, hogy az úri- és női- 
fodrászat egész embert követel, még pedig kiváló ráter
mettséget. De még az igazán rátermett ember is csak úgy 
érhet el eredményt, ha anyagi áldozatokkal fényt, pompát, 
divatot és kereskedelmi szellemet tud produkálni.

Én óva intem az urifodrászokat: vigyázzanak az 
iparra, mert szép mesterség, művészet is van benne. Akik 
tökéletesen bírják ezt az iparágat, tanítsák meg reá a 
mai generációt.

Az urifodrászipar azért maradt le, mert elhanyagol
ták. Nem látták a technika vívmányainak haladását és 
nem cselekedtek annak ellensúlyozására sem. Amikor 
látták a gilet első hódítását, tüstént lejebb kellett volna 
menni a borotváló? árával. (Persze nem a mai szennyes 
10 fillérre.) Annak árát pedig, amit a technika vív
mánya nem vett el tőlünk, kellett volna feljebb emelni 
és közben egy olyirányu divatot forszírozni, amely pó
tolta volna a borotválás olcsóbb árait.

A nőidivatta! egyensúlyban kellett volna haladni az 
uridivatnak. Ha a háború előtti években az összebodori- 
tott haj volt a divat, miért ne lehetne éppen most, ami
kor a tartós hullámositó gépek segítségével igazán szép, 
természetes hullámú frizurát lehet alkalmazni. Divat 
hajfazonok vágásával, vizondolálással és divatos film-

szinészbajúszók vágásával, stb. divatmunkákkal behozhat
tuk volna azt a veszteséget, amit a giletpenge elvett tő
lünk rossz gazdasági viszonyoknak mondott időkben.

Nagy vesztesége a fodrász iparnak még az is, hogy 
fővárosunk urifodrász és nőifodrász iparosai kettéváltak 
és egymással dacpolitikát folytatva, nem vették észre, 
hogy úgy az ipar, mint annak űzői tönkremennek.

Az iparunkat pedig meg kell menteni a jövő gene
ráció érdekében. Hogy ezt megtehessük, fedetlenül 
szükséges, hogy minél hamarabb békét teremtsünk, hogy 
azután közös erővel lehessen az ipart megvédeni és olyan 
előrelátó politikát, illetve divatformát bevezetni, hogy 
abban örömet és művészetet találja ,ugy az iparos, 
mint az, aki annak munkáját, illetve produkcióját 
igénybe akarja venni.

Ha a két budapesti testület kibékülve egyesítené 
szellemi és anyagi erejét, úgy ez éreztetné országos 
viszonylatban is hatását, még pedi-g nemcsak az ipar
ban, hanem súlyban és tekintélyben is.

Az uj szellemű irányítást hatásossá lehetne tenni, 
ha a két szaklap fuzionálna. A közös érdekű iparra ne
velő hatású szaklapot minden fodrásziparos üzletébe 
kézbesítené a postás, még akikor is, ha nem lenne elő
fizető, mert köztudomású dolog, hogy a sajtón keresz
tül lehet hatni az emberekre. A szaklap ott van az üz
letben és ha a mestert talán nem is érdekelné, de fel
tétlenül érdekeli a segédet és a tanulót, akik a szak
lapon keresztül uj haladó szellemben lennének már 
nevelve.

Sokan talán mosolyognak ezen soraimon és tudom, 
hogy rögtön lehetetlennek deklarálják elgondolásomat 
és kérdezik: Honnan vegyük erre a pénzt?

Kedves Olvasóm! Abból a pénzből, amelyet eddig 
különféle meddő kisérletekre összeadtunk, elő lehetett 
volna már állítani egy nívós szaklapot. És ma is elő 
lehetne állítani, mert a nemtörődömséggel mi többet 
veszítünk, mint amennyit a szaklap költségein megta
karítunk. Ha a szaklap megerősödne és nagyterjedel- 
mü lenne, állítom, hogy csak pusztán a divattal fog
lalkozó szakmák hirdetéseiből összejönne az előállítási 
ár. Sőt talán még jó vállalkozás is lenne a fodrászon 
keresztül reklámot csináló női- és uriszabó, kalapos, 
ernyős, keztyüs, szőrmés, stb., stb. hirdetései által.

De még ha első időben ráfizetnénk is a lapra, 
akkor is meglenne a befektetés gyümölcse, mert rö
vid időn belül nevelnénk egy olyan generációt, amely 
nagyobb tekintélyt és fehérebb kenyeret tudna bizto
sítani a fodrásziparosság részére.

Nézetem szerint nekünk százszor inkább kell tö
rődnünk a divatiránnyal, mint a napilapoknak, mert 
mi a nagyközönséggel közvetlen érintkezünk és nem-

József-körat 40. szám alá. I. em. 4
(Spolarich-kávéházzal szemben) helyeztem át

megnagyobbított fodrászköpeny üzletemet
Dacára az anyagárak emelkedésének a príma fehér n  ^  C A

köpeny, 12-es patraszból —  6-os számig. Mr 6*50
Köpperköpenyek és jóminőségü klottköpenyek 6-os _  _  

s z á m i g ................................................................................*  D « D U

Extraminőségü k l o t t k ö p e n y ...................................................I> 7.80
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csak ismertetői, hanem alkotói és terjesztői is vagyunk 
a divatnak.

Ezúton üdvözlöm a fodrászipart űzőknek minden 
tagját és kívánom, hogy az uj esztendő hozza meg az 
egyetértést, szeretetet és boldogulást.

Dudás Sándor, Szeged.

A Fodrászmunkások Egyesületének 
jubileumi közgyűlése.

A Magyarországi Borbély-, Hölgy fodrász- és Rokon
szakmabeli Munkások Egyesülete harmincéves fennállásá
nak emlékűnneipélyét folyó év február hó 17-ón tartott 
diszkózigyülésen méltó keretekben ünnepelte meg.

A közgyűlésen az összes szakmabeli testületek és 
egyesületek képviseltették magukat, bizonyságául annak, 
hogy az Egyesület nemcsak a munkavállalók érdekeiért 
szállt mindenkor síkra, hanem munkássága a fodrász
iparosság öszess égének célkitűzéseit is szolgálja.

A számosán megjelent mesterek élő tanúbizonyságai 
voltak annak, hogy a munkavállalói és munkaadói tábor 
megértése és felismerése az együttműködés szükségessé
gének mindinkább tért hódit. Nagy dicséret ez az Egye
sület eddigi működésére és nagy jelentőséget ad további 
munkájának.

Vértessy József, az Egyesület elnöke nyitotta meg a 
díszközgyűlést. Kegyelettel emlékezett meg azokról, akik 
az Egyesületnek megalapítói és sok éven át fáradhatatlan 
vezetői voltak, de akik már nem jelenhettek meg itt a köz
gyűlésen, mert kidőltek a küzdők sorából. Köszönetét fe
jezte ki Ábellá, Boross és Nagy Béla ezatotársaknak, akik 
az Egyesületnek megalapítói voltak és ezzel irányt szab
tak a fodrászmunkásság mozgalmának. Kérte, hogy a 
jövőben is támogassák a vezetőséget nehéz munkájában.

SímpIeX a technika legújabb vívmánya sze
rint készített, könnyen kezelhető párhuzamos kap

csolású villamos tartós ondoláló készülék.

F o r f e x
villamos hajvágógép, a 
modern fodrász ma már 
nélkülözhetetlen szerszáma

INECTO
PAPID

legkedveltebb 
hajfesték 18 

ragyogó 
színben.

a l e g j o b b  h a j á p o l ó s z e r  
Kérjen ismertetőt.

KANITZ IVÁN ÉS TÁRSA
VII., KERTÉSZ-UTCA 43.

Budapest vezető fodrász mestereinek egyöntetű 
véleménye szerint a

T B I I L Y N I M
hajerősliő és  ol a j ,  a k o r 
p a k é p z ő d é s  é s  h a j h u l l á s  
egyetlen és legbiztosabb ellenszere.

Vendégeinek nyugodt l e l k i  i s m e r e t t e l  ajánlhatja
Önnek állandóan emelkedő jövedelmet 

csakis a T R I L Y S I N  biztosit.
K é r j e n  fodrász- c s o m a g o l á s t

gyógyáru kereskedelmi válalat
Károly k írá ly -u t 3/a I. — Telefon: 3 4 -7 — 29.

Elsőnek Eckert Bálint, ipartestületünk elnöke üdvö
zölte a jubiláló Egyesület elnökségét, mert megértéssel és 
önzetlenül dolgoznak azon, hogy a fodrászmesterek és se
gédek összefogása álltai ezt a nyomorba süllyedt ipart 
újjá teremtsék. Ezen közérdekű munka elismeréséül az 
Egyesület három vezetőjének: Vértessy József elnöknek, 
Ábellá Mihály és Weil Géza vezetőségi tagoknak, az ipar- 
testület diszérmiét nyújtotta át, lelkes ováció közben.

Az ezután következő felszólalók sorában a követke
zők .szerepeltek: Gulyás György a Nőifodrász Ipartestület 
nevében, Goldenics Gábor a mesteregyesülés részéről, 
Steinlberger Alfréd a Fodrászmesterek Országos Szövet
sége képviseletében. Továbbá: Jászi Ferenc, Güntherer 
János és Mársi Pál a Hölgyfodrász Segédek Egyesülete 
részéről.

Az Egyesület harmincéves történetét ismertette ez
után Ábellá Mihály. Kiragadta a fontosabb mozzanatokat 
és rámutatott azokra a ‘nagyjelentőségű eredményekre, 
amelyeket az Egyesület fennállása alatt kiharcolt. ígéri, 
hogy a jövőben is éppen oly lelkesedéssel fognak dolgozni 
a fodrászmunkásság érdekeiért, mint ezt a múltban 
tették.

Vértessy József elnök megköszönte saját maga és 
vezetőtársai nevében az ipartestület kitüntetését, 
megköszönte a megjelentek érdeklődését; kérte további 
támogatásukat és az ülést bezárta.

Délután nagy szakmai bemutató volt, amely a termet 
zsúfolásig megtöltötte indulókkal és érdeklődőkkel. Majd 
a legjobb hangulatiban, tánccal fejeződött be a szép 
ünnepség.

A divat irányításáról*
A hajviselet divatjának irányítása a nagyközönség 

ízlésének és kényelmének figyelembevételével, a fodrá
szat körébe tartozik.

A fodrász van hivatva arra, hogy figyelemmel k i
sérje a vendégeink által legjobbnak, legkényelmesebb
nek és leghigiénikusabbnak tartott hajviseleteket, vala
mint a külföldi divatváltozásokat is és ezen körülmé
nyek figyelembevételével igyekezzék még szebbé és még 
praktikusabbá tenni úgy a vendégek, mint a fodrászat 
szempontjából.

Mi, akik a vendégekkel foglalkozunk, tudjuk azt, 
hogy a hölgyek által kedvelt hajviselet: a rövid haj.
Azért, mert könnyű, higiénikus és esztétikailag is a 
legelőnyösebb és változatos, mivel az egyénnek megfelelő 
formákat lehet kreálni.

Mégis mindezen tapasztalataink dacára, mintha 
megrendelésre készülne (valószínűleg úgy is van), új
ságcikkek jelennek meg, amelyek dicsőítik a gyönyörű 
szép, hosszú és sima, kontyos hajviseletet. Úgy adják 
elő, hogy az már útban van és .nemsokára általánossá 
válik.

k
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Ezt már évek óta csinálják és hogy még mindig a 
rövid haj a divat, az csak annak általánosan ismert elő
nyeit mutatja.

Valósziinü, hogy ezeket a cikkeket bizonyos körök 
rendelik meg, olyanok, akik a hosszú, sima hajtól várják 
az erkölcsök megjavulását. És egyes újságok, amelyeket 
még mi iis támogatunk, érzelmekkel telitett cikkeket hoz
nak a gyönyörű hosszú, sima hajról.

Tisztelt szaktársaim, a közönyt félre kell tenni. Ne 
abban merüljön ki a fodrász ambíciója, hogy olcsóbb le
gyen, mint a szomszédja, hanem próbáljunk emelkedet- 
tebb szellemben körülnézni a házunk táján és ne hagyjuk 
a közönséget félrevezetni erénycsőszök által, hanem mi 
fodrászok világosítsuk fel a közönséget a divat mai állá
sáról, nemcsak az üzletben kifejtett propagandával, ha
nem újságcikkek által is. Mert azt jól tudjuk, hogy a 
hölgyek nem szeretik a hosszú hajat és ha meg is növesz
tik egyesek, azt a fenti hírek hatása alatt teszik. (Na meg 
azután spórolnak is a fodrászon valamit.)

Ha i'lymódon felvilágosítjuk a közönséget, akkor nem 
ingadoznak a hölgyek, ha hajvágás, vagy egyébről van szó 
és nyugodtan veszik, hogy a rövid hajviselet nem ideig- 
óráig tartó múló divat, mert az kellemes, szép és hi
giénikus. Amit azzal is igazolva látunk, hogy egy idő 
múlva ismét levágatják a már növesztett hajat.

Közeledik a tavasz; kirakatainkban helyezzünk el 
szépkivi tel ü rövidhaj modelbhajakat, hogy ezáltal is ked
vet és bizalmat keltsünk a közönségben. Nyáron a meleg 
is jó propaganda.

Mert ha határozott irányt mutatunk vendégeinknek, 
akkor nyugodtan döntik el, hogy az igazi, ideális viselet 
a rövid haj. Asbóth Gyula.

SCHÜTZER „ÖTTORONY" BOROTVASZAPPAN a gyors 
és tökéletes borotválást és vele vendégeinek ragaszkodását biz
tosítja.

Tápanyagot
szolgáltat a hajnak a

Tarpan hajcjepp
ideális hajtápszer

Dr. W ander RT.
Eladási ár: P 3 60 B u d a p e s t .

Március 10-én, Fodrászbál a Vígadóban
A .

D. u. 4 órakor:
D . u. 5 9 9

D. u. 5.30 9 9

D. u. 6 9 9

D. u. 6.30 9 9

D. u. 7 9 9

2. Női hajvágóverseny. (Időtartama 20 perc.)
3. Férfi haj vágóverseny. (Időtartama 25 perc.)
4. Női vizondolálóverseny. (Időtartama 25 perc, szárításon 

kívül. Felfésülés 20 perc.)
5. Női vasondoláló verseny. (Időtartama 45 perc.)
6. Versenyborotválás.
7. összetett verseny a „tökéletes fodrász“ címéért.

Este 9 órakor disz felvonulás. (Történelmi frizurák.)

1. versenyben: első dij 20 pengő és oklevél; második dij 15 pengő és oklevél; 
harmadik dij 10 pengő és oklevél.

2., 3. és 6. versenyben: első dij az Ipartestület által kitűzött nagy arany kér észt 
és oklevél; második dij ezüst emailkereszt és oklevél; harmadik dij ezüst 
érem és oklevél; negyedik dij díszoklevél; ötödik dij díszoklevél.

A 4., 5. és 7. versenyben első dij az Ipartestület által kitűzött nagy aranykereszt; 
második dij kis aranykereszt; harmadik dij nagy ezüstkereszt; negye
dik dij kis ezüstkereszt; ötödik dij nagy ezüstérem; hatodik dij kis 
ezüstérem; 7—8. és 9-ik dij díszoklevél.

Az összetett verseny győztese a „tökéletes fodrász“ címet és 50 pengőt nyer. 
A II. helyezett 30, a ÍII. 20 pengős díjban részesül.
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A Temetkezési Egylet közleményei:

M EGH ÍVÓ
:i Budapest és környéke fodrászmestereinek Indegsegélyzö 
és temetkezési segélyegyletinek 1'. évi március Jié 25-én 
(hétfőn) délután 4 órakor az ipartestületi szakiskola 

n a gy tér tűében megtartandó

58-dik évi rendes és választó közgyűlésére
NAPIREND:

1. Megnyitó.
2. Jegyzőkönyvi hitelesítők kiküldése.
3. Évi jelentés felolvasása.
4. A zárszámadások elfogadása és a felmenfvény 

megadása.
5. .Korelnök választása. szavazat szedő bizottság 

kiküldése.
0. Választ ások.
7. Költségelőirányzás 1935. évre.
8. Határozathozatal a 20 évi befizetés utáni fel

mentés tárgyában (tagonként 50 f. havi hozzájárulással.)
9. Határozathozatal ti pótlási dijak 1 pengőre való 

fölemelése tárgyában és ezzel az érvényben lévő teme
tési járulékok fönntartása.

10. Folyó ügyek.
11. Indítványok.

Tisszíelí fCöszayülés!
Nálunk szokatlan és kihatásában még meg nem állapit 

ható eseményekről kell számot adnunk az évi jelentésünkben. 
Ezek közül Is előtérbe szorul a gazdasági viszonyok folyama
tos hanyatlása következtében beállott anyagi leromlottság, 
ami ipari társadalmunkat hova-toyább a végelpusztulással 
fenyegeti, mert most már erkölcsi tartalmát is kikezdi. Szo
morú jelenség ugyanis, hogy sokan az eddig kenyeretadó 
iparunkat közprédára adták és így ennek számos űzője a 
meddő küzdelemben elcsüggedt és képtelen arra, hogy vállalt 
kötelezettségének eleget tegyen, ami viszont válságba sodor
hatja mindazon tényezőket és intézményeket, melyek velük a 
kölcsönösség alapján állva, segiteni volnának hivatva. Tisz
telt Közgyűlés! Bármilyen intézmény vezetőségének köteles
sége az időközi körülményeknek megfelelő előterjesztésekkel 
élni, ha meggyőződése szerint azok a reájuk bizott javak biz
tosítását elősegítik. Ennek tudatában egyletünk vezetősége is 
már tübbizben tett olyértelmti előterjesztéseket, melyek a 20 
évi befizetés utáni felmentést biztosíthatták volna tagjaink
nak. Tagadhatlan. hogy minden újítás, különösen, ha arra 
hivatott, hogy előnyöket biztosítson, csak áldozatok árán való
sítható meg, amiért is fontiekre való hivatkozással azoknak 
megvalósítását úgy n választmány, mint a közgyűlés, lelki- 
ismeretes mérlegelés után, nem tehette magáévá. Ez elhatáro
zásában az vezette, hogy módosított alapszabályaink jóvá
hagyásával egyletünknek sokkal nagyobb működési lehetőség 
kínálkozik, amiért is biztató reménységgel voltunk eltelve.

Végre alapszabályaink a m. kir. belügyminiszter ur által 
1934. évi junius hó 9-én 179.589— 1934/VIII. a. alatt jóváliagyot- 
tan visszaérkeztek. Egyletünk történetében e jóváhagyott, tehát 
ezentúl kötelező alapszabályokkal uj korszak veszi kezdetét, 
legfőbb értéke, hogy örök időkre biztosítják jogfolytonosságát 
és ezzel együtt szakmai jellegét is. amennyiben szavazati jog
gal csak a rendes (önálló szakmai) tagok bírnak. Hogy ez az 
erkölcsi tőke a várakozásoknak mennyire fog megfelelni, az a 
jövő alakulásától, a szakmai társadalom együvétartozandósági 
érzékétől és felebaráti lelkiiletétől függ. Az alkalom és lehető
ség adva van, kívánatos, hogy a maguk boldogulására éljenek 
vele. Közgyűlésünk fölhatalmazása folytán ezen alapszabá
lyaink és kivonatképpen egy kis ismertetés (Tudnivalók) már 
közkézen forognak. Rendelkezésük sarkalatos pontjai, hogy a 
szakma szorosan vett tagjain kívül családtagjaikat és segéd
munkásainkat. is felvehetjiik tagjaink sorába (3. sz. b.), hogy 
a tagok számbeli elhalálozásához mérten a mindenkori tag
létszám alapulvételével a temetések utáni pótlási dijakat «  
közgyűlés határozza meg (5. sz. b.) és a címben foglalt mű
ködési területnek kibővítése a Budapest és környéki* váro

saira. ami közben illeg is történt: Évtizedes törekvéseink vál
lalt Így nagysokára valóra, de sajnos, még igen sokan van
nak. akik nem ismerik fel ezen intézményünk szociális fon
tosságát (vagy éppen idegenben botorkálnak) és így nem 
részesülhetnek annak áldásos jótéteményében. Ehelyütt ismé
telten hangsúlyoznunk kell, hogy a mindenkori közgyűlések 
tagjai vegyék komolyan föladatukat és minél számosabban 
jelenjenek meg azokon. A polgári joggyakorlás ezen leg
szebb teljesítése különösen kívánatos az ilyen társadalmi ala
kulatoknál, mert az ügykezeléstől távolállóknak az évben 
csak egyszer nyílik alkalom saját érdekeinek mibenlétéről 
meggyőződni. Az egyesek -által a közért vállalt és önzetlenül 
teljesített munkálkodásnak ezek a tanuságtételek egyúttal az 
elismerésnek legszebb jelei, amiért is elsősorban a tagok ér
deke, hogy azokkal ne fukarkodjanak. Működésünk harma
dik és utolsó évének történetéhez tartozik még annak fel
em ütése. hogy dacára a súlyos megpróbáltatásoknak, tag
jaink jogos igényeit maradék nélkül teljesítjük. Igaz, ehhez 
kettőzött körültekintésre volt szükség, mert tudvalevőleg, 
Schöller Izidor tagtársunk az évnek áprilisi választmányi 
ülésén az elnöki tisztségről lemondott és helyette Csenni 
István alelnök a tőle megszokott áldozatkészséggel vállalta a 
választó-közgyűlésig az elnöki tisztséggel járó fáradságos 
munkát, melyet lelkiismeretes buzgalommal mindvégig tel
jesített.

Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés napján végétéi* meg
bízatásunk és rendelkezésre bocsátjuk állásainkat. TJj alap
szabályaink értelmében ezentúl a mindenkori vezetőség köte
les az eddig közreadott eredmény- és mérlegszámlán kívül, 
tételes költségvetést is a közgyűlés jóváhagyása alá bocsá
tani. Itt fog kitűnni mindenki előtti, hogy az ilyen intéz
ménynek nemcsak bevételei, hanem kiadásai is vannak. Ezek
kel a tényekkel szemben a közgyűlésnek nyílik ugyan alka
lom a cselekvésre, azonban sohasem tévessze szemeiéi, hogy 
ezzel a felelősség ódiumát is magára vállalja. Ügyvezetésünk 
bel szervezésében is az eddigiektől eltérő változások lesznek, 
amennyiben ezentúl titkárt, pénztárnokot, számvizsgálókat és a 
pénzbeszedőt is a közgyűlés választja és állapítja meg azoknak 
tiszteletdiját, illetve évi fixfizetésót.

Sok pénzt takaríthat meg
ha berendezési és felszerelési 
c i k k e k e t  n á l a m  s z e r z i  b e
Bécsi forgószékek nikkelezett fejtámlával

31.—  és P 38.—
Szék-ülőpárna, amerikai bőrvászonból

3.50 és P 5.—
Hajmosótálak, erős rézlemezből, nikke- 

lezve 32.— , 36.— , és
A. E. G. hajszáritó-gép 110 és 22 volt 
Legújabb hajszáritóbura 32.— , 36.—  és
Vízmelegítő, kályhára 4 lit. 8.50, 6 lit. 
Egysrófos vasmelegitő-lámpa 4.50 és 
Gázrechaud, szabályozható 
Nikkel garnitúra, 4 részes 
Opál fertőtlenítő pohár 
Nyakszirt-kefe, talpas, la 
Asztali-kefe, erős, mosható

6.- es

1.20, 1.60 és
Haj vágógépek, Juvel 3, 5 és 7

16-os

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

40.—
36.—
38.—
9.50 
5.—  
7.—
6.50 
2 .—  
1.60 
2.40

13.50
9.60
6.50
2 . —

Kohinor Yé-es 
Esreco %-es, 7— 1/10-es 
Molla-ecsetek 12-es 1.20, 14-es 1.50,
Ondolálóvasak,

Márcell 6.— , Figáró 8.— , Diamant P 11.—
Azonkívül az összes illatszerek, hajfestékek a 

legolcsóbb napi árban kaphatók.
Fodrászberendezések, uj és használtak legolcsóbb

beszerzése.

-elefon: 1-55-60. VI., Teréz-köruí 29.1.7.
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jú i u lékfa kifizet tünk 13.400 pengői pótlásból be
folyt 13.712 pengő 08 fillér, ebben az övben sajnos nincs tiszta 
hasznunk, ellenkezőleg, 2681 pengő 12 fillérrel kevesebb felit 
vissza a pénztarba, mint amennyit kifizettünk. Ennek egyik 
oka, hogy decemberben 5 halálesetünk volt, ami egymagában 
3400 pengő -temetési járulékkiadást jelent és amely össze- 
nagyrészének beszedése csak januárban vált lehetségessé’ iná- 
slk oka pedig, hogy taglétszámunk folytonos apadása ’és a 
kinnlevőségünk szaporodása következtében évi számadásaink 
csakis hiánnyal zárulhattak. Takarékban van lő 290 pengő 
melyből 1620 pengő a „Kéthly Arpád“-alapot. 170 pengő pedi- 
a „Nagy Miklósba lapot illeti, 1934-ben meghalt 20 tag törölve 
lett 16 tag, újonnan belépett 26 tag, taglétszám 876. E szomorú 
eredmény elég hangosan beszél, itt már nem elég a központnak- 
ugyszerető lelkes munkálkodása, hanem szükség van arra, hogy 
tagtársaink álljanak sorompóba uj tagok gyűjtésére. Ismétel
ten felhívjuk a környékbeli városokban élő tagtársainkat, hogy 
ismertessék szaktársaink között egyletünknek áldásos működé
sét és serkentsék őket a beiratkozásra, egyletünk alapszabá
lyainak rendelkezései erre igazán tág teret és lehetőséget biz
tosítanak mindenki számára, mert a szaktársakon kiviil azok
nak családtagjait és segédmunkásait is szívesen látjuk tag
jaink sorában. Végül emlékezzünk meg kegyelettel az év folya
mán elhunyt tagtársainkról, nyugodjanak békében;

Kérjük ezen évi jelentésünket elfogadni, zárszámadásain
kat jóváhagyni és részünkre a felmentést megadni.

Budapest, 1935. február 19-én,
Az cl női, *<'■</.

A Budapest és környéke fodrászniestereinek betegsegélyző 
és temetkezési segélyegylet vezetősége értesíti összes tagjait, 
hogy tagtársaink, Kocli Fülöp (VII. k.) február 1-én, 74 éves 
korában, Lambrecht Antal (V III. k.) 18-án, 60 éves korában 
és Engel Mlhályné (IX. k.) 19-én, 68 éves korában elhunytak. 
Temetésük 4-én, 20-án és 21-én a rákosi köztemető halolttas- 
házából, egyleti zászlónk kivonulásával ment végbe. Ezen

í í
Elsőrangú kivitelben,

o l c s ó  kö l e s  ö n d i j a k  mellett, teljesen uj

fodrász fehérnemiteket
kölcsönöz A d l e r  I z só ,  fehérnemükölcsönző- 

vállalata Vili, József-körút 30—32. Telefon 31-7-89.

ál 45

halálesetekkel a temetési pótlások 180— 181— 182-ik eseteinek
befizetése vált esedékessé. Befizet bel ők Schrőder János pénz- 
beszedőnk utján, vagy a központban minden kedd este 6— 9 
óráig, ahol is a jelenlevő elnökség bármilyen felvilágosítással 
szívesen szolgál. Felhívjuk tagtafsainkat, hogy a legközelebbi 
napokban szétküldésre kerülő Intés-felhívásunknak lehetőleg 
tegyenek eleget, nehogy, tekintettel nagyösszegü künnlevő- 
ségiinkre, a kifizetésekben akadályok merülhessenek fel.

Az elnökség.
Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik szeretett férjem el- 

hunytával részvétükkel gyászomba,ti vigasztaltak-, fogadják
hálás köszönetemet. Egyúttal nem mulaszthatom el elismerni, 
hogy 700 P temetkezési segélyt a Temetkezési Egylettől 
felvettem.

özv. Pannanthier Miklósné.

Budapest és Környéke Fodrász mestereinek Betegsegélyző és Temetkezési Segély-
egylete Pénztárforgalma 1934. évben.

Bevétel. Kiadás.
•Készpénz 1934 január 1-én 1343.40 Tisztviselő fizetésére 955.30
Tagsági dijakból 899.— Temetkezési segélyekre 13.400.—
Betétekből 76.— Betegsegélyezésre 176.—
Pótlásokból 12.372.20 Fűtés és világításra 80.—
TakarékMvételből 1500.— Irodaszerekre 96.—
Kamatból 290.88 Adományokra 104.66
Adományokból 74.— Takarékbetét 70.—

Tiszteletdijra 840.—
Különfélékre 741.24
Készpénz 1934 december 31-én 92.28

Összesen : 16.555.48 Összesen : ' 16.555.48
•

Mérleg számla.
Vagyon. Teher.

Értékpapír a pénztárban 6.60 Nagy Miklós alap 170.—
Berendezés, 5 százalék leirás után 1900.— Réthy Árpád árva-alap 1620.—
Takarékban 15.290.— Tiszta vagyon 18.180.—
Készpénz 92,28
1964. évi veszteség 2681.12 ' *

Összesen : 19.970.00 Összesen : 19.970.00

Budapest, 1934 december 31. ■ •

Schrőder János Molnár Gyula ('serna István
titkár. pénztáros. elnök. \

Fenti tételeket megvizsgáltuk, helyesnek és a könyvekkel megegyezőnek találtuk.

Hajdú Gyula llufnagel Henrik
számvizsgáló. számvizsgáló.
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ÜESTERSZÖVETSEG +

Budapesti alosztályaink összejöveteleinek helyei:Felhívás. A VIII. kerületi alosztály folyó hó 11-én 
este S ómkor, ii Koszoru-u. ós Magdolnu-u. sarkán lévő Bnnátz 
vendéglőben. egy rendkívüli fontos ülést tart. amelyre ezúton 
kérjük sznlktársaink* minél nagyobb számban való megjelenéséi. 
Szaktarsi üdvözlettel a Vili. kér. vezetősége.

A VII. kerületi külső-alosztály üléseit a VII.. Aréna-ut és 
Verseny-utca sarkán lévő vendéglőben tartja meg, minden 
hónap utolsó keddjén.

ü e g h iv ő .
Az V. kér. fodrász mesterek Takarékasztaltársasága,
a Mesterszövetség V. kér. alosztályának erkölcsi támo
gatásával. 1935. évi március hó 15-én, pénteken, este 
S órakor tartja minden évben szokásos hazafias műsoros

M árc iu si ünnepélyét.
Ez alkalomra a mélyen tisztelt szaktársakat, valamint 
családtagjaikat. ismerőseiket, a családok vendégeit, 
úgyszintén a társkerületek vezetőségét és tagjait tiszte
lettel ezúton is meghívja. Okulva a múlt évek tapasz
talatain, amikor is a nagy érdeklődésre való tekintettel, 
helyszűke miatt sok szaktársunk kiszorulni kényszerült, 
ez évben még nagyobb sikerrel kecsegtető ünnepélyünk 
alkalmára külön a célnak megfelelő helyiségről gondos
kodtunk és ez alkalommal nem a szokott egyesületi 
helyiségünkben, hanem (V. k.. Mérleg-u. 11. sz. alatt 
levő) pénzintézeti altisztek egyesületének helyiségét 
sikerült megszereznünk, ahol meghitt családi körben 
szeretnénk a fodrásztársadalom összetartozandóságát 
is tápolva, egy kellemes családias estét szerezni, melyre 

m i nd enk H: sze retet tel vá r
Az Elnökség'

Belépődíj nincs. — Fogyasztás nem kötelező. — Hideg 
büfé és ital. — Tánc záróráig.

M E G H Í V Ó .
A IX. kér. alosztály f. é. március hó 
18-án (hétfőn) este 8 órai kezdettel

snapszli versenyt
rendez, a Pók-vendéglőben, IX., Ráday- 
utca 50. sz.
Tisztelettel kérjük a t. szaktársakat, ne
vezéseiket március hó 17-ig Klein János, 
IX., Márton-u. 8/a., Temesváry J. Miklós, 
IX., Lónyai-u. 11. sz., szaiktársaknál le
adni szíveskedjenek.

Vendégeket szívesen látunk. Igen értékes dijak!
Részvételi dij 1 pengő.

II. kerületi alosztályunk II., Batthyány-tér 4. szám alatti 
Iparoskörben minden hétfő este takarékbefizetési és minden 
hó első hétfőjén szakmai gyűlést tart.

III. kerületi alosztályunk minden kedden takarékbefize
tési és minden hó első keddjén szakmai összejövetelt tart.

IV. kerületi alosztályunk IV., Veres Pálné-u. 3. sz. ven
déglőben tartja összejöveteleit.

V. kerületi alosztályunk minden szerdán este 8—10 óráig 
hivatalos órát tart V., Iápót-kürut 10. sz. a. Tátra-félc ven
déglőben.

V— VI. kerületi alosztályunk minden lió 5. napját követő 
hétfőn este 8 órakor tartja összejöveteleit V., Váci-ut 122.

VI. kerületi alosztályunk összejöveteleinek uj helyisége: 
Bakonyi-vendéglő, VI.. Csengeri-utca 64.

VII. belkerületi alosztályunk minden 1. és 15-ike utáni kedd 
este tartja gyűlését VII., Király-u. 59. sz. a. vendéglőben.

VIII. kerületi alosztályunk minden hétfő este 8 órakor 
tartja összejövetelét VIII., Magdolna-u. és Koszoru-u. sarkán 
levő vendéglőben.

IX. kerületi alosztályunk minden hétfőn 8—9-ig takarék
befizetést és minden bő első hétfőjén pedig fél 9 órakor ér
demleges gyűlést tart IX., Ráday-u. 50. sz. a. Pék-féle ven
déglőben.

Felhívás !
Felkérjük szaktársainkat, hogy a kerületi alosztá

lyok március havi összejöveteleire feltétlenül jöjjenek 
el akkor is, ha nem tagjai a Mesterszövetségnek. Min
den összejövetel napirendi tárgya a két ipartestület 
egyesítése. Ipar iránti kötelessége mindenkinek az ösz- 
szejövetelekre elmenni.

g4]

A  l e g t ö k é l e t e s e b b  
m i n ő s é g e k :

2 7 , 2 8  és 77-es
baraiváK

é s  „ R  a l c é  í a "
a  b o r o t v á k  k irá ly a .
Ezenkívül a kiváló J E R B A  olló, szíj és 
paszta továbbá e l sőrendű effiláló ollók.

Kapható: REITER MIHÁLY
fodrásznál, Budapest, IV., Sütő-u. 1.
V i d é k r e  g y o r s  és pontos kiszolgálás.

SCHÜTZÉR „Ottó k o nY“ b o k o t v a sza pp a n n a e  nem
probléma a mindennapos borotválkozás. Nem esip, nem ron
gálja az arcbőrt, inkább üdít és gyógyít.

16
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HÍREK.
Fodrászsegédek és manikürözönök elhelye
zése a M . Kir. Állami Munkaközvetítő Hiva
talban, József-körút 36 alatt. Tel.: 376— 77.

Házassági évforduló. Breitfeld Alajos szaktársunk, U7. ipar
testületi Szók elnöke és neje 45 éves házassági évfordulója 
alkalmából meleg családias ünnepséget rendezett a Sólyom Tu
rista Egyesület Solymáron. Ugyanitt Szeretettel köszöntötték 
Dlum Jókaimé ©nagyságát születésnapja alkalmából. Az ünne
peltek ezúton is megköszönik az irántuk megnyilvánult, szeretet
teljes megn y 11 a tkozást.

OTI és a Kamarai választások. Budapest ipartestíiletei vá
lasztási egyezményt létesítettek és közös listával indulnak az 
OTI es kamarai választási küzdelmekben, h o g y  mint a lég
ii letékesebl>ek védjék meg a kisiparosság érdekeit. Feltiivjuk a 
szaktársak figyelmet, h o g y  aláírásaikkal és szavazataikkal az 
ipartest illetek választási egyezményét támogassák.

Fodrász a pécsi törvényhatósági bizottságban. Jóleső érzés
sel számolunk l>e arról, hogy Kovács Ferencet, a pécsi ipartes- 
iilet födrasz-szakosztáIyának kiváló elnökét, a város iparosai
nak bizalma törvényhatósági bizottsági taggá választotta. Sok 
szerencsét kívánunk további működéséhez.

A Sólyom Turista Egyesület 1935 március havi prog-
ranunja. Március S-án. Ügyeletes a Mária Makki Otthonban: 
Wollák Ignác. 7. túra: Budai hegyekbe, hő esetén sível. Ta
lálkozás a Széli Kálmán-(fórén, reggel fél 9 órakor. Vezető: 
Kapás István. 2. Inra: Zugliget, Szép juhász né. Naphegy,
Mária Makki Otthon, Farkasrét. Találkozás a zugligeti villa
mos végállomásánál, reggel fél í) órakor. Vezető: Váry Gyula. 
—  Március 10-én. Ügyeletes a Mária Makki Otthonban: 
Tangner Ádám. /.. túra: Királynyereg, Solymárival, Hűvös

völgy. Találkozás a l'álffy-téren, reggel 8 órakor. Vezető: 
Kömmel István. 2. túra: Zugliget, Annak ápol na, Mária Makki 
Otthon. Találkozás a zugligeti villamos végállomásánál, reg
gel 0 órakor. Vezető: Taugner Ádám. —  Március 17-én. Ügye
letes a Mária Makki Otthonban: Petrucz Kornél. 7. túra:
Kakukliegy, Sorrentó, Tóhegy, Mária Makki Otthon, Zugliget. 
Találkozás a farkasréti villamos végállomásánál, reggel fél í) 
órakor. Vezető: Wekerle Nándor. —  2. túra: Hűvösvölgy,
Tótasszonyutja, Virágvölgy, Mária Makki Otthon. Találkozás 
a hűvösvölgyi végállomásnál, reggel fél 9 órakor. Vezető: 
Petrucz Kornél. —  Március 2'i-én. Ügyeletes a Mária Makki 
Otthonban: Wollák Ignác. 7. túra: Mátyáshegy, Csúcshegy, 
Solymár, Hűvösvölgy. Találkozás az újlaki templomnál, reg
gel fél 9 órakor. Vezető: Pók Elemér. 2. túra: Zugliget,
Annakápolna, Mária Makki Otthon. Találkozás a zugligeti vég
állomásnál, reggel 9 órakor. Vezető : Wollák Ignác. — Március 
Sí-én: Ügyeletes a Mária Makki Otthonban: Váry Gyula.
7. túra: Kamaraerdő, Annaberg, Törökkiaptár. Kutyavár,
Nagytétény. Találkozás a kelenföldi villamos végállomásánál, 
reggel fél 9 órakor. Vezető: Fiehter Antal. 2. túra: Hárshegy, 
Virágvölgy, Mária Makki Otthon. Találkozás a Holtzschpach- 
üd-ülő villamos állomásánál, reggel fél 9 órakor. Vezető: Váry 
Gyula.

Ismerkedési estét rendez a Sólyom Turista Egyesület 
hölgybizottsága, március 27-én, szerdán este 8 órai kezdettel, 
Osengery-u. 15. sz. alatt, az Első Budapesti Fodrászzenekar 
közreműködésével, melyre a m. t. szaktársakat, családjaikat 
és k. ismerőseiket tiszteelttei meghívja a Sólyom Turista 
Eg yes ii le t hölgy bizo 11 súg a.

Régi Fodrász lóság okat keresünk. A „Fodrász-nmzeum“ 
részére szükségünk volna az 19(25. évi és az azt megelőző évek 
„Fodrász Ujság“.jaira. Felkérünk mindenkit, akinek az emlí
tett évfolyamok birtokában vannak, adják le azokat az ipar- 
lestiilet jegyzői irodájában. Az 1926. évi november havi és az 
1927. évi július havi „Fodrász ITjság“-okra is szükségünk volna.

fFIGYELEM J
B o r o tv á k  és h a jn y ir ó o lló k
a LEG M AG ASABB  teljesítménnyel és amelyekkel V ILÁGREK O RDO T  
állíthat fel ugyanoly ismert minőségben, vagyis a valódi világhírű 
angol „K A ISER -ELLISO N ‘s acélból minden ismert számban és szé
lességben.

B | p u  «  c E B C / eztlstkoszorus kézm űves 
lm C Vu  M r  E K  E N  \  és m l i k ö s z ö r U s m e s t e r

Budapest, VI., Vilmos császár-ut 27.
szerezhetó'k be.

Kizárólag elsőrangú különleges fodrászszerszámok szaküzlete.
Kérjen tehát a „B LE H A “ - cégnél csak „K A Y SE R  - E L L IS O N ‘S“ 

Sheffield acélból készült borotvát, a hátlapon ezzel a felírással:
K AYSER— ELLISON'S  

S T E E L
SEMPEiR-IDEM
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SCHÜTZER „ÖTTORONY" BO RŐT V ASZ A PFAN a vezető 
márka.

Betörtek egy fodrász-üzletbe. Mán goi Miklós szak társunk
VI., Podmaniczk.v-utcai üzletéből a betörők egy ,,I‘rotos“ baj- 
szári tógépet, ,,l>iamant“ és „Figaro1' ondolálóvasakat. fehér 
kabátokat, piperecikkeket, stl). loptak el. Felkérjük szaktársain
kat, ha valaki ezek közül eladásra kínál, úgy az illetőt adják 
át a legközelebbi rendőr-őrszemnek.

Cj találmányok, uj gyártmányok hirdetéseinek özöne tűnik 
tel napról-napra. Szinte határtalan az emberi agy kitervel ősei
nek, alkotásainak a mezeje. Találmányok, módszerek, uj cikkek 
tűnnek fel és tűnnek le örök időkre ebben a forgatagban, mely 
könyörtelenül kiirtja azt, aminek létjogosultsága a gyakorlati 
életben be nem igazolódott. Nem keli a szomszédba mennünk 
példákért. Vegyük csak a magunk szakmájának legfontosabb 
anyagát: a borotvaszappant. Hihetetlen változatosság gyártmá
nyokban és külsőségekben és mellette toronymagasságu különb
ségek használhatóságban, minőségekben. A szaktársak szeleté
tében a SAVOLY / Hatx.zcr- és Pipereszappangyár Itt. bevált 
gyártmányai állnak az élen. A. mindenütt otthonos Sohiitzer 
„Öttorony“ borotvaszappan, ami már egy évtized óta Budapes
ten, ebben a speciálisan kozmetikai gyárban készül és mint a 
vegyiipar egyik csúcsteljesítménye, a speciális összetételű 
SAVOLY Shavhig Stich rudborotvaszappan a nagyon kényes 
arcbőrnek és kényes igényeknek. A Savoly-gyár vezetősége 
mindig számol szakmánk különleges igényeivel és mindig a 
legtökéletesebbet nyújtja, amit a modern kémia produkál.

Minden Fo d rász 
Legyen Ott 

A Fodrász Bálon
A walesi .herceget budapesti tartózkodásának ideje alatt 

több ízben borotválta Nagy Jenő Kálmán, a Dunapalota-szálló 
fodrásza. A bofotválás YFIIBA-késsel történt. Megborotválko- 
zás után a magas vendég legteljesebb megelégedésének adott 
kifejezést.

Iparos! Ne dolgoztass kontárral, ne vásárolj 
közüzemnél, mert iparostársadat károsítod!

Akinek postabefizetési lapot mellékelünk, azt jelenti, hogy 
előfizetése lejárt. Ha az előfizetés megújítása iránt intézke- 
dés nem történik, a lap küldését liesziintetjiik.

Minden szaküzletben határozottan csak a SCHÜTZER 
„0TTORONY" BOROTVASZAPl’ANT kérje. Ideális össze
tétele tökéletes munkát nyújt és megelégedett, ragaszkodó ven
dégeket szerez a fodrászmesternek.

UJ ELŐFIZETÉSI DIJAK! Egy évre 4 pengő, fél
évre 2.50 pengő, negyedévre 1.50 pengő.

HIVATALOS RÉSZ
Tanoncszabaditás: március 27.
Az elnökség fogad szombat kivételével minden nap 

este 8—9 óra között és pedig:
Eckert Bálint ipartestületi elnök: kedden, szerdán 

és pénteken.
Hirsch Ferenc ipartestületi alelnök: hétfőn.
Zöld János ipartestületi alelnök: csütörtökön.

A jegyzői iroda hivatalos órái:
Minden nap d. e. 9— 12-ig és este 6— 9-ig, szombat este

kivételével.
Tanszerzödés köthető minden nap délelőtt 9— 12-ig, 

valamint kedden és csütörtökön este 6— 9-ig.
Munkakönyvek be- és kijelentése kizárólag hétfőn, 

szerdán és péntekien eszközölhető este 6—9 óra között.
Segélyek kifizetése csak hétfőn és csütörtökön este 

6—9 óra között történik.
Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Horváth Lajos.

APRÓHIRDETÉSEK
Tessék figyelem m el elolvasni !

A legkisebb apróhirdetés ára 10 szóig 1 pengő.
Ha a hirdetés szövege több, mint 10 szó, akkor minden 

további szó 10 fillér; kivételt képeznék az állást vagy alkal
mazottat keresők hirdetései, akik a további szavakért csak 5 fil
lért fizetnek. A hirdetés dija vidékről csak 10 filléres postabé
lyegben küldendő be. Aki postautalványon küldi be a pénzt, az 
10 fillérrel többet küldjön, mert 10 fillért a kézbesítésért kell 
fizetnünk.

Aki a pénzt vagy bélyeget nem küldi be előre, annak hir
detését nem közölhetjük, úgyszintén azok hirdetéseit sem közöl
jük, akik kevesebb összeget küldenek be.

Aki a „Fodrász Újság" megküldését óhajtja, annak külön 
kell 80 fülért küldenie.
Fiatal urifodrász, aki n nőiben is jártas, elhelyezkedést kei-es. 

Budapest, VI., Eötvös-u. 37., földszint 3.

<» éves úri és nőLfodr ászsegéd elhelyezkedne Pesten, Szabó 
Ferenc, Pestszentlőrinc. Üllői-ut 242.

Úri és nőifodrásztanoncnak ajánlkozik vidéki, 23 éves. csinos, 
magas, ügyes leány. Gyáli-ut 2. Polgárnő. 1608

Perfekt és komoly női fodrászsegéd, aki az úriban is segíthet, 
felvétetik. Knezsevits, Margit-körut 2. 10ŰS

Hodrásztiő, aki vas- és vizondolál, azonkívül manikűröz, fel
vétetik. ( ’im: Molnár pénztárosnál.

O  N  D  O  L  A r;L  Ó  V A S  K A P H A T  Ö

„M  E ,R  I D  A “ f o d r á s z a t !  c i k k e k  k e r e s k e d é s e  
B U D A P E S T , Rákóozi-ut 62. (Hársfa-utcai oldalon.) Tel. 3 7 -1 -9 2 .
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Két csiszolt tükör. 60/100, hiba nélkül, ólad... v j]., Mexikói-ut 
). II. 2., 12— 2 között.

Női és nrifodrászatnak kitünően bevált üzlethelyiség miházban 
előkelő környéken, olcsó bérért, május elsejére kiadó.’ 
Iliül a foki-ut 55. Házfelügyelő. It557

Fiatal fodrászsegéd, másfélévi gyakorlattal elmenne Pestre, 
esetleg környékére. Oly helyre, Imi a nőit kitanulhatná, 
vagy anélkül. Márkus Tibor, Kiskunhalas Petőfin. 3.6. 1606

Klsö kerületbe keresek nmnikürösnőt, ki csavarni és ondolálni 
tanulná akar. Ugyanitt szobatársai. Kazinczy-u. 10. I. 1i>a.

Továbbképző tanfolyamra járó, 20 éves. jó munkás, urifodrá- 
szatlba szerény fizetéssel elhelyezkedni szeretne. Ihiuer Mi.' 
hály, VII. kér., Nürnberg-u. 12., fdsz. 4.

Keresek egy nemesszivü szaktársat, aki négy és féléves fiamat 
magához venné arra az időre, ainig a kórházban gyógy
kezelés alatt leszek. Svig Árpád, Garai-u. 5., földsz. 7.

Uj, vagy használt forgószékeket, sima, vagy csiszolt tükröket, 
egybefutó asztalokat, vagy lavóros berendezést, női fülké
ket a legolcsóbban vásárolhat Schiiffer Györgynél, VI., 
Jókai-utcu 2. PH;

Jómegjelenésü uri-női segéd a fővárosban állást keres. Szabó 
József, Pestszentlőrnlc, Dessewffy-u. 2. t)l7

Kezdő hölgyfodrász (viahuLlámban ügyes) fizetés nélkül el
helyezkedne pár hónapra, amíg belejön az omlolálásba. le 
veleket Vadas László névre főpostára. 1005

fiatal urifodrász, elsőrendű női hajvágó, állást keres, jelenleg 
állásban. Óim: B. Budapest, IX. kér., Mária Valéria 
újtelep, 13. épület, fodrász. 1143

Egy jómunkás borbélysegéd, ki ondolál, felvétetik. levelet a 
fizetés megjelölésével kérek. Antal Rudolf, Karcag. 131

Hatéves, jómenetelü fodrászüzlet májusra, de előbb is, olcsó 
bérrel bérbeadó, vagy eladó. Bővebbet Keuipf, 111., Tavasz- 
utca 1. 1368

Egyedüli olcsó és Jó 
bevásárlási forrás ________ az uj cégnél
Úri és női fodrászkellékekben nagy választék

HORVÁTH ALBERT
fodrászkellékek szaküzlete 
Budapest, Vili, József-körut 9. 
(udvarban). Telefon: 34—0 —53

Fodrászüzlet családi okok miatt eladó. Gyáli-ut 15. 1510
Jómenetelü uri-nőifodrászüzlet, ötven éve fennáll, családi okok 

miatt eladó. Szinyei-Merse-u. 3. 1513
Jómegjelenésü, fiatal fodrászsegéd elmenne nőit'idrásztanuló- 

nak. Hajat vágni, csavarni, vizondolálni tudok. Harmati
Imre, Kisfaludy-u. 28/a., kávémérés. 1514

4 eves fodrászsegéd, úri fodrászatban, női haj vágásban perfekt, 
ondolálásban kevés gyakorlattal bir, állást keres. Óim:
Bódy Lajos, Szikszó. 1515

Fodrászsegéd, úri és női, 10 éve ondolál, vizondolál, állást 
keres. Mikus, Újpest, Títtrr István-u. 10. 1516

Fodrászleányt, fiatalt, ügyeset partnernőnek keresek. Levelet
„Szerencse*1

Kéz alatt vennék 
Bérkoesis-u.

jeligére. III., Óbuda, Tavasz-utca 23., trafik.
1517

két darab hajszáritóburát. Zsifkó János, V ili.,
23., II. 3. 1518

Balatoni nyári idényre keresek egy szolid, jómunkás fodrász- 
nőt, aki manikűröz és továbbá egy perfekt úri- és liölgy- 
fodrászsegédet. Kellő referenciákkal ellátott, bővebb le
írású ajánlatokat üzv. Bellái Józsefné, úri- és hölgyfodrász, 
Fonyód címre kérek. 1418

Fiatal urifodrász, kezdő ondoláló, ajánlkozik vidékre is. IX., 
Itáday-u. 11., földsz. 5. 1462

3 személyes, lavóros,. egybefutó úri fodrászberendezés, teljes fel
szereléssel azonnal eladó. Kiss telepfelügyelőnél, XI.. 
Lenke-uti állami lakótelep. Telefon 086. 1406

Tanulónak szeretné adni vidéki fodrászmester négy polgárit 
végzett fiát teljes ellátásért. Benézik Lajos fodrászmester, 
Kapuvár. (Sopron-m.) 1502

Manikürösnő, perfekt, jómegjelenésü, hosszabb bizonyít
vánnyal, belvárosi, kimondottan uriüzletben, március 15-ére 
felvétetik. Értekezni lehet este 8— 0-ig és vasárnap dél
előtt. Budapest, VIL, Erzsébet királyné-ut 30/á., III. 22.

1504

Lipótvárosban, forgalmas helyen, jól bevezetett uri-nőifodrász- 
iizlet, családi okokból eladó. K. Ernő, Lipót-körut 8., 1. 3.

1508

Perfekt urifodrász, jó oudoláló, azonnal belepne. Ludvig, X., 
Gergely-u. 38.

Nyolcéves urifodrász, jó ondoláló, női hajvágó, stb., elhelyez-^ 
kedne Budapesten. H. Lajos, V1IL, Klsfaludi-u. 2a.,- I. 8.*

1512

BLEHA'borotva mindenek felett!y * * 4

Ne dobja ki pénzét. iSeha sséf ii tési i, Dauer-készülékekhez 
sehassék, darabja 10 fillér. Minden darabért garancia. 
Hozzávaló készülék darabja 7 pengő. Bambera fodrásznál,

Karpfeustein-utca 21. Ugyanitt egy kétszemélyes, egybefutó, 
uj asztal olcsón eladó. 1542

Jóinunkás urifodrászsegéd elhelyezkedne gyakornoknak 
csakis jobb hölgyíodrászszalonban. Balog József, Csányi- 
utca 8., földsz. 16. 3543

Tapasztalt íodrászmester csak a SCHÜTZER „ÖTTO- 
KONV" borotvaszappant használja.

Mindenütt Kayser Edison acélból készült extra jegyű borotvát kérjen
19
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('savami tudó urifodrászsegéd elmenne kevés fizetésért, ahol 
kitanulhatni! a nőifodrászatot. Budapest, VI., Sziv-u. 28., 
1. 17. Takács Pál. 1544

Ul*i- és hölg.vfodrászlizlet eladó. Fejtik Lázár, II., Szász Ká- 
roly-u. 2. 1548

Fiatal, ügyes úri fodrászsegéd ajánlkozik, esetleg vidékre is 
Kecskés János, Király-u. 5)2. 1550

3 éves urifotlrászsegéd elhelyezkedne szerény fizetéssel, hol 
a nőifodrászatot elsajátíthatja. Wetzl József, VTT., Rot- 
tenblller-u. (50., földsz. 11. 1551

Keresek készi>énzért 3—3 személyes modern, uri-női (esetleg 
csak női) fodrászlterendezést, cca 4 méter válaszfallal. 
Somogyi, Veres Pálné-u. 18. 1553

3 éves, jómunikás urisegéd elhelyezkedne oly üzletben, ahol a 
nőit megtanulhatná. M. L., Rofctenbiller-u. 20—22. Katho- 
likus legényegylet. 1554

Jómunkás fodrásznő, viz-vasondoláló, manikűröző ellielyez- 
kedne. V71T., Klauzál-u. 17., földsz. 10. 1555

Mindenhez értő hölgyfodrász állást keres.. Gy. U., Hl., Pa
csi rtamező-u. 1(5., földsz 9. 1556

33 éves úri- és hölgyfodrászüzlet, lakással azonnal átadó, 
ugyanott egy Kxpress-Dauergép olcsón eladó. Kálvin-tér 
4. sz. (Udvarban). # 1565

Fodrásznö, ki manikűröz, állandó kisegítést
3., földsz. 16.

Fodrásznőt társnak keresek 8 éves üzletembe.

keres. Simor-u.
1592

Baross-u. 126.
1594

Fodrászsegéd, vas- és vizondoláló, állandó vasárnapi kisegí
tést keres, Pest környéken. Rákóezi-nt 21., II. 4. Setét G. 
továbbit. 1598

l ’ri- .és hölgyfodrászüzlet eladó. Szegeden, körül sarkon, kii- 
íöii-külön helyiségekben, 2 szobás lakással együtt, jelen
leg 5 személyzettel, komplett felszerelve, 6 év óta főnök 
nélkül van vezetve. Nem hiányzik e.sak egy mester, aki 

személyesen vezetné. Ár 1500 pengő. Cím: Csáki János,
Szeged, Csongrádi S.-ut 6.

Úri női fodrászüzlet, régi, bevezetett, főútvonalon eladó, 
tudható: Xagymező-u. 5 Fodrász.

Meg-
1684

Úri és hölgy fodrászüzleten) Budán, előkelő negyedben eladó.
II., Szász Károly-U. 2. félemelet 1‘5. 1623

Borbélyüzlet házzal, vagy ház nélkül eladó. Lehel, Kőtaj. 1604
Keresek azonnali belépésre egy 23— 30 éves, jómegjelenésii, 

elsőrendű uriíodrászt, ki tökéletes női hajvágó. Fizetés 
íeggell, ebéd, vacsora, lakás és havi 15— 20 pengő. Cim: 
Molnár Ernőné, Tapolca, Zala in. 1037

11 á rinas egybefnvó úri berendezés olcsón eladó. Lónyay-u. 
49. alatt.

l'ri- és nőifodrászüzlet, betegség miatt sürgősen eladó. V., Pan- 
nonia-utca 46.

Bleha-borotva mindenek felett!

Fodrássc urak.
figyelmébe !

Számos elismerő levél bizonyítja, hogy gáz- 
berendezést, valamint mosdókat hideg-meleg 
vizre legolcsóbban és legjobban szerel

Tímár
bádogos-sszerelö
VI., Vilmos csásxár-ut 19.

Kér/en círafánlaiaí.
Tel. öivó 112—39.

Előfizetési felhívási
A szervezetlenség átkát nyögő fodrásztársadalom

nak még sohasem volt olyan nagy szüksége az ügyeivel 
foglalkozó sajtóra, mint ma. Ipartestületünk teljes mér
tékben átérezve ezt, anyagi áldozatok árán is lehetővé 
tette, hogy minden fodrásznak —  mesternek és segéd
nek egyaránt —  minden hónapban ott legyen a kezében 
a fodrászérdekekért elszántan küzdő, az összes fodrászo
kat érdeklő kérdéseket tárgyaló, mindenről tájékoztató 
hivatalos lapja: a FODRÁSZ ÚJSÁG. Tegyen félre min
den fodrász hetenkint 8 fillért, hozza meg ezt a csekély 
áldozatot a maga és a fodrásztársadalom érdekében és 
fizessen elő a FODRÁSZ UJSÁG-ra. Egész évi előfize
tési dij 4 P, félévre 2.50 P, negyedévre 1.50 P.

Önérszetes fodrássz 
csak a sajá
sszaklapftíban 
Hirdet!

Vegyen „K a i s e r E 1 i s o n E x t r a "  borotvát.

FIGYELMEZTETÉS. Több reklamációból kifolyólag érte
sítjük a mester urakat, hogy nőifodrászatból csak az a tanonc 
szabadítható fel, aki az úri fodrászipar mellett egyúttal 
a női fodrásziparra is be van szerződtetve, tehát figyelmeztetjük 
a mester urakat arra, hogyha tanulóikat mind a két iparágból 
óhajtják felszabadi itatni, 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.

Fodrászsegédek és manikürözönök elhelye
zése a M. Kir. Állami Munkaközvetítő Hiva
talban, József-körút 36 alatt. Tel.: 376—77.
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kozmetikai és fodrászkellékek j

Telefon 30—4—81

97.

[ Telefon: 
Aut.

1 154-47.
HIGIENA

Telefon: 
Aut.

154-47.

FEHÉRNEMŰ KOLCSONZO 
VÁLLALAT

| VI., Dessewffy-u. 26. sár.

Speciálisan gyártott
luxus kivitelű kölcsön 

íehérnemüek.

J ’ I M l O

legolcsóbb hajfestéke.

Ipari csomagolás: 3 adag 1 színben 1
üvegben pastilla nélkül . . . P 4 .—

Sálon csomagolás: 6 adag tetszés sze
rinti színekben 6 üvegben, 1 dobozbán 
pastillával.............................. P 13.20

Detail csomagolás: l adag l üvegben
l dobozban pastillával . . P 2.80

A K O H O L h a lfe sté k  m in ő s é g e  e ls ő ra n g ú .
Paraphenylendiamint, ólmot, rezet és más ártalmas anya
got nem tartalmaz.

versenyképes akar maradni, úgy Komollal fessen, mert világmárka,
írtén a legjobb hajfesték és mert a legolcsóbb.

KOMOL p  1.30, ha
golá

: TERÉZ-KÖRUT 4 0 -4 2 . — 24-9-68.

Francé

KOMOL a világ legjobb és
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LÉBER KÁLMÁN
Borotva és késárugyára, solingeni, 

sheffieldi finomacéláru nagybani rak
tára, * • müköszörüldéje és nikkelező

telepe

Tökéletesen berendézett üzem 
fodrász szerszámok köszörülésére, 

javítására és nikkelezésére

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

Üzemünk fejlődése megkövetelte, hogy gépeink állományát és üzlethelyiségünket bővít
sük. A  nálunk megszokott szerénységgel tudatjuk ezen körülményt, aminek alapköve, 
a gyártásunkban, a munkáinkban, ármegszabásainkban, versenyképességünkben, kedves 
vevőinkkel való érintkezésben, nemkülönben minden cselekedetünkben megtalálható: Ra
gaszkodunk a tényékhez és valódisághoz! Vállalkozásunkat négy pillérre építettük: A  
szakszerű alaposságra, a folytonos gondosságra, a technika helyes alkalmazására és az 
üzleti élet minden harcát megálló erkölcsére. Ebben benne van: A megrendelő által tel
jesítendő fizetésért a legtöbbet tudni nyújtani. A  panaszával, ha előfordul, éppen olyan 
kedvesen meghallgatni és segíteni, mint a vásárlásnál. Csak igazat mondani! Még ak
kor is, ha látszólag ellenünk szólna, tudni és megérteni, hogy nem kell nékünk olyan 
haszon, amiből másnak kára van! Köszörüléseket és javításokat, valamint nikkelezé- 
seket gondosan és szakszerűen, a megígért időre pontosan, a lehető legolcsóbb árban 

készítjük el és postai megrendeléseket haladéktalanul továbbítjuk.
Üzemünkben kipróbálható és általunk forgalomba hozott: Villamos-hajvágógép, villamos-hajszárító, vil- 
lamos-massage, villamos-porszívó, villamos padlófényesitőkefe és villamos vízellátási-szivattyúk. Kérjük

szives látogatását. —*

Hajvágógépek 1 d a rab

Valódi „Juvel" 3-as 5, 7 mm. . • • • 14.—
Ugyanaz 0 - á s ...................... • • • 14.—
Valódi „P ro to s " .................. . 13.50
Valódi Koh-i-nor 0-ás vagy 1/10 mm. . 10.60
Valódi „Mars" 3-as 5, 7 . . • • • 12.—
Ugyanaz 0 - á s ......................
Valódi „Mundus" 3-as 5, 7 .

12.—
14.—

Ugyanaz 0 - á s ...................... 12.—
Rendszer Juvel 0-As vagy 3-as 5, 7 8.50

„ Koh-i-nor . . . . • • • 5.50
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 ................................. 7.—

Rugók.

Juvel, Mars, Mundus . . . tót. 3.00 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 . . . . . . . . . 19 7.—
Ugyanaz solingeni 18 . . . 4.40
Ugyanaz . . . . 19 . . . • • • 5.—
Ugyanaz . . . . 20 . . . 5.60
J. A. Henckels 18 . . . . 7.50
Ugyanaz 19 . . . . 8.—
Olcsó, sima 3— 4-ig . . . .  
Manikűr olló finom, vékony 2.--
J. A. Henckels ....................... ' r ’ • 4.—
Manikűr reszelék 14 16 18 20 cm.

1.80 2.— 2.20 2.40

1 darab
1.50

4—5/8*

Körömkaparó és feltoló
Borotvák

Léber homorú 76-os 3—
Léber félhomoru . .
Léber negyedhomoru 
Léber Attila 27. 28. .
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 „Hamon" 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 .................................... l.—

Bdhütaerborotvaszappenmlndlg a legolcsóbb árban. 
Forgalmi adó és csomagolás az árakban bennfoglal- 

tátik és Így az külön nem lesz felszámítva.

7.20
6.40
4.40
4. —  
8.—

10. —
7.—
7.—
5. —  
5.—
5. —
6. —  
6.—  
4.40*
5.40 
5.—

1.40
0.80
0.50
1.60
1.60
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