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F I G Y E L E M !
Rendeztesse be üzletét G e s x 1 e r 
Központi hajszárító berendezéssel,

é  1 e

azért, mert ma a sok vizondolálás mellett gazda
ságos,

azért, mert teljesen zajtalan, a vendég nyugodtan 
ül alatta.

azért, mert Ön is nyugodtan dolgozik vele, 

azért, mert az áram fogyasztása a legminimálisabb, 

azért, mert olcsó és csak egy gépet kell kezelni.

Az alanti üzletek dolgoznak Geszler-féle köz
ponti hajszárítóval:

Láng Jenő, II., Olasz-fasor 21.
Berger József, II., Olasz-fasor 15.
Sünön Lajos, Izabella-u. 62.
Szántai K. János, Szeged, Dugonies-tér 11.
Haün Antal, Szeged, Takaréktár-u. 7.
Hlrscli Ferenc, Pannonia-u. 25.
Nádori János, Olasz-fasor 41.
Vágó Viktor, Siófok.
Zoni Antal, Lipót-körut.
Fodrászipartestiüet szakiskolája.
Kerék Erzsébet, Zsigniond-u. 16.
Sdineider Miklós, Ferenc József-tér, Gresham-palota. 
Bodnár Géza és tsai, Városház-u. 16, .

Geszler János
fodrász és Központi hajszárító berendezés 
vállalata
Zsigmondi• Utca 3S. Telefon 57-9-73
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l íközismerten bevált; 
m eg elég  ed é sére  
működő szaküzem

fodrásziparosság osztatlan

♦ Budapesti Grő és
Fodrászipari Fehérnemű- 
kölcsönző vállalat

a legkiválóbb minőségű fod- 
rászfehérnemüt versenyképes 
áron kölcsönöz és autókkal -wy -w ,
menetrendszerü pontossággal JtílAyClCípCS 
házhoz szállít

V I, Lőportár-u , 1

Telefon 93—3—32 5P'ártoljuK. a sasép

D reszm an n  K á ro ly
Ezüstkoszoruval, t ö b b  a r anyé r em*  
me l  és o r s z á g o s  elismerő oklevél
lel kitüntetett késes- és műköszörüsmester
B o ro tva  és k é s á ru g y á r  B u d ap est

Üzlet: Vili., Üllől-ut 38. Telefon: 42-9-29 
Gyár: X., Álmos u. 17. Telefon: 96-5-08

Pécsi fióküzletem
megnyilt!

Széchenyi-tér 16. szám alatt
(

Állandó raktáron mindennemű borotva, hajvágógép, 
olló, valamint az összes fodrászkellékek, a leg
olcsóbb árak mellett. 35 éve fennálló cégem a leg
jobb garancia az általam gyártott és forgalomba 

hozott áruk kiválóságáért.

MESTER! Csak Fr icko  borotva
használatával ér el ki
zárólagos eredményt

Figyelem!
Gyors szárítást és áramfo
gyasztást takarít meg, ha 
a l egúj abb erős fujásu

B r o n z  v a g y  
golyóscsapágyas

hajszárító gépet használja. 
Kapható Monath Manó
által VII., Dob-u. 78. f. 6. 

Már 7 P havi törlesztésre! írásbeli jótállással. Vé
telkényszer nélkül lev.-lap hívásra bemutatom.

O R S Z Á G  S Á N D O R
m üköszörüs
d  d d d i B d d B y

BUDAPEST, VII., KLAUZÁL-UTCA 22.
Elvállal a köszörűs-szakmába vágó élesítést 
és javítást. Elsőrendű és pontos munkát leg
olcsóbban és tökéletesen készít.
M i n d e n f e l e  a c é l á r u k  r a k t á r o n .

Vidéki megrendelések

g y o r s a n  és pontosan eszközöltetnek.



Az Ipartestület telefonszáma 
424— 79

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
Budapest, VII., Csengery-u. 15 

Megjelenik minden hó 5-én

Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestü 
létének tulajdona és hivatalos lapja.

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

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

Egyes példány 80 fillér.
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I p a r o s e g y s é g  é s  i p a r f e f l e s s z t é s .
Irta: Eckert Bálint ipartestületi elnök.

A kisiparosság mai válságos helyzetében a minden
napi kenyér megszerzésének gondja csaknem teljesen 
háttérbe -szőrit minden más törekvést. Az üzleti pan
gással szemben a megélhetés drágulása, a folyton súlyos
bodó közterhekkel szemben pedig a bevételeknek az esz
telen és lelkiismeretlen árrombolás következtében való 
állandó csökkenése áll. A mindennapi kenyér elvesztésé
nek veszélye, a bizonytalan holnaptól való rettegés any- 
nyira úrrá lett a lelkeken, hogy alig érdeklik az ipa
rosságot azok a célkitűzések, amelyek nem ma és nem 
holnap éreztetnék áldásos hatásukat, hanem csak a tá
volabbi jövőben. Elhanyagolják azokat a feladatokat, 
amelyek nélkül elsorvad, eltesped az iparosság, elpusztul, 
elzülli'k az ipar. Egészen bizonyos, hogy ha nem tudja a 
kisiparosság megérteni, hogy fennmaradása, szebb jö 
vője csak akkor lehetséges, ha rendíthetetlenül törekszik 
az iparosegység megteremtésére és az iparnak állandó 
fejlesztésére, úgy sorsa meg van pecsételve. Ha nem jön 
létre az egység és ha nem tér vissza a minőségben, 
nem pedig a szennyes árakban való versengés, úgy a 
jövő nemzedék csak könyvekből fogja megtudni, hogy 
volt valamikor egy kisiparostársadalom, volt egy becsü
letes dolgozó fontos nemzetfenntartó -réteg, amely tisz
tességes megélhetést tudott magának biztosítani mind
addig, amig önmagával meghasonulva esztelen árrombo
lással önmagát pusztította el.

A mindennapi kenyérért folytatott harc fásuilttá 
tette az embereket minden más iránt. A közönyt és 
részvétlenséget talán emberileg meg lehet érteni, de 
ebbe belenyugodni egyenlő az öngyilkossággal. Meg kell 
értenünk, bele kell égetnünk szaktársaink leikébe, hogy 
csak az egyérdekiíeknek összefogása adja meg azt az 
erőt, amely az érvényesülés és boldogulás harcában biz
tosítani tudja mindenkinek -megillető helyét. A szétta
goltságnak a belső viszálynak szomorú eredményét épen 
saját magunkon tapasztalhatjuk legjobban. Mert soha 
annyira nem sülyedhetett volna a nemrég még virágzó 
fodrászipar, ha az egység helyett kettészakadás, együtt
működés helyett pedig hiú személyi harcok nem pusz
títottak volna benne. A gazdasági viszonyok leromlásá
nak természetesen igen nagy része van a fodrász- 
iparosság mai nyomorúságos allapotaban. Egy fellendü
lés kétségtelenül a mi helyzetünkben is jelentene javu
lást. De véi'szegény ábrándozás azt remélni, hogy a 
bennünket megillető helyet elérhetjük anélkül, hogy 
azért harcolni kellene. Küzdelem nélkül nem lehet ered

ményt elérni az élet óriási versenyében, de a harcban 
elpusztulnak a gyengék; eredményes csupán az egysé
gesen összekovácsolt erős öntudatos fodrásztársadalom 
lehet.

A fodrásziparosság egységének alapja az ipar űzői 
érdekeinek azonossága, egysége. Nemcsak azért kell a 
fodrásziparosságnak egy táborba tömörülnie, mert egy 
ipart üz, hanem elsősorban azért, mert az érdekei azo
nosak. Érdekképviseleti szervünk az ipartestület, arra 
való, hogy az egyérdeküeket összegyűjtse, egybefog
lalja és ezen egység által nyert erővel képessé -tegye ér
dekei megvédésére, céljai megvalósítására. Az egymás 
elleni harc bűnös eröpocsékolás, az egymásért való küz
delem egyik pillére a szebb jövőnek.

A másik célkitűzés, aminek megvalósításáért küz- 
denünk kell: az ipar fejlesztése. Minden ipar állandó 
változásnak van kitéve. A technika haladása, az ízlés és 
divat változása maga után vonja, hogy az iparosnak ál
landóan tanulnia kell, hogy el ne maradjon. A tudás- 
fejlesztésben nincs megállás; aki nem halad, az visz- 
szafejlődik és rövidesen kénytelen tapasztalni, hogy 
munkája mindig értéktelenebbé válik. Fokozottabb -mér
tékben érvényesül ez az igazság a technikai mai gyors 
fejlődése mellett a divatipar fodrászatban.

A tudásfejlesztés helyes irányításra szintén egyik 
pillére a fodrásztársadalom szebb jövőjének. A két hely
ről történő tanonctúltermelés a fodrászipar túlzsúfoltsá
gát katasztrofálissá teszi. Amikor a fodrászipar ma már 
annyira telitett, hogy a tönkrement mesterek és mun
kanélküli segédek szomorú csapatában mi vagyunk a 
legnagyobb arányban képviselve, vétek nemcsak az ipar
ral, hanem a jövő generációval szemben is az esztelen 
tanonctuiltermelés, mert ez a szakma még a száraz ke
nyeret sem fogja nyújthatni nekik.

Kevés tanonc jöjjön tehát iparunkba, de ezeket az
tán tökéletesen ki kell képezni. Csak az a tökéletes fod
rász, aki az iparnak úri- és nöi-ágát egyformán tudja. 
Ez az iparnak teljes értékű művelője és nem kétséges,- 
hogy a jövőben csak az univerzális fodrásznak van meg 
a létjogosultsága. Féltudással boldogulni nem lehet.

A tudásfejlesztés a mesteri és segédi' karnál is 
óriási jelentőségű. Nagyifontosságu elsősorban azért, 
mert a kitűnő, teljes értékű szakember természetesen 
jóval nagyobb keresetre tarthat igényt, mint az egyol
dalúan képzett átlagtudásu. De nagyfontosságu ez 
abból a szempontból is, hogy a közönség szívesebben
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veszi igénybe a fodrászt, amikor azt tapasztalja, hogy 
annak munkája sokkal különb, mint amit esetleg ön
maga vagy a házaló kontár szokott elvégezni.

A legnagyobb jelentőségét az iparfejlesztésnek azt 
hiszem ott találjuk meg, hogy a hosszú munka és sok 
fáradság által megszerzett ipari szaktudását senki sem 
adja oda kold'usfilLérekért, hanem megköveteli a tisztes
séges polgári megélhetést biztositó ellenértéket. A 
tisztességtelen versengésnek egyik főoka a silány munka. 
Az iparfejlesztés tehát az öntudat és önérzet felemelke
désével fog járni és lehetségessé teszi a régi ipari tisz
tesség visszatérését.

A fodrásztársadalom egységének megteremtése és 
a szakmai nívónak a legnagyobb eréllyel, céltudatos
sággal és áldozatokkal való fejlesztése a ma áldatlan 
kenyérharcában is alapja a helyes iparvédelemnek, mert 
csak ezen célkitűzések megvalósulása hozhatja meg a 
jövőben azt a tisztességes megélhetést és megbecsülést, 
amit ez a sok megpróbáltatáson keresztül ment iparos
osztály joggal vár és remél.

Amióta a világ fennáll, mindig volt küzdelem a meg
élhetésért, de ami most van, talán mindent felülmúl. 
Büszkeséggel töltött el még nem is olyan régen, hogy ipa
runk mindig és mindenhol, minden becsületes fodrásznak 
megadja a tisztességes, mindennapi kenyeret. A mi ipa
runknak, mint személyes szolgáltatást nyújtó iparnak, 
nagy előnye volt az, hogy gyárilag nem űzhető, raktárra, 
mint más iparban, nem lehet dolgozni, az önállósitáshoz 
nem kellett nagy tőke és egy igyekvő segédből hamaro
san mester lehetett, akinek megvolt a szerény megélhe
tése. A polgári megélhetéssel megelégedve, nem törte a 
fejét azon, hogy lehet a szomszédot tönkretenni. A kari 
tisztesség fundamentum volt, amelyből a megbecsülés, 
megértés és összetartás virágzott ki.

reknél teljes üzemmel folyjon a munka vasárnap is, 
ugyanakkor a segédek hada árassza el a vendégeket. Ki 
kell irtani a kávéházi és klubfodrászokat! Mert, kérde
zem : ha vasárnapi munkaszünet van, akkor miért nincs 
és ha nincs, akkor miért van? A mai felemás állapot 
minden, csak nem becsületes megoldás.

így fejlődött ki az ipar kalózainak egész hada, amely 
az ipari becsületet nem ismerte. Önállósították magukat 
és tovább folytathatják jelenleg az árrombolást, mert 
csak sopánkodtunk, ahelyett, hogy a kínálkozó eszközöket 
felhasználtuk volna.

Tudjuk, hogy a 10 filléresek hogyan kalkulálnak; a 
házbért meg kell nekik is fizetni, villanyt és gázt szin
tén. Az OTI-ba is bejelentik többnyire a segédet, persze 
nem fizetnek. A munkaerő a döntő tényező, ami nélkül 
nem tudnának boldogulni, mert ilyen üzletben legalább 
3 vagy 4 segéd szükséges. Ezeknek azonban nem fizeti 
a rendes hetibért, hanem áthárítja a közönségre, azaz a 
borravaló-keresetre utalja őket. A borravalót tehát sze
rintem ki kell pusztítani, mert enélkül a mi iparunkban 
ez a szennyes verseny sose tudott volna olyan nagy mér
tékben lábra kapni. Azért szükséges, hogy egymást meg
értve, minden személyeskedést félretegyünk, mert a bér
minimum és a borravaló kérdésében feltétlen egységes
nek kell, hogy legyünk, ha szükséges, áldozat árán is, 
mert hu ezt nem- tudjuk keresztülvinni, úgy a sors kereke 
elgázol bennünket könyörtelenül. Azokat óva intem, akik 
nincsenek megelégedve a munkabérek megállapításaival. 
Tudniok kell, hogy ha tisztességes munkást akarnak az 
üzletükben, azt feltétlenül meg is kell fizetni, mert ha 
nem fizetjük őket, úgy arra kényszerítjük, hogy lopjanak. 
Jól tudjuk, hogy nem májusi orgonát fog lopni, hanem a 
vendéget az üzletből. Egészen bizonyos, hogy szívesebben 
fog egy ártartó üzletben dolgozni, mint nálunk és ezen 
nem is csodálkozhatunk. De a borravaló eltörléssel nem 
csak a szennyes versenyre mérünk súlyos csapást, hanem 
a tanonctúltermelés problémáját is egyszerre megoldottuk.

Ma a romlás korszakát éljük és egyre gyorsabb tem
póban haladunk a végső pusztulás felé. És nincs megál
lás addig, amig nem változtatjuk meg gyökeresen állás- 
foglalásunkat. Mert amig ennek az iparnak űzői strucc
politikát folytatnak és nem is akarják felismerni a bajo
kat, vagy pedig egyéni haszonlesésből egymást túllici
tálva, nem akarnak tudni arról, ami pedig ma már őket 
is fojtogatja, addig a lejtőn nincs megállás; az egyik ma, 
a másik holnap bukik el, de sorsát el nem kerüli senki! 
A kivezető utat csak úgy találhatjuk meg, ha felismerjük 
a bajok eredetét, bátran és áldozatra készen igyekszünk 
a gyökereknél orvosolni a hibákat.

Megpróbálom a bajok eredőit felsorolni. Hogy ezt 
megtehessem, 1914-ig kell visszamennem. A világháború 
alatt ugyanis sokan kényszerültek önberetválásra. Mégis 
a háború után egész szépen kezdték a fodrászt újból 
igénybe venni, míg a vasárnapi munkaszünet ismét el
szoktatta őket tőlünk. Ezt sínylődjük ma is és amig ez 
nincs rendezve, addig ne várjunk tartós és jelentős javu
lást. A mai állapotoktól, amely a belvárosi üzletekre 
nézve éppoly ártalmas, mint a kültelkiekre, meg kell ta
lálni a becsületes kivezető utat. Ha nincs lehetőség a va
sárnapi munkatilalom megszüntetésére, — bár mint ven
déglátó ipar, számot tarthatunk a többi vendéglátó ipar
ral (kávés, vendéglős stb.) való azonos elbánásra — úgy 
tüzzel-vassal meg kell akadályoznunk, hogy egyes meste

A kiszolgálási árakat is újra revízió alá kellett venni, 
mert ha a borravaló meg lesz szüntetve, úgy feltétlen az 
árakat is emelni kell. Itt nem élhet senkit a vád, mert 
nem a munkaügyi bizottság egyedül határozott, hanem 
karöltve az ipartestület vezetőségével, az országos szövet
ség elnökségével és a budapesti körzet vezetőségével és 
még számos érdemes tagjával a fodrásztársadalomnak, 
együttesen tanácskozva látta úgy, hogy jelenleg jobb 
megoldás nincs.

Ezek a bajok iparunk női ágában is természetesen 
ugyanazok és itt mutatkozik annak súlyos hátránya, hogy 
a két ipartestület akkor még mindig nincs egyesítve.

Ezeket a bajokat kellene szerintem elsősorban orvosolni, 
karöltve az ipartestületnek a szövetséggel és a segédi kar 
szervezeteivel. Egy közös plattformot kellene kidolgozniok,
mert egyesült erővel meg lehet még menteni ezt az ipart 
a végpusztulástól.

Ha továbbra is a rövidlátás struccpolitikáját folytat
juk, akkor ne csodálkozzunk, ha a pusztulás feltartóztat
hatatlanul bekövetkezik. Senkit nem okolhatunk ezért, 
csak saját magunkat. A legáldatlanabb és legkönyörtele
nebb, még a mainál is sokkal súlyosabb kenyérharc fog 
bekövetkezni, amelynek pusztításait aztán soha ki nem 
fogjuk heverni.

Petz Ayital

N agy  István-féle b o r o t v á k ,  o l l ó k ,
V . ,  S z t g e í - u í c a  15  b .  
Telefon: 981—40. 95.

Javításokat pontosan 
eszközlök.
Speciális vas köszörülése 
párfa P 2.80.

K a y s e r  E l l í s o n  acélból készült e x t r a  j e g y ű  b o r o t v a  itt kapható!
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Azzal a megállapítással szemben, amely szerint a kis
iparos társad alom, az ország egyik igen erős pillére, Silló 
István kartársunk a Női Fodrász hasábjain egy kongresz- 
szusi beszámoló keretében külön véleményt jelent be. Te
kintve a kisipar magárahagyottságát, érthető ez az elke
seredett kiszólás. Magam részéről mégsem csatlakozhatom 
külön véleményéhez és pedig azon egyszerű oknál fogva, 
mert a külön véleménnyel szemben áll maga a tény: igen
is a kisipari osztály minden tekintetben, tehát nemzet
gazdasági szempontból is az állam egyik legerősebb, leg
stabilabb támasztó pillére. Ellenére annak, hogy ezt a pil
lért a múltban nem gondozták az illetékesek, sőt ezt nagy 
mértékben ma sem teszik, megbízható építménynek bizo
nyul, mely tartóképességében ,a teherbírás maximumát 
már rég lepipálta.

Ha eszébe jutna valakinek elemeire bontani e pillér 
anyagát, igen sok rész önfenntartó ösztönt, óriási meny- 
nyiségü acélos erőt, rengeteg vasakaratot, de — aránylag 
kevés öntudatot tudnak kimutatni. Különben titáni ereje 
van ennek az építménynek s reméljük, nincs messze az az 
idő, mikor tapasztalni fogjuk, hogy ezt az illetékesek is 
megái lapítják.

*

A spóregylet a maga praktikus polgári szellemével 
mellékesen, emberbaráti céljaival, igen üdvös hivatást 
tölt be, amellett, ihogy takarékosságra, gyakran jótékony
ságra nevel, bizonyos irányiban megkedvelteti tagjaival a 
társaséletet. Következésképpen: fejleszti az emberek
szunnyadó szolidáris érzékét.

Mindezen előnyös hatásánál fogva a Szövetség több 
kerületi .alosztálya mellett fennálló spóregyletek működé
sét elősegíteni elemi kötelességünk. Említett előnyös 
hatásait az ipar érdekében az alosztályok ügyesen 
használják ki, azonban ennél az alosztályi politikánál

a köteles és gondos disztinkciónak kell érvényesülni. 
Annak dacára, 'hogy az alosztályt és a spóregyletet, 
rendszerint azonos egyének alkotják, a két testü
letet hermetice kell egymástól elszigetelni. A Szövet
ség és a spóregylet egymástól eltérő, bár nem ellentétes, 
céljai, működésűknek a köz szempontjából vett fontossága 
közötti óriási különbség is rámutat a tökéletes különvá
lasztás szükségességére. A Mesterszövetség az ipar éle
tében jelentős tényező s ie pillanatban iparunk egész jö
vőjére nézve, annyira döntő fontosságú munkásságot fejt 
ki, 'hogy ennek a munkának várható eredményeit nem le
het és nem szabad kockáztatni, a Szövetség alosztályai és 
az ugyanott működő spóregyletek esetleges differenciái
val.

*

A csoportok akcióképességének használhatóságának 
fafeltétele a fegyelem. Erre épül minden elgondolás, terv, 
melynek alapján a szükséges csoportmozdulatok, akciók, 
törekvések a tényleges és várható eredmények kilátása 
mellett sikerrel végrehajthatók.

Ott, ahol a fegyelem laza, vagy éppen teljes mérték
ben hiányzik és a demoralizáló szellem jut vezető szerep
hez, minden komoly törekvés halva születik. A tervek 
egymást keresztezve felismerbetetlenekké, tehát használ
hatatlanokká válnak. Ilyen körülmények között egészsé
ges, célirányos, die még beteg, a siker tekintetében már 
eleve kilátástalan ákció sem hajtható végre.

Ősi megállapítások ezek, amelyek örökké újak ma
radnak. Érdemes ezen gondolkodni azoknak, akik nem 
tudják, hogy a tekintélytisztelet és a képességek elisme
rése, a tárgyilagos kritika gyakorlása és elbírálása és 
ezek csökevénye a személyeskedés kiküszöbölése nélkül 
nincsen egészséges társadalmi élet, még szakmozgalmi vo
natkozásban sem.

Novák József.
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SCHÜTZER

0TT0R0NY
BOROTUaSZnPPQN

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

Magasztaló szavak csak elkoptatott frázisok. A mü önmagát dicséri! 
Egyetlen próba az Ön szakavatott kezében megmutatja az összes előnyöket, 

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

Savoly Illatszer- és Pipereszappangyárai rt.-nál
Budapest, VI., Lövölde—tér 4.

■ w
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Fontos
ú jítá s !

Kívánatra min táva l  sxolffálunK.

A b o r o t v á l á s t  m e g r e f o r m á l j a  a z
Express gyorsborotva-krém

N e g y e á l c i l ó  6 5  fi 11.

Az arcbőrt b árso n yo san  p u hává  teszi. H aszn á lata  
ke llem es, o lcsó . Gyártja W A S P  L a b o ra tó riu m  
V egyészeti üzem . B u d ap est, VI., B a jnok-utca  17.

Jóváhagyta a polgárm ester az ip a r
testület ügy- és vagyonkezelését

Az erről szóló polgármesteri 55204/1935—V. sz. vég
határozat a következő:

„A  'budapesti ipartestületek ügy- és vagyonkezelésének 
megvizsgálására szervezett bizottság jelentéséből tudo
másul veszem, hogy a bizottság a Budapesti Borbélyok 
és Férfifodrászok Ipartestületének ügy- és vagyonkeze
lését megvizsgálta és azt rendben találta.

Felhívom az ipartestület elöljáróságát, hogy ezt a vég
határozatot az ipartestület hivatalos helyiségében 15 
napra függessze ki.

Ez ellen a véghatározat ellen annak kihirdetésétől szá
mított 15 napon belül a m. kir. kereskedelmi és közleke
désügyi miniszter úrhoz intézendő és nálam benyújtandó 
fellebbezésnek van helye.

Erről a polgármesteri V. ügyosztály, dr. Lázár Sándor 
tanácsi fogalmazó, iparhatósági biztos urat és a Buda
pesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestületének elöl
járóságát értesítem.

Budapest, 1935 október 2.
A polgármester megbízásából: 

Babarczy s. k. 
tanácsnok.* *

5 éves fanoncidő és önállósulás előtt 
ip a ri képesitővizsga bevezetését 

tervezi az iparügyi miniszter.
Rendelettervezetet készített Bornemisza Géza ipar- 

ügyi miniszter az ipari képesítés emelése érdekében. A 
rendelettervezetet az összes érdekeltségnek szétküldték és 
a válaszok beérkezésétől függ majd a rendelet kibocsá
tása. Régi kívánsága a fodrásziparosságnak a tanonc- 
kodás és az önállósulás megszigorítása és ezért a leg
nagyobb örömmel üdvözöljük a beígért reformot. A ren
delettervezet szövege egyébként a következő:

A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitelélet rend
jének, továbbá az államháztartás egyensúlyának bíztosi- 
tásáról szóló 1931: XXVI. te. 2. és 3. §-ában kapott, az 
1935 :IX. te.-ben meghosszabbított felhatalmazás alapján 
a következőket rendeli:

1. §. Az iparügyi miniszter a tanidő tartamát álta
lános érvénnyel az 1922. te. 89. §-ának rendelkezéseitől 
eltérően is megállapíthatja azzal a korlátozással, hogy a 
tan idő öt évnél hosszabb nem lehet.

2. §. Ha a tanonc a segédi vizsgálaton kellő ered
ményt nem mutatott fel, a vizsgálatot hat hónap eltelte 
után, de egy év eltelté előtt ismételni kell. Ha a tanonc

a segédi vizsgálatot ismétlés esetében sem tette le ered
ményesen, vagy a vizsgálat megismétlésére nem jelent
kezett, az iparhatóság kérelmére a segédlevelet kiállítja 
ugyan, de az önálló iparűzéshez megkívánt segédi szakba- 
vágió gyakorlat tartamát legfeljebb két évvel meghosz- 
szabbitj a.

Az előző bekezdés esetében a tanviszony a segéd
levél kiadásáig, illetve legfeljebb egy évvel meghosz- 
szabbodik a tan viszony utolsó félévére megállapított 
feltételek mellett.

3. §. Az iparügyi miniszter a segédi szakbavágó 
gyakorlat tartamát —  a felmerülő szükséghez képest 
—  az összes képesítéshez kötött iparra nézve két évnél 
hosszabb, de legfeljebb három évet kitevő időtartam
ban állapíthatja meg.

4. §. Képesítéshez kötött ipar gyakorlására csak 
az kaphat iparigazolványt vagy iparengedélyt, aki a 
segédi szakbavágó gyakorlat befejezése után az ipari 
képesitővizsgálatot sikerrel letette.

A képesitővizsgálati bizottság szervezetét, meg
alakítását, működését, a vizsgálat anyagát, színhelyét, 
menetét, megismétlését és az esetleges vizsgálati dijat 
az iparügyi miniszter rendelettel állapítja meg.

Az iparügyi miniszter a mestervizsgálatra bocsá
tást az 1922: XII. törvénycikk 26. §-ának első bekezdé
sében meghatározottnál hosszabb tartamú segédi 
szakbavágó gyakorlat igazolásától teheti függővé.

6. $. E rendelet hatálybalépésének napját az ipar
ügyi miniszter állapítja meg.

A rendeletet az iparügyi miniszter, a kereskedelem- 
és közlekedésügyi miniszter felügyelete alá tartozó 
képesítéshez kötött iparokra vonatkozóan a nevezett 
miniszterrel egyetértőén hajtja végre.

Meghívó
Az Orsz. Központi Kát. Legényegylet Fodrász-céhe 

1935 november hó 10-ikén, vasárnap este 
8 órai kezdettel, az egyesület helyiségében 
f Rottenbiller-utca 20—22. Tel.: 300— 92.)

rendez, frizura-revü bemutatóval, melyre az 
egyesület pártolóit, jóakaróit és ismerőseit 
szeretettel meghívja az ELNÖKSÉG.
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\  B u dapesti B o rbé lyo k  és F é r fifo d rá szo k  lpartestü le tének
Bevési pénztári fo rga lm a 1935 január 1-től szeptem ber 30-i§r Kiadás

Elől r ínyozás Tényleg liefő.lyt
193'5. évre 1935 évben

1. Peiratási d ijból 3.000 2.031.50
Tagsági di.iltél 17.200 10.842.83

3. Tanoncszerző<lésl*ü| 1.000 993.—
4. Tanoncsza ha <111 á sl >ű 1 1.100 810 —
5. Adományokból 100.—

a) (karácsonyi segélyből öt X)
b) segélyezési tart. alap 5011

ti. Szakiskolából:
a) továhbképz. tanf. tand. 2.000 029.—
b) tammcszakisk. tand. 400 328.—
<:) egyebekből KM) 2.500 41.80 998.80

7. Szaklapból:
<t) b in Ülésből 3. öt >0 3.21 1.12
b) a.pró'bi nletésböl 700 701.73
c) előfizetésből 400 342.50
d)  egyebekből 30 1.030 24.80 4.280.25

8. Kamatból 200 151.05
9. Ta karé kik miéiből ;

a) Pesti Hazai Első Tp. 7.000 2.000. —
b) Posta ta ka pékből 989.41 2.989.41

10. Fűtés, világítás visszatér. -
11 Különfélékből 250 200.30
1(2. Ilázbérokből 11.000 8.207.07

13. Letétből 41.10

Összesen: 3S.385.87

1935. évi Tényleg kiadatott
előirányozás 1935. évben

1. Fizetések:
a) jegyző 2.040 1.980.—
b) aljegyző 1.800 1.350.—
c) gépiró 1.440 1.080.—
d) pénzbeszei lü 1.400 1.036.35
r) előre " nem látható 800 8.080. 25 1. 5.700.36

2. Alkalmazottak biztosítása 900.— 598.34
3. Tiszteletdijak ;

a) ipaiflmtósági biztos 500 300.—
b) ügyész 400
v) elnök 500 374.94
<1) pénztáros 300 1.700.— 225.— 899.94

4. Iroda-fenntartás:
a) telefon 220 160.47
b) világítás 300 200.93
v) fűtés 300 299.50
d) i irodaszerek és nymai. 81X) 492.52
e) postadijak 500 376.08
f ) takarítás 240 180 —
//) közlekedés 5< X1 329.12
h) felszerelés pótlása 490 305.72
i) előre nem látható 1.000 4.350.— 468.96 2.873.30

5. Szakiskola:
a) tanfolyam okt. dijazás
b) tanoncszakisk. okt. dij 2<K> 182.—
c) fűtés 300 297.—
d) világítás 200 151.57
c) anyag és el. nem látib. 1.000 1.700.— 860.11 1.490.68

0. Szaklap:
d) nyomdákéi tség 3.800 3 047.66
b) felelős szerk. tiszt, dija 720 540.—
c) postai kézbesítés 350 238.42
d) előre nem látb. kiad. 1.130 0.000.— 161.01 3.987.00

7. iparvédelmi! 2.500 1.265.97
8. Tpok tagsági dij 370 356.12
9. Jótékonyság:

a) rendes segélyek 7.000 4.826.81
b) rendkívüli segélyek 3<M> 82.26
c) karácsonyi segélyek 400
d) adományok és előfiz. 400 8.100.— 263.40 6.172.47

10. Székház:
a) javítások 850 820.04
b) adók és illeték 3.700 2.619.32
c) vizdij 500 366.60
d) világítás 500 406.08
e) biztosítás 100 4.212.04
f) házrenoválás 7.000 1(2.650.—

11. Amortizáció 2.210.— 2.176.97
12. Különfélék 269.71 290.10
13. Tudta rókilxdét;

a) Pesti Hazai Első Tp. 8.050.—
b) Posta taka rék 1.080.28 9.080.28

14. Letét 31.34

Összesen : 38.132.99
Pénztári .készlet 1935 január 1-én 

Egyenleg:
449.71

3S.785.58
15. Pénztári készlet 1935 szept. 30-án 

Egyenleg:
662.59

38.785.58

I G Y E L E M I
Megtekinthető: Zöld János uri- 
és hölgyfodrásznál, XI, Horthy 
Miklós-ut 146.

Ha üzleti forgalm át m eg a k a rja  so k szo ro zn i,

Reform dauergépet éf Re-
f O f l f l a l f i f  A t  v e g y e n , m ert ú g y  á rb a n , m int l  V I  I I I  m in ő sé g b e n  u to lé rh e te t le n !
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Uj tartós
ondolálóviz
Szavatoltan veszélytelen 
tökéletes tartóshullámot

K é z e n f e k v ő  e l ő n y e i :
1

Bármilyen rendszerű, gép-, vagy gépnélküli 
eljáráshoz alkalmazható.

2
Egyszeri használathoz szükséges mennyiségben, 

fiolákba van csomagolva.

3
Az állásban hatóerejéből nem vészit, szavatoltan 

bármilyen hosszú ideig raktározható.

4
Négyféle különböző erősségben kapható, melyek 

helyes alkalmazása lehetőséget nyújt a különböző 
minőségű hajak megfelelő göndöritésének tökéletes 
szabályozására.

5
Bármilyen minőségű haj eredményesen kezel

hető, foltok, vagy színváltozás veszélye nélkül.

1 fiola VIENN9 tartásondoláld szer ára 
36 fillér

A közeli napokban részletes leirásu körlevéllel 
fogjuk Önt felkeresni, melyhez egy teljes adagra 
szóló tetszés szerinti erősségű VIENNA tartós- 
ondoláló szer ingyenes kiszolgáltatásáról utalványt 
fogunk mellékelni.

V I E N N A  LERAKAT
Magyarországi vezérképviselet; 

R ó z s a  Z o l t á n
B U D A P E S T ,

V I I . ,  E r z s é b e t —k ö r ú t  1 T .  
Telelőm 40-0-70. Telefon  40-0-70.

A  t e s t á p o l á s .
A testápolás kultuszának századában a higiénia, az 

egészség és szépség szolgálata a munkaalkalmaknak uj 
tereit nyitotta meg a múltban, a kultusznak leghivatot- 
tafob fejlesztője, mondhatnánk egyedüli müvejője a fodrász 
volt. Ma már közel sem tölti ibe azt a szerepet, ami a múlt 
hagyományai, rátermettsége és szakértelme folytán őt 
megilletné. A kettészakadás, az érdekék fel nem ismerése a 
legértékesebb munkaterületektől fosztotta meg. És azokat 
sem használjuk ki, amik még birtokunkban vannak, tűr
jük, hogy a mi kenyerünket mások herdálják el. Manikű
röző illatszertárak, pediküröző cipőkereskedők élősködnek 
iparunknak amúgy is erősen letarolt táján . . .

A testápolással intenziven kell foglalkoznunk, vissza 
kell szereznünk az elveszett munkaalkalmakat, hogy az 
az ipar, mely a múltban a tisztességes megélhetés bizto
sítója volt, a jövőben újra polgári megélhetést és meg
becsülést juttasson jogos űzőinek.

A fodrász szakértelme, ügyessége, kitűnő munkája 
fogja visszahozni a közönséget mihozzánk. Fejlesszük tu
dásunkat, legyünk teljes értékű művelői szakmánknak és 
akkor megalapoztuk a tisztességes megélhetést.

A beteg körömröl.
A Fodrász Újság ez év május 5-i számában foglal

koztam a pedikűrrel. Ez alkalommal a köröm megbete
gedéséről kívánok egyet-mást elmondani.

A pedikűrös tudja, hogy a köröm mennyire kényes 
szaruréteg s mint ilyen gyakran mutat beteges tünete
ket. Az egészséges köröm ápolásánál nem merülnek fel 
különösebb nehézségek, mig beteg körömnél gyakran a 
jól felkészült pedikűrös is nehéz feladat előtt áll. Kü
lönösen akkor áll ez elő, ha a panaszt tevő csak akkor 
jön el hozzánk, amikor beteg körmeit sajátikezüleg még 
jobban elrontotta. Nem is tudja a vendég, hogy meny
nyire ártott saját magának akkor, midőn a körömvágá
sát helytelenül saját maga eszközölte, holott ugyanezt 
még a szakember sem tudná saját magának kellően el
végezni. A leggyakrabban a következő káros elváltozá
soknál szoktunk találkozni:

A köröm mátrixában előforduló kóros folyamat, el
változást idézhet elő. Az ok: valamely közvetlen beha
tolás; lehet kémiai anyag, lehet penészgomba. Az előbbi 
a kézen lévő, mig az utóbbi lábon lévő körmöknél szo
kott előfordulni. Tudvalevő, hogy a köröm anyagát a 
mátrix termeli. Ennélfogva minden ellene irányuló be
hatás ezen érzékeny hámsejteknek árt, sőt meg is vál
toztatja a köröm lemezét. Van körömelváltozás, melyet 
a körömágy kóros állapota idéz elő. A láb körmének 
mátrixában előforduló kóros elváltozás oka a penész
gomba. Ennek következtében a mátrix csigaszerüen meg
vastagodó, karomszerü, ez esetben a 'körömmargó li- 
ber-je, azaz a köröm befejező része karomszerüen nő.

Találkozunk kosszarvához hasonló körömmel is. Bi
zonyos esetekben a lábköröm az ágyát elhagyni készül, 
ennek oka kártékony behatásu lúg, szappan vagy fagyás 
is lehet. A köröm leválásnak oka lőhet belső betegség, 
mely gyógyulás esetén rendes vagy deformált köröm 
formájában újra jelentkezik. Ez esetben a régi megma
radt körmöt (mátrixot) a vésők segítségével lebontjuk 
egészen az uj matrix-ig, mely jelentkezni fog a piros 
színével. És hogy ne sértse a ped'ikürözőt ezen még alig 
növőben lévő mátrixot, helyes azt cinkoldatban meg
mártott gézzel, egy-két áthajtással becsavarni. Pár nap 
múlva már jelentkezik mátrix, vagyis az uj köröm.

Egyik érdekes tünete a körömelváltozásnak az egész 
szervezetet megtámadó betegség esetében (orbánc, izü
leti csuz, vörtheny, influenza, stb.), amikor is a köröm 
mátrix termelőképessége csökken, s igy a körömlemezen 
harántul futó barázdák mutatkoznak. Ha a beteg meg
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gyógyul, a beteg körmök újra visszanyerik kemény
ségüket.

A köröm elváltozik a bujiaíkór folyamán, valamint az 
ex cérna is okozhat elváltozást. Tünete az, hogy szita- 
saerüen kilyukad- a köröm felszíne —  a mátrix. 
Főleg a cukorbajosoknál járjunk el fokozottabb mértékű 
óvatossággal a pedikűrnél, mert hisz tudvalévő, hogy a 
cukorbajosnak bonyolult anyagcserezavara folytán nincs 
ellenállóképessége, ennélfogva az egészséges embernél 
ejtett jelentéktelennek látszó sérülés a cukorbajosnál 
komplikációt idézhet elő.

Az ilyen beteg könnyen felismerhető, mert éppen 
betegségénél fogva szinte fél odaadni lábát a pedikü- 
rősnek. És épp ezen ok miatt hívjuk fel vendégeink 
figyelmét a helyes lábápolásra. Tehát az elmondottakból 
láthatjuk, hogy a köröm ezen kényes szaruréteg mennyi 
beteg tünetekkel rendelkezik, s ezek a kézenlévő körmök
kel is párosultan jelentkezhetnek, de ezzel ez alkalommal 
nem foglalkozhatunk.

Most pedig térjünk át a beteg köröm ápolására, ez 
szorosan reánk tartozik, mig annak gyógyítása az orvos 
hatáskörébe való.

A köröm vágásához a következő műszerek szüksé
geltetnek :

Egy darab rövid masszív körömvágó olló vagy kö- 
römesiptető. Kettő darab karcsú bőrvágó olló. Egy darab 
hajlított végű olló. Kettő darab véső 6— 7 mm.-es át- 
mérettel, egy darab 3— 4 mm.-es csapott végű véső. 
Egy darab lándzsaalaku műszer, melynek éle csupán 
vége felé használható. Egy darab csatornás véső, melynek 
kétoldali bordája éles és vége felé hegyben végződik. E 
műszernek eltérően a többitől, gömbölyű tokja van. Egy 
darab masszív reszelő, mely a kovácsoknál használandó 
részidőnek a miniatűrje (lökreszelő).

A körömvágóvaí tanuljunk balkézzel is vágni, mert 
a lábköröm jobb sarkait könnyebben vághatjuk ki ilyen 
módon.

A beteg köröm tünetei többnyire a láb nagyujjain 
észlelhetők. Szinte dombszerüen nő a szaru. Óvatosan 
levagdossuk a körmöt és ezzel már mutatkozik a vésni- 
valónk. Csínján bánjunk a vésővel, nehogy megsértsük 
a körömágyat, mert annak gyulladásos következménye 
lehet. A véső segítségével bontsuk le a dombszerü má
trixot és a lándzsa alakú műszerrel, melynek csupán 
egy oldala 5— 6 mm. éllel rendelkezik, az apró szemcsé
ket eltávolítjuk. Most azután akcióba lép a csatorna- 
bordáju véső is. Ennélfogva hézag mutatkozik, mely hé
zagot cinkoxiddal bedörzsöljük, ezekután pótoljuk a 
mátrix zsirtalanságát és cinkoldatszerü anyagba már
tott vattát a vésés, faragás okozta hézagban elhelyez
zük. És most a reszelővei annak megfelelően nivelláljuk 
a körmöt.

Végül megjegyezni kívánom, hogv műszereink steril 
voltára fordítsunk mindenkor kellő figyelmet és gondot.

Szakszerű kezelés és tisztaság fő kelléke működésünk 
sikerének. A biztos kéz és a józan fe j külön-külön bizto
sítéka kenyerünknek, feltéve, ha azt nem ingyen, hanem 
legalább 1.50— 2.— pengő ellenértékében végezzük. Szabad 
időnket műszereink sterilizálásával és azoknak javításá
val (fenésével) töltsük.

Renczes Jenő.

Meghívó! A Magyarországi Borbély. Hölgy fodrász és "Ro
konszakmából i Munkások Egyesülete ezúton közli a Szakfár
sakkal , hogy folyó év <le<-einöer hó 2-án (hétfő) este fél 0 óra
kor „A fodnissipar v<p'sssr.(fiinpe“ óimén előadásit tart az 
Egészségűgyi Múzeumiban. (VII. 'kor., Eöt\ös-u. 3. I. emeleti 
terem). Találkozás a Fodráswnuinikások Egyesületében. VII.. 
Osengery-u. 1- emelet, s onnan egynegyed 0 órakor átvo
nulás az Egészszégügyi Múzeumba. Pontos megjelenést kér

os oktatási llisottság.

Egy szakm a az  örvény szélén .
Egész bizonyos, hogy nemcsak a fodrászok, szegé

nyednek, hanem szegényedés felé halad az élet egész 
arcvonala. Egymásután szűnnek meg nagymultu üzemek 
és a tulajdonosai kénytelenek beállni az Ínségesek közé. 
Novembertől kezdve 60.000 ínséges fog már felsorakozni 
a főváros akciós konyháihoz. Szegényházak, menhelyek 
lakói egyre szaporodnak és ezenkívül 80.000 ágyrajárója 
van Budapestnek. Mindez a szegénységet jelenti. Buda
pest egész lakossága, néhány ezer gazdagon kívül, küz
delmes harcot folytat a megélhetésért. Valahol végzetes 
hiba van, senkinenk sincs pénze. Hova lett? Hol akadt 
meg ?

Ne firtassuk ezt, amely a politika körébe ragadna. 
Nem akarunk erre illetékesek lenni, bár nagyon sok függ 
a pénz helyes elosztásaitól szakmai életünkben épugy, 
mint minden társadalmi és gazdasági megmozdulásban.

Nekünk elsősorban csak az lehet fontos, hotgy a szakma 
ügyeit a javunkra intézzük el. Mindent el kell követni, 
hogy helyzetünk megjavuljon. Mert tagadhatatlan, hogy 
nagy bajok vannak ebben a szakmában. A szegénység 
rémié, néhány szerencsés kivételével, mindenkit elnyelés
sel fenyeget. És ezt a nyomorúságot főként az okozta, 
hogy sokan olcsón kezdtek dolgozni. Ezek az általános 
szegényedéssel takaróznak. Arra hivatkoznak, hogy a 
közönség nem bírja fizetni nagyobb árakat. Nagyon fe
lületes beállítás ez! Miért emelkednek a kantelek amúgy 
is tull'magas árai? Máért éppen csak fodrászon lehet min
denkinek spórolni, aki a múltban is csak szerény meg
élhetést tudott biztosítani?

Bizonyos, hogy a szakma veszélyben van. A nemrég 
oly tisztes ipar ma az utolsók között kullog. Ma-holnap 
szégyen lesz fodrásznak lenni. A szakma az örvény .szélén 
halad és ha rövidesen nem rántjuk onnan vissza, a mély-

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

csolású villamos tartós ondoláló készülék.

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

legkedveltebb 
hajfesték 18 

ragyogó 
színben♦

I n . 6 d l . H L G  a l e g j o bb  h a j á p o l ó s z e r
Kérjen ismertetőt.

K A N I T Z  I V Á N  É S  T Á R S A
V II .,  K E R T É S Z -U T C A  4 3 .
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Ha csalódni nem akar, ne kísérletezzen 
tartós ondolálást csakis a j ó l  b e v á l t  
cBohémia-géppel végezzen!

segibe fug zuhanni. Házaló iparrá fog válni. Fodrászok 
házral-hazra. fognak járni, mint az ablakos tótok, meg a 
handle.

. sze most már nehéz a romboló lavinát megálíi- 
tani. Itt már a szavak nem használnak. Tettekre van 
szükség. Radikális cselekvésre. A kel évé ny annyira fer
tőzött már, hogy csak bonekés segít rajta.

Éppen ezért nagyon téved mindenki, aki azt reméli, 
hogy a 'bajok maguktól fognak megszűnni. Arra se lehet 
számítani, hogy valami isteni csoda megsegíti a fodrá
szokat. A csodák kora már lejárt. Senkiben nem bízha
tunk, csak magunkban, csak saját erőnkben. A felsőbb 
támogatásba vetett reményt Is lehűtötték a gyakori csa
lódások.

Mi marad hátra? Csak egy dolog, de ez aztán biztos 
c\s csalhatatlan .* ci saját erőnk, a szervezettség ereje. 
Össze kell fogni és rendet teremteni. Csak az összetartás 
erejevel lehet a szakmát minden bajtól megmenteni. Csak 
az összetartás ̂  erejével lehet a megélhetés színvonalát 
felemelni és méltó helyét megalapozni a fodrásznak a tár
sadalmi elhelyezkedésben. A fodrásznak is joga van 
ahhoz az élethez, amely a jó táplálkozást, lakást, ruhát 
és kulturális javakat tartalmazza. Nem akarunk mostohája 
mai adni a társadalomnak, sem a szegénység uszályának 
hordozójává lesülyedni. Munkánkért jogunk legyen az 
árat megkövetelni. Megfelelő árért kell mindenkinek dol
gozni. Ez mindennek az alapja és ezt kell mindenkivel 
megértetni. Addig nem szabad nyugodni, addig nem sza
bad megállni, amíg ez megalapozva nincsen. Mert amíg a 
szakma beteg, a fodrász helyzete sem javulhat, sem a 
mesteré, sem a segédé.

A vezetőség valóban jó helyen markolta meg a dol- 
got, amikor a harcot a segédekkel együtt kiváltja meg
vívni. Már régen kellett volna, de most se késő. Mert 
egész bizonyos, hogy segédek nélkül szakmai, rendet meg- 
Sóremteni nem lehet. Ez olyan különös szakma, ahol a 
mester és segéd érdeke szorosan egymás mellett halad.

A mesteri kar ne szégyelje a segédi karral az együtt
működést. Az a civódás és marakodás is szűnjön meg, 
mely bűnbakot keres a helyzet rombolásáért. Most csak 
az legyen fontos, az a nagy cél álljon mindenki előtt, 
mely a szakmát megmenti és életét felemeli. A harc sze
mélyeskedéstől és gáncsoskodástól mentesen induljon az 
iparért! Gyorsan, határozottan és bátran!

Hlavács Rezső.

A  B .É .K .E .  T e m e tk e z é s i  S e g é l y  E g y l e t
k ö z l e m é n y e i  :

Az október 15-én tartott választmányi ülés hatá
rozata értelmében ismételten azzal a kérelemmel for
dulunk a temetési pótlásokkal tartozó tagtársainkhoz, 
hogy a maguk érdekében is szíveskedjenek komolyab
ban megfelelni azon kötelességüknek, hogy az egyle
tünkkel szemben fennálló tartozásukat sürgősen, most 
már hatósági utasításra, fizessék be, különben a veze
tőség abba a kényszerhelyzetbe jutna, hogy ellenük 
alapszabályaink 7. §. d) bekezdésének megfelelően el
járjon. Erre a szigorított eljárásra az a szomorú tény 
szolgáltatott okot, hogy az október 6-án a VII. kerületi 
elöljáróság által megejtett hatósági felülvizsgálat meg
állapította, hogy tagtársaink közül számosán hátralék
ban vannak. Való, hogy e hatósági intelem elsősorban 
a vezetőséget érinti, mert a hátralékok behajtásában 
nem voltunk elég szigorúak, viszont e tényekkel szem
ben most már tagtársaink előtt fel kell vetnünk a kér
dést: hová vezessen az olyan eljárás, hogy egyesektől 
hónapokon keresztül egy fillért sem látunk, dacára 
annak, hogy pénzbeszedőnk közben számtalanszor meg
jelenik náluk? — Felelet erre csak az lehet: törölni 
kell a tagok sorából. Ez azonban nem lehet célja egy 
felebaráti alapon működő és jótékonyságot gyakorolni 
hivatott intézménynek, melynek 40, 30, 20 és 12 éven 
túl fizető tagjai vannak. Azonban mindennek van ha
tára. Temetkezési segélyegyletünk e magasztosan szép 
és emberies hivatását csak a kölcsönösség alapján tel
jesítheti, ahhoz pedig elengedhetetlen föltétel, hogy 
tagtársaink egyetemlegesen át legyenek hatva azon 
meggyőződésből, hogy érdekük csak az esetben lehet 
biztosítva, ha befizetési kötelezettségüknek késedelem 
nélkül megfelelnek. Ismeretes, hogy a fizetési meg- 
intéssel együtt jár a tag igényjogosultságának felfüg
gesztése mindaddig, amig hátralékos tartozását ki
fizette. Dacára ennek számosán tagtársaink közül ezt 
figyelmen kívül hagyják és végre, miután a nála ismé
telten kötelességszerüen megjelenő pénzbeszedőnket

EAU de PORTUGÁL 1 ltr.
P
5.—

EAU de QUININE 1 ltr. 5.—
BIRKENI lAAKWASSKR 1 Mr. 5.—
VEGETÁL aux fleur 1 ltr. 4.60
MI XFIX-liaj rög/, i tő 

brillant in 1 kgr. 4.80
Brillant in foly. 1 kgr. 2.40
Dió-olaj 1 kgr. 2.40
VasetMii-olaj 1 kgr. •>__
,,MixIoh“Hborotva ecset 

2 évi jótállással 1 drb. 1.20

X  a r l ó s h u l l á m ^

A legtökéletesebb.
Lapos csavarás. 

Gyönyörű kí’vitel.

1 4 0 . — p e n g ő t ő l .
Kívánatra b e mut a t á s  d í j t a l an.  
K e d v e z ő  f i z e t é s i  f e l t é t e l e k .

FIGARO VAS i drb. 4.—
MARÓÉT, VAS 1 drb. 3.—
SZESZ LÁMPA i drb. 3.80
Viziliu Hám csipesz i drb. — .24
Bóra-Jnrlláinesi,] >esz 1 drb. — .35
Lökni csavaró i drb. — .25
I Iajszári tó-bura 1 drb. 1* 30.----tói
Sarkos fátyol 1 drb. 1’ — .18. —.30, —.35
Méteres fátyol 1 mtr. —.30

„D A U E R “ -VIZ 1 ltr. 3 .—

M l X i c h  L á s z l ó ,  Budapest, IX., Ferenc-utca 3. szám . Telefon 44-0-74
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m1 ndannyiszór gorombaságokkal illeti, beküldi inasát 
1— 2 pótlásra szóló pénzzel, holott tartozása közben te
temesen fólszaporodott. Valamely intézménynek er
kölcsi tartalmát csak hozzátartozójának erkölcsi éraéke 
adhat, akinek meg kell értenie, hogy a maga és ember
társai lelki és anyagi egyensúlyát csak az biztosítja, 
hci be 1 ói 11 eszik cd ik társcidcilrnciiicik kövGtGlrnényGibG. Mi 
örökké kérjük tagtársainikat, ne halmozzák hátraléku
kat, meit azután nem bírnak vele, hiszem mi is szen
vedő felek vagyunk és mégis állítjuk, hogy az egyes 
pótlásokhoz szükséges 1— 2 pengő mindenkor és min
den háztartásban található, csak akarni kell és mind
két rész megnyugtató kielégítést nyerhet. Persze a 
hónapokig fölhalmozott nagyobb összeggel már nehe
zen rendelkezünk és felvetődik a kérdés, mi és hogyan 
lesz most? Közeledik január, amikor is a havi 2 pengős 
befizetés veszi kezdetét és sokan még a régi hátralék
kal küzdenek. A vezetőség további engedékenységére a 
felügyeleti hatóság szigorú ellenőrzése folytán nem 
számíthatnak tagtársaink, igy nagyon kérjük önöket, 
szívleljék meg intelmünket és úgy osszák be maguknak, 
hogy pótbefizetési hátralékaikat f. é. december végéig 
pénztárunkba befizessék.

A választmány megbízásából az Elnökség.

A „HKKK" Budapest és környéke Indrás/mestereineU be- 
tegsegelyzö és temetkezési segélyegylet vezetősége értesíti ösz- 
s/.es tagjait, Imgy tagtársaink, Tokody Károlyné (V ili . k.) 
I. e. október hó 2-án, f»l éves korában és Eőrinczy Gyula 
( Pest szent lóri ne) októlier 21-én, ö,s éves korában elhunytak. 
Temetésük O-án a rákos! temető halottasházából és 22-án a 
Pestszentlőrinci temető halottasházából, egyleti zászlónk ki
vonulásával ment végbe. Ezen halálesetekkel a temetési pót
lásuk 1Í)8—199. eseteinek befizetése vált esedékessé, amely 
eszközöllhető Vada - József pénzbeszedőnk utján, vagy a köz
pontban minden kedden este 0— 9 óráig, ahol is a jelenlevő 
elnökség bármilyen egyleti ügyben szívesen ad fölvilágo
si tást.

Köszönetnyilvánítás. Köszönettel nyugtázom. hogy a 
,,BEKE“, Budapest és környéke betegsegélyző és temetkezési 
segély egylettől 709 pengő temetkezési segélyt felvettem. Özv. 
1/őrinczy ( íyaláné.

Köszönetnyilvánítás. Köszönettel nyugtázom a <100 pengő 
temetési járulék hiánytalan kifizetését. Tokody Károly.

Minden szaluizletben határozottan a Schützer „öttorony“ 
Borotvaszappant kérje. Ideális összetétele tökéletes munkát és 
megelégedett, ragaszkodó vendégeket biztosit.

M E S T G R S Z O V E T i E I G

A  kerü leti a losztá lyok  veze tő ségéh ez !
Felhívjuk a kerületi alosztályok Vezetőségeit, hogy 

alosztályaik novemiber havi összejövetelein foglalkozzanak 
a megküldött iparvédelmi programra ismertetésével és en
nek szellemében tegyék meg sürgősen a szükséges intéz
kedésieket.

A mellékéit végrehajtási tervezetet csak a már meg
szervezett iparvédelmi csoportok tagjaival ismertessék.

A folyamatba tett intézkedésekről és azok eredmé
nyeiről jelentést kér a

Budapesti Körzet Elnöksége.

A losztá ly ! gyű lé sek .
Az V. kerületi alosztály vezetőségének lemondása következ

tében, október hó 17-én tartotta rendkívüli választó közgyűlé
sét. Szuclnmtrun-y József lemondott elnök üdvözlő beszéde után 
bejelentette, hogy a Szövetség budapesti körzetétől javaslat for
májában iparvédelmi program érkezett. Ennek a javaslatnak 
a letárgyalását és a program végrehajtását az uj vezetőség 
hatáskörébe utalja. Ezután a közgyűlés egyhangúan az alosz
tály elnökévé: Hzuehentrung József, a tel nőkké: Fiiig J. József, 
jegyzőnek: hangniár Károly, pénztárosnak: Keller János, el
lenőröknek: Kovács Márk és Uremovics Nándor, gazdának: 
Xóni Antal kartársakat választotta meg. A közgyűlés korel- 
nöko: Honggá Márton, a jelölőbizottság elnöke: Hinni Jakab 
karlársak voltak.

A közgyűlésen megjelent Fel í rt Bálint, az ipartest iilet el
nöke. (Irosch Miklós, az Országos Szövet ség iigyv. a bűnöké és 
Török Ferenc, a budapesti körzet elnöke is. A megejtett sza
vazás után Fokért Bálint ipartestületi elnök tartalmas elő
adásban ismertette a folyamatban lévő iparvédelmi ügyeket, 
majd ftrosch Miklós és Hangya Márton igen komoly és tárgyi
lagos felszólalása után Petz Antal figyelmeztetett az árrombo

lás veszedelmére és határozott irányt mutatott, amelyen az ön
védelmi intézkedések során haladni kell.

Reif Károly és Pfeiffer kar társak személyes kérdésben szó
laltak fel és ezzel a közgyűlés véget ért.

Az uj vezetőség iparunk lég válságosabb órájában nyert 
mandátumot. A Szövetség most kidolgozott iparvédelmi pro
gramja olyan feladat elé állítja az alosztályok vezetőségét, 
amelynek megoldásához az alosztályokban uralkodó tökéletes 
összhang, ennél is több, a vasfegyelem nélkülözhetetlen kellék. 
Az alosztály közgyűléséről olyan impressziókkal távoztunk, 
amelynek alapján meg vagyunk győződve arról, hogy az uj ve
zetőség meg fog felelni ennek a nagy feladatnak.

A VIII. kerületi alosztály október 21-én ..Iparvédelenr‘ 
napirenddel tartott taggyűlést. A taggyűlésen megjelent Török

L O R 1 S S A ,  P A J O R
kozmetikai acéláru és fodrászkellékek szak üzlet e. 

H l 'D A I ’ KST, Al l . ,  Kertész-utca 113. Wesselén&ri-iiitca mellett.
Tele fon  : 153— 5)— 07.

Forgószék, Pécsi mintájú 36.—  
Székpárna, la. viaszkos 5. - 

Ilii. 3.80
kisebb 2.80

Asztali felszerelés.
4 részes, nikkel 6.50
nagyobb 7.50

Xyonk Hamburgi favorit
ba.ivá'K'ó .65: úri —.70

l ’ovo-toés:
27/28-as 4.80, 510. sz. 0.

512. sz. 0.— 75. sz. 5.00
I’áris-ikés 27/2S-ns 3.00
Tiord-íkés 27/28-as 3.60
Belga fenéké, szegletes

3-n* 2.50. 4-os 3.60 5-ös 4.20 
Belga Brokni

1-es 1.50, 2.-os 2.20, 5-ös 3.50 
Poltárt szíj eredeti

20. sz. 4.80: 10. sz. 2.80 
Régi bútorok, leniosótál,

Kosár-feiiőszij o __
Rapid-fetiőszij 2.50
Függő -fe.nfíszij, gu rtni vaf 2.60

I. 3.80: 4.20: 4.80
bodorfa 1.70
Gurt.ni. szíj ítélik ül 2.40
Pollárt-paszta, eredeti — .70
Póttá r — .50
Rapid — .40
Juveil ltajvágó, 357. 12.50

haj nullá* 12.50
Ariiké hajvágó, 357. 6.50

hajnullás 6.50
Attila ltajvágó, 357.

hajituililás .9
Ariiko Buly, 110 inni. 5.50
Strella, 110 nini. 4.50

liajszárdtóbnra vétele és eladása.
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Ferenc, a budapesti körzet elnöke, Cserrua István, az I. kér. al
osztály elnöke és FiUp J. József, az V. kér. alosztály ale.lnöke 
is. Horrátics Ferenc alosztály! elnök üdvözlő beszéde után Re- 
lteles Károly, az alosztály .jegyzője felolvasta azt az iparvé
delmi programot, amely a budapesti körzet elnökségétől érke
zett. Ezután Török Ferenc, a budapesti körzet, elnöke ismer
tette a tervezet lényegét és végső céljait. A tizenkettedik óra 
utolsó percében érkezett —  úgymond —  ez az iparvédelmi ter
vezet, amelynek végrehajtásához minden alosztálynak meg kell 
találni a megfelelő embereket. A mai napig minden önvédelmi 
berendezettség nélkül volt kitéve ez az ipar az árrombolók és 
a kontárok orvtáimadósainak. Az iparvédelmi tervezethez mel
lékelt végrehajtási utasítás jelöli meg az irányt és módszert, 
amelynek alapján egységes és eredményes akció fog megindulni 
az ipar kártevői ellen. A Mesterszövetség birtokában olyan esz
közök vannak, amelyeknek segítségével ki fogjuk küszöbölni 
iparunkból a konfcáhhadat és az önhibájukból lett árromboló- 
kat. Ami pedig az ipar passzív elemeit illeti: a közeljövő ese
ményei őket is más nézetre fogják bírni a Szövetséggel szem- 
iám. Ezután Sternberger Alllfréd, FiUp J. József, Csenni. István, 
Ausspitz Miklós és Goldschmid kartársak szóltak a szóbanforgó 
kérdésihez.

Török Ferenc válasza, valamint az OTI hátralékok ügyé
vel kapcsolatos felvilágosítása után a taggyűlés az iparvédelmi 
javaslatot teljes egészében, egyhangúan elfogadta. N. •/.

FELH ÍVÁS! Az Országos Szövetség felhívja tagjainak 
figyelmét arra, hogy a választmány Kelti Ervin urat tagsági 
dijak beszedésével hízta meg. Kérjük, hogy ebben őt támogatni
szíveskedjenek. Az Elnökség.

A V II. belsőkerületi alosztály október hó .‘10-án tartotta 
taggyűlését az iparvédelmi javaslat tárgyában. A taggyűlésen 
megjelent Grosch Miklós, a Szövetség központi ügyvezetője, 
Török Ferenc, a budapesti körzet elnöke és Tatay Gyula, a 
körzet alelnöke. Bandler kartársunk az alosztály elnöke meg
állapítja, hogy a fodrászipartestületben gazdasági helyzete az 
összetartás teljes hiánya miatt következett he, ismerteti az

Értesítjük tisztelt, vevőinket, hogy sikerült a legtökéle
tesebb hajszárító gépet „Ge-Mi“ név alatt forgalomba 
hozni, mely levegőnyomás tekintetében utolérhetetlen.
Á ra  e g y  é v i g y á r i  g a ra n c iá v a l P  3 8 .—

E havi rekiámcikkeiim a 'következők:
Ge-Mi hajszárító bura —  —  —  —  36.— 1*
Ge.-Mi hajszárító géptartó —  —  —  1.60 I*
Ge-Mi loknicsavaró, (tucatja —  —  —  3.—  1’
Ge-Mi loknicsavaró, gumis, tucatja — 1.80 P
Ge-Mi vizondoláló csipesz (alakos), tctja 2.60 P
Ge-Mi lapos csipesz, tucatja —  —  —  1.80 P
Ge-iMi brlilantioszóró, darabja —  — 2.80 P
D. E. G. - hajszáritógép —  — —  —  3ő.—  P
Spirituszlámpa, I. rendű —  —  — —  4.20 P
Gázressó — — — —  —  —  — 6.80 I*
Fej mosótál, I. _ _ _ _ _ _  90. _  P-től
Hajszárító burok (kosaras) —  —  —  30.—  P-tiőI
Effiláló olló —  —  —  —  —  —  —  12.—  P
Etff.fi 1 áló gép —  —  —  —  —  —  —  16.—  P
Figaró - hajsütővas, pórja —  —  —  —  8.—  P
O-ás haj vágógép, I. rendű —  —  —  —  6.20 P
iSbampoonpor, I. rendű, kg-ja —  —  —  1.80 P

Továbbá az összes fodrászat! cikkek a legolcsóbb napi
árban kaphatók.

GESCHEIT MIHÁLY
illatszer és fodrászat! cikkek kereskedése

B l / D ^ P E S T ,  VII., 
Erszsébeí-K öru t 27., I I I . 16.

(Lift díjtalan.) Telefon: 39-7-97.

iparvédelmi javaslatot, mely megfelelő emberek segítségévei 
feltétlen meg fogja szüntetni iparunk züllésének okait. Majd 
Gere kartársunk felolvasta a javaslatot, melyet Török és 
Tatay kartársak ismertettek részletesen. Itt ki kell emelnünk 
Török beszédének azt a részét, mely az ipar,ügyi minisztérium 
felál ti tusával foglalkozik. Sokat vártunk, úgy mind, az iparügyi 
minisztériumtól, sajnos, azonban a helyzet az, hogy a minisz
térium nem adta meg eddig az iparnak azokat a lehető 
ségeket, amelyekkel megvédve lennénk. Ez a tény, vala
mint a hatóságok azon állásfoglalása, hogy a törvény ke
retein belül az iparnak módja van az önvédelemre; fokozott 
mértékben domborítja ki a Szövetség jelentőségét a fodrász
iparban. Állítja, iliogy ez a javaslat feltétlen célravezető kez
det a rendcsinálás munkájában. Varga, Hercog, Németh, 
Óberst és Gere kartársak hozzászólása után a taggyűlés az 
Iparvédelmi javaslatot egyhangúan elfogadta és a javaslattal 
összefüggő végrehajtó szerv tagjait megválasztotta. Landler 
elnök mondotta el ezután záróbeszédét s a taggyűlés, melyen a 
VII. belső kerület fodrász-iparosságának elitje vett részt, vé
get ért. N. B.

Az V. kér. alosztály értekezlete. Az elnökség ezúton érte
síti tagjait, valamint a kér. összfodrász társadalmát, hogy 
f. hó 7-én, este 8 órai kezdettel nagyfontosséigu értekezletet 
tart, mely alkalommal tárgyalásra kerül az Ipar védelmi 
csoport megszervezésére vonatokozó javaslat. Nyomatékosan 
felhívjuk e nagyfontosságu tárgysorozat vitájában való be
kapcsolódásra a szakká vsaikat annál is inkább, mert a -ter
vezeten még módosít ások eszközöllietők és ha netalán a szak- 
társakat ebből folyóun egyénenként akár anyagi vagy erkölcsi 
károsodás érné, azt kénytelen lesz saját indolenciájára el
könyvelni, mert az elnökség minden felelősséget elhárít magá
ról annál is inkább, amennyiben a javaslat megszavazása 
után nem lesz módjában a tervezeten változtatást eszközölni.

/> udapesti alosztályaink összejöveteleinek helyei:
I. kerületi (krisztinavárosi) alosztály minden kedden este 

takurókbefizetési és minden hó első keddjén érdemleges ülést 
tart, az Atotila-u. és Alagut-u. sarkán levő Reismann-féle 
vei i (léglő k ü  lön fen 11 él jen.

tt. kerületi alosztályunk (II.. Osa lógón y-utca 27. sz.) 
a Bagyik-féle vendéglő különítem lében minden hétfői napon 
1 atka lék befizetési és minden hó elseje utáni hétfő este pedig 
szakmai gyűlést is tart.

III. kerületi alosztályunk minden kedden takarékhefize- 
tési és minden hó első keddjén szakmai összejövetelt tart. 
III., Tempionwu. 17. ( Hauszmann vendéglő.)

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

r. kerületi alosztályunk minden csütörtök este 8— 10 óráig 
hivatalos órát tart. V., Tá,pót-körut 13. sz. a., a Fisciher (volt 
Schiiek) élterein különtermében.

V— VI. kerületi külső alosztályunk minden hó 5. napját 
követő hétfőt este 8 órakor tartja összejövetelét VI., Hungária- 
felsőkörut 72. Hajdú vendéglő. Winkler mozgóval szemben.

VI. belkerületi alosztályunk minden hó második keddi 
napján tartja összejövetelét a Osengery-u. 64. sz. alatt levő 
Bakó11y i -féle veii déglőben.

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

.1 VII. kerületi kiilsö-alosztály üléseit a VII., Arénn-iui és 
Verseny-utca sarkán lévő vendéglőben tartja meg, minden 
hónap utolsó keddjén.

Vili. kerületi, alosztályunk minden hétfőn este 8 órakor 
tartja összejövetelét VIII., Koszom-u. és Mátyás-tér sarkán 
levő Pléh Krisztus vendéglőben.

/.V. kerületi alosztályunk minden hétfőn 8— 9-ig takarék
ból izetest es minden hó első hétfőjén pedig fél 9 órakor ér
demleges gyűlést tart IX.. Ráday-u. .">0. sz. a. Pék-féle ven
déglőben.

\/. kerületi alosztály minden hó első szerdáján érdem le- 
g 's  gyűlést (art Vásárhelyi Póter-u. 19. (Szatmári vendéglő). 
Ugyanott minden szerdán 8—9-ig takarékibefizetés.
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MFXíHIVÓ! Folyó óv november 11-ón, hétfőn este 
<S órai kezdettel a IX. kér. alosztály által IX., Ráduy-u. 
• >0. sz. a. 1 ’ótz-ven< 1 őrlőben rendezendő

s n a p s z l i v e r s e n  y r e,
amelynek dijait a „i'uráii -labora,tórium (V ili., Népszinűiáz- 
utx*a 22., II. 10.) ajándékozta. I. dij IS P „Mabocov“ rit
kít ó-gép: 2. dij Párig 27-es borotva és Gradhet Greff-ollé; 
.1. dij 1 kg Schtitzer ((> rúd) borotvaszappan; 4. dij fél- 
Mter 80%-os, príma kölnivíz. Részvételj jegy 1 pengő. Elő- 
vételben kaphatók: Klein János, IX., Mártori-u. 8. és Temes
vári .1. Miklósnál, Budaipest, Lönyni-u. 11.

HIVATALOS RÉSZ
Tammcszabaditás november 29-én este fél 8 órakor.
Segélyek kifizetése csak hétfőn és csütörtökön este 0—0 

óra között történik.
Az elnekség fogad szombat kivételével minden nap este 

8—0 óra között és pedig:
Fokért Bálint ipartestületi elnök: kedden, szerdán és

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

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

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

valamint kedden és csütötökön este 6— 9-ig.
Munkákonyvek be- és kijelentése kizárólag hétfőn, szer

dán és pénteken eszközölhető este 6— 9 óra között.

U i, erő s, forgó 
fodrászszék  
n ikkelezett  
fejtám lával,

d r b

p e n g ő
Székülőpárna, afrikkal

töltve 3.50
Asztali nikkel felszere

lés, 4 részes 6.60
Fehér opál asztali di-

sinfeetor fém tetővel 1.20 
Nyakszirt kefe, talpas, kézi 1.60 
Prima ecset, 14-es 1.30

,, ,, 16-os 1.70
Juvvel haj vágógép 12.50
Eredeti Pollárt borotva 

27— 28 5.20
Effiláló olló 12.50
Tonimy borotva 27—28 4.—
Tomniy non plus útra olló

18. 19. 20.
5.40 5.80 6.20

Frufru-vas 1.80
Fejmosótál, nikkelezett, 

erős 32.—
Hercules hajvágófésii — .801
Matador hajvágófésii — .60]
Kölnivíz erős, jó illa

tokban, 1 liter 3.60
Nagy timsókő, lila — .20
Úri hajlekötő — -44
Herma úri hajlekötő — .80
Herma női hajháló — .90
Albus szappan. 1 kg, 1.60
Vizhullámkészitő klamp — .26
Egysrófos szeszlámpa 4.50
Junó-Páris ondolálóvas db 5.—  
Figaro ondolálóvas db. 4.—
Babahajtü, 1 doboz 1.10

HACÁSZ ODON
úri és női fodrászüzlet berendezések, felszerelések, kozmetika 

cikkek és acéláruk nagykereskedése
B u d ap est, VII., Csengery-utca 26. szám

(az Urifodrász Ipartestület átellenében)
Telefon 45~1~13.

Ellensége önmagának, aki nem tagja 
a Szövetségnek!

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

fodrász f ehérnemüeket
kölcsönöz A d l e r  Izsó ,  fehérnemükölcsönző- 

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

é k
45
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HÍREK.
Fodrászsegédek és manikűrözönök elhelye
zése a M. Kir. Állami Munkaközvetítő Hiva
talban, József-körut 36 alatt. Tel.: 376— 77.

Eljegyzés. Kun Péter színik társunk leányát Nusit, elje
gyezte Sá ránszky Mihály ( ín n/.-gyári tisztviselő. Gratulálunk.

Segélyezettek figyelmébe. Felhívjuk nz ipnrtestiilet állni 
segélyezetlek figyelmét arra, hogy segélyüket minden hónap
ba n vegyók fel, mert nz előző hónapról elmaradt segélyeket 
nem fizethetjük ki. Az Elnökség.

Értesítés! A Magyarországi Borbély, Hölgyfodrász, s(1».
.Munkásaik Egyesületének >ipari továbbképző tanfolyama fenn
állásának 10 éves évfordulójára saját egyesületi helyiségében 
((jsegery-tu. 1. sz. I. emelet) 1!X3ö év deceanber hó 25-én Juhi- 
tcwnvi versenyfésülést rendez, melyre eznttal is tisztelettel
meghívja az érdeklődő szaktársnőket és szakbavsakat a Veze
tőség. (A  verseny részletes ismertetését dece.mlieri számunkban 
közöljük.)

Ürömön ünnepelte a Sólyom Turista Egyesület Blunim .Ja
kab, a közszereettnek örvendő ,J3Lnöikség“ házasságának har
mincadik, születésének 58-i(k évfordulóját. Töibb felszólaló után 
a nagyszámban megjelentek lelkes éljenzése közben Bluinm 
.Jakab megköszönte az üdvözléseket és kijelentette, hogy to
vábbra is az egyesület felemelkedéséért fog küzdeni minden 
elejével a jövőiben is.

\  „Magyar Egészség Hete" legkiemelkedőbb eseménye a 
városligeti Iparesarnokban megrendezett Egészségügyi Kiállí
tás. Azok az intézmények és vállalatok vesznek részt ebben, 
amelyek az egészség szolgálatával vonatkozásban vannak és 
szemléltető módon tárják fel a problémákat és megoldásokat, 
amik kapcsolatosak az egészség ügyével. A művészi formák 
felhasználásával hatnak, színes és kifejező eszközök igénybe
vételével végzik a felvilágosítás és ismeretterjesztés feladatát. 
A sok száz bemutató közül is különösen magára vonja a 
SAVOLY ILLATSZER- és PIPERESZAPlPANGYÁRAI RT., 
BUDAPEST, VT.. LÖVGLDE-TÉR 4.. kiállítása a figyelmet. Itt 
csak gyártmányainak három csoportjából .nyújt szemléltetést, 
nevezetesen : a csecsemő- és gyermekápolási, a nők szolgálatá
ban álló szépségápolási és kozmetikai, végül pedig a különö
sen a mi iparunkat érintő borotválkozási és hajápoló gyárt
mányairól Ebben az utóbbi csoportban látjuk a minden oko
san és szakértelemmel vezetett fodrászüzetlwm nélkülözhetet
len SCHÜTZER „ÖTTOIU>NY“ borotvaszappa.nt is, mely 
utolénhetet len tulajdonságainál fogva méltán foglalja el a ve
zető helyet a maga nemében.

t*
Azzal az érzéssel hagytuk el a kiállítási csarnokot, hogy 

annak megtekintése nemcsak élményt, hanem okulást, tanu
lást is jelentett.

11
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Elöljárosági ülés. <) U t ó l r  lm Ült-ón tartolt elöljáróság! ülé
sen Rokért Bálint elnök bejelentette, hogy több i/.ben eljárt a 
kereskedelmi és közlekedésügyi minisztériumban a minimális 
munkabérek megáilapitása és a borravalé) eltörlése iránti ké
relmünk kedvezi) és gyors elintézése érdekében. Megnyugtatást 
kapott arra 'vonatkozóan, lmgy a minisztérium megértéssel ke
zeli kérésünket és a legkisebb munkabérek megállapítására, rö
videsen fog intézkedés történni. Ezután az elöljáróság dr. Hor
nit h bajos jegyzőt, próbaideje letelvén, egyhangú határozattal, 
öt évre szerződtette. Zöld János alelnük, a szakiskola tovább
képző tanfolyamának megnyitásáról számol be. majd Molnár 
Gyula aljegyző terjesztette elő az ipartestület háromnegyedévi 
jelentését, amit az elöljáróság tudomásul vett. Az elöljáróság 
egyhangú (határozattal a következő további segélyezések folyó
sítását rendelte el.
15X15 május 1. kelettel

Sdhönherr Miklós — — — — —  havi 10.— 1*
■Scluniidt Anitái —  — —  — — ., <!.— ,,
iSdhreiner József — — — — — 0.— „
Szvarcsek János — — — —  —  ,, 0.— ,,

15)33 július 1. kelettel
Reimann József — — — — — ,,
Férbesz Károly — — — — —  „
Özv. Csűrök Eajosné — — —  —• „

1035 november 1. kelettel
Luldhaup Péter — —  —  — —

15X16 január 1. kelettel
Özv. Sf rubert Jánosné —  —  —  —  ,,

Javaslatok és indítványok elhangzása után elnök 
bezárta.

0.— >>

6.—  „ 
az ülést

Karácsonyi segélyek. Az ipar testület, mint az elmúlt évek
ben, pzidén is fog karácsonyi segélyeket kiosztani az arra ér
demesek között. A kérvényeket az ipartestedet jegyzői irodá
jába kell beadni.

Segélyezési értekezlet. A mull hó 0-én tartottak megbeszé
lést Itreitfeld Alajos elnöklete alatt azok, akik a segélyezésnek 
uj alapokon történő megállapításával nem értenek egyet. A 
nagyszámban megjelentek elkeseredetten adtak kifejezést afö
lött i elégedetlenségüknek, hogy az ipartestül let segélyezési bi
zottságának nem sikerült minden igényt méltányosan kielégí
teni. Az értekezleten felszólaló Miiller Károly és l'riedrich Fe
rimé a régi rendszer visszaállítását követelték, amely méltá
nyosabban bánt el az elöregedett szaktársakkal és özvegyeik
kel. Kékért Bálint ipartestületi elnök felszólalásában rámuta
tott arra, hogy az ipartestület mindent elkövetett és elkövet, 
(hogy a segélyezés az igazságnak és méltányosságnak megfele
lőim történjék. Természetesen a törvényhez és a felettes (ható
ságunknak a törvényen alapuló korlátozásához alkalmazkod
nunk kell. A segélyezési értekezlet Hreilfeld Alajos, Miiller 
Károly, Frveűrich Ferenc, Mmujold Miklós és Halon Péter sze
mélyében egy szükebb bizottságot választott azzal a kiküldetés
sel, hogy akár egy, az ipartestület ellen indítandó próbaperrel 
igyekezzenek a segélyezésre való jogosultságukat törvényesen 
bebizonyítani.

10 napi elzárásra ítéltek egy kontárt. A központi kontár- 
biróság 165)61— 15)33. szánni Ítéletében Kékó Istvánt, azért, mert 
a fodrászipart Mária Terézia-tér 1. szám alatt jogosulatlanul 
űzte, 16 napi elzárásbüntetéssel sújtotta. Az ítélet még nem 
jogerős.

Az Emlékalbum kiadóhivatala közli, hogy a könyv ez év
ben feltétlenül megjelenik. Az Emlékalbum a fodrásziparosság
gal kapcsolatban mindarról megemlékezik, ami -közérdeklődésre 
tarthat számot és több, az ipar életében vezetőszerepet játszó 
közéleti férfit szólaltat meg. Kapunk legutóbbi számában dr. 
Lippay ................ az Ipok titkára cikkét mutatványként kö
zöltük.

Tapasztalt fodrászmester csak Schützer ,,Öt torony “ Bo
rotva-szappant használ. Ez a tökéletes borotválás biztosítéka.

Mindennemű fodrásza ti eszközök, 
n. ni. borotvák, hajvágógépek, haj
vágóollók, fenőszijak, fenőszijpaszta 
stb. a legjobb minőségben és kivitel
ben a lég jutányosabb áron, nagy 
választékban

B L E H A F E R E N C
K É S M Ü V  E S  É S  M t K Ö S Z Ö R Ü S M E S T E R N É L
B P E S T ,  V I . ,  V I L M O S  C S Á S Z Á R - U T  2 7 .

f

VALÓDI POLLARTp a s z t a ,  b o r o t v a ,  f e n ő s z i l  nálam  kapható!

K  é r j e  u j  i n j j y e n e s  h  e p é s
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Forduljon bizalommal
cegemhez, ahol mindent m eg*

talál, a l e g j o b b  
áruk, a legolcsóbb  
árakon.

Pártoljuk a kiskereskedőt!
Kérem  a c í m r e  
ügyelni.

H O R V Á T H  A L B E R T
fodrászkellékek szaküzlete 

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

November ‘TI—25-cii lesznek a budapesti kereskedelmi és ipar
kamarai választások. A tavaszról elhalasztott kamarai válasz
tásokat november 24— 2.>-ón tartják meg. Ipari szempontból 
igen fontos, hogy erre rátermett férfiak legyenek megválasztva. 
A Budapesti Ipartesbületek Kamarai Választási Egyesülése lis
táin a kézmiivesiiparosság vezetőit foglalja magában. Az első 
kiiria listáján ipar testű létünk elnöke, Kékért Bálint is szere
pel, tehát a fodrásziparosság egyöntetűen fog a Budapesti 
Ipartesbületek Választási Egyezménye mellett szavazni, hogy a 
kereskedelmi és iparkamarában a fodrászipar feltétlenül kép
viselve legyen. Ezúton is felkérjük szaktársainkat, hogy az 
ajánlott levélben küldött levelezőlapokat írják alá, hogy ezzel 
az ajánlásuk érvényes legyen. A levelezőlapot inaiig ipar testü
letünk megbízottjának adják át. aki minden ajánlót fel fog 
keresni.

Üzletvezető csak egy helyen lehet alkalmazásban. A keres
kedelemügyi miniszter *285815— 1933. K. M. sz. határozatában 
kimondotta, hogy egyidejűleg főüzletében és fióküzletben, vagy 
két fióküzletben ugyanazon egyén üzletvezető nem lehet.

Fodrászsegédek és mesterek részére 4 hónapos tanfolyamot 
rendez a Népművelési Bizottság. A tanfolyam kezdete: novem
ber 4. Tantárgyak: 1. Fodrászipari számtan, költségvetés min
den hétfőn este Vá’8—0-ig. 2. Fodrászipari szakrajz minden 
kedden este ’/áS—0-ig. 3. a) Fodrászipar története, november 
hóban minden szerdán este VjS—0-ig; b) Fodrászipari könyv
vitel, december ós január hóban minden szerdán este VíiS 0-ig: 
<•) Fodrászipari törvények, február hóban, minden szerdán este

levő
em.)

fodrász-
minden

i/_,N—0-ig. 4. a) Fodrászipari technológia, november, december, 
január hóban minden csütörtök este V_>8—0-ig; b) Fodrász
ipari egészségtan, február hóban minden csütörtök eső*

-—* 1-ig. ö. Fodrászipari műhelygyakorlatok, minden péntek 
este y_>8—0-ig. lieírcbtási dij 2 pengő. A tandíjak 1., 3. sz.
előadásokon 3—3 I*. A 4., 5. sz. előadásokon 5—-5 P. Az ösz- 
szes előadásra lő P. Alki ezen tanfolyamot elvégzi, annak igen 
megkönnyíti a majdan kötelező mestervizsga letételét. Be
iratkozni a Hanoidéi'- és Szvetenay-u. sarkall 
iparostanonc-iskola igazgatói irodájában (IIT. 
nap (5— 8-ig lőhet.

Szegedi fodrászmesterek védszent-ünuepélye. A szegedi úri 
és iuilgyfodrászmesterek szakosztálya szeptember hó 30-lkán 
védszent iei tiszteletére ünnepélyt rendezett. A délelőtti ünnepi 
szentmisén igen sokan vettek részt. Este az ipartestüket szék- 
házában a segédi karral együttesen, a régi hagyományok sze
rint: , társasvacsorát rendeztek, ahol három, érdemekben gazdag 
fodrász mestertársait elismerő oklevéllel büntetett ki a szak
osztály abból az alkalomból, hogy harminc éve önálló meste
rek Palkovitx Károly szakosztályi elnök üdvözölte a megje
lenteket. majd Szíján János hitoktató lelkész tartott melyha- 
tásu beszédet, megemlékezve a fodrászok védszent jel ml. Va
c so ra  után F a l k o v i t n  elnök méltatta a .kitüntetett fodrászmeste- 
rek- lleim Antal, Rum,budi Jakab és Wetzl Adám érdemeit. 
Maid l é r i e n  Miksa k a m a ra i  elnök szólalt fel és keresetlen me
leg’ szavak kíséretében átnyújtotta a kitüntetetteknek az .okle

velet. Körmendi/ Mátyás az ipar mai nehéz helyzetéről festeti 
hű képet és példakép állította az ünnepeiteket a szegedi ipa
rosok elé. Ezután Széler Simon, szakosztályi jegyző az egyik 
kitüntetettet, Wetzl Ádámot, mint tanítómesterét megható sza
vak kíséretében köszöntötte. Vacsora után tánc következett, 
mely a késő éjszakai órákig tartott.

A „Sólyom** Turista Egyesület 193ö szeptember hó 22-én a 
Máriamakki íMenedékházában tartotta meg szokásos őszi mu
latságát, mely erkölcsileg és anyagilag is nagyon jól sikerült. 
A közönség szórakoztatásáról a kitűnő vigalmi gárda gondos
kodott. Közreműködtek: Kldnovitn Ferencné, K Hmm el István
ná, K lehlen el Kucy, lAibundy Ilonka, Wollák Ignác, Fetrucz 
Kornél, Kapán István, Vára Gyula, A Idén Sándor. Külön dicsé
retet érdemel : Kelemen Angyalka, a „Gyermek Színpad" pri
madonnája, aki fellépésével nagy sikert aratott. Majd rulett
játék, amerikai árverés, snapszli-verseny, stb. tarkította a 
programot. Késő estig a „Fodrász Zenekar**- közreműködésé
vel tartott a tánc, amellyel véget ért ismét egy kellemes nap. A 
rulett- és snapszli-versenyre a következők járultak hozzá nye
reménytárgyakkal : Nikotex rt„ Borissá-cég, Merida-cég, Fischor 
vendéglős, Ternoczky János, Turán-eipőüzem. Kössler sportáru
üzlet,, Kiss Árpád sport üzlet.

A „Sólyom** Turista Egyesület 1935. évi november havi 
programja. Korember 10-én: Ügyeletes a Máriamakki Ott
honban Ozézner Márton. — l: Inni: ltésztvétel a Budapesti 
Turista Egyesület Alpin-osztályának vándorgyűlésén a soly
mári Ördöglyuk-barlangban. Találkozás a hűvösvölgyi villa
mos végállomásnál, reggel fél 9 órakor. Vezető: Kapás Ist
ván. — 2. Inra: Kevélyek, Solymárifal, Hűvösvölgy. Találko
zás Hóinalfürdőn, reggel fél 9 órakor. Vezető: Kömmel Ist
ván. — 3. Inra: Farkasvölgy, Csillebérc, Máriamakki Otthon, 
Zugi igét. Találkozás a farkasréti vili. végállomásnál, reggel fél 
ti órakor. Vezető: Ozézner Márton. —  November 17-én: Ügye- 
letes a Máriamakki Otthonban Burkó Károly —  1. fura: Ke-

Fígyelem ! K artá rsak ! Uj á r !

BohémiaA világhírű n C S 1 1 1 I C i  tartós
ondolálógépet, mely tökéletességénél 
fogva minden kritikán felül áll, ez 
évben mélyen leszállított áron és 
könnyű fizetési feltételek mellett 
árusítom.

K érjen  m ielőbb uj ára ján latot
a vezérképviselettől:

Seress József, Felsőgöd
Budapesti képviselet:

Eckert Bálint, 
Muzeum-körut 10.,
ahol állandó bemutatás és betanítás.

Azonkívül a világhírű C oldat mint preparátum 
„ E „  ősz és fehér hajhoz
,, A  „ minden festett hajhoz
„ B ,, vizhullám berakó
,, D ,, olaj különlegesség,

melyeket postán utánvét-portómentesen szállít

Seress József, Felsőgöd
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K e m é n y - g é p .  Î enté̂ ^̂ ârtósHull̂ aiosíló̂ ^̂ éĵ ek
m e g t e k i n t h e t ő k :  Spitzer Dezső Budapest, V I I I . ,  B é r k o c s i  s-u. 1 8 .1 .1. Telefon: 3 7 -0-83 
_______________________________Hoszíinek-féle ondoláló vasak lerakata. ____________________________
re tóhegy, Nagyszénás, Nagykovácsi. Találkozás a a h/ilvösvöl- 
«yi vili. végállomásnál', röggel fél 5) órakor. Vezető Aláos Sán
dor. —  2. túra; Zugi igét, Márlamakkl Otthon, Fa rkasrét. Ta
lálkozás a zugligeti vili. végállomásnál, reggel fél í) órakor. Ve
zető Burko Karoly. — November 2-t-é‘U: Ügyeletes a Mária-
makki Otthonban Wollák Ignác. —  1. túra: Irhásárok, Sorentó, 
Törökbálint, Kutyavár, Nagytétény. Találkozás a farkasréti 
vili. végállomásnál, reggel S órakor. Vezető I'etrucz Kornél. —  
-• túra: I’etneházirét, Virágvölgy, Máriamakki Otthon. Ta
lálkozás a hűvösvölgyi vili. végállomásnál, reggel fél i> órakor.
\ ezető Wollák Ignác. — December 1-én: Ügyeletes a Mária- 
makiki Otthonban Miiller Domonkos. —  1. túra-: G-uggerhegy, 
Hárshegy, VIrágvölgy, Máriamakki Ottlhon. Találkozás az új
laki templomnál, reggel fél 1) órakor. Vezető Váry Gyula. —  
2. túra: Lakihegy. Találkozás a Szí. Gellért-téri TTÜV állo
másnál, reggél 7.20 órakor. Vezető Heréily András. — d. túra: 
Farkasrét, Csillebérc, iMáriamaktói Otthon. T a l á l k o z á s  a far
kasréti vili. végállomásnál, reggel fél !) órakor. Vezető Miiller 
I >omoiiikos. Turabizottsáf/.

Ha kellemesen akarja eltölteni vasárnapját, jöjjön el a 
családjával és ismerőseivel a „Sólyom" Turista Egyesület Má- 
riamak'ki Menedékházáiba. Társasjátékok, kitömő ételek és ita
lok. Fenyves, sétányok, pilhenő terassz. Könnyen megközelít
hető. A zugligeti villamos végállomástól háromnegyed óra ké
nyelmes sétaút. Bővebb felvilágosítást nyújt minden szerda 
este: 8—-í) óra között az egyesület helyiségében Petrucz Kor
nél, „S. T. E.“ jegyző.

Szakmabeli újítás. A Wasp-laboratórium által forga
lomba hozott Express Gyorsborotiva Krém a szakma érdeklő
dését méltán vonta magára, mert ezen készítmény minden te
kintetben kielégíti a borotva-krémekkel szemben támasztott 
igényeket. Az ecset és viz használatának mellőzése gyors 
munkát jelent. A helyesen megválasztott alkatanyagpk kö
vetkeztében az arcbőrre jótékony hatást gyakorol, azt bárso
nyossá, a szőrzetet puhává, könnyen borotválhatóvá teszi, 
valamint fertőtlenítő tulajdonsága a borotválás hygienikus 
voltát biztosítja. Ezen króm a gyakorlatban, mint könnyen 
kezelhető, keLlemes és biztos borotváló szernek vált be és 
forgalomba hozatalával az eddigieknél tapasztalt fogyatékos
ságokat kiküszöbölte. A krémmel való borotválás a külföldön 
már-már teljesen kiszorította a nálunk még szokásos szappa
nozást, mert annál sokkal előnyösebb és igy igen sok vendé
get téritett vissza a fodrászhoz az önborotválkozástól. Az 
Express Gyorsborotva Krém van hivatva a magyar borbély- 
ipart ezen vonatkozásban is a külföldi nívóra emelni. A krém 
olcsó voltánál fogva mindennapi használatra kiválóan al
kalmas.

E havi reklámcikkek
Üvegschild-tá.nyér 26

Pengő  
cm. 11.50

A szta li garn itúra , 4 rósz. 6.—
F ú vó -labd a 1.—
Nyakszirtkefe 1.00
Asztali kefe 1.50
Mol.la ecset. 1.30
M óllá  ecset 1.60
Juvel gép 3, 5, 7 12.—
Especo 1/10-es gép 5.80
PoMárit 27, 28 5.—

KffHAló olló
Pengő

12.—
Fejn i ásótól, erős 30.-
A . E. G. li.aj szári tó gép 36.—
E gysró fo s  lám pa 3.80
Eredeti Diamait vas drb. 8.—
Eredeti Hemkels vas „ 8.—
F iga ró  vas .. 4.—
M arcell vas 3.—
Kötni vizek 40% lit. 3.60
D ió -o la j, fo ly . ,. 2.40
Brillantin , fo ly. 2.40

Albus szappan kg. 1.60 I*. Draskóczy szappan kg. 1.20 1*.

R o lh m a n n  Á rm in
fodrászberendezések, illatszerek és acéláruk szakiizlete, 

BUDAPEST, VII., Teréz-körut 20., udvar. Telefon: 1-55-60.

A „Sólyom" Turista. Egylet vezetősége felkéri a tagtársa
kat. hogy tagdíj hátralékukat minél hamarabb rendezzék, mert 
minden tag után meg kell fizetnünk a szövetségi dijakat eá 
igy az egyesületnek saját vagyona! kell e célra még hiányo
st tani. ’ Elnökség.

APRÓHIRDETÉSEK
Tessék figyelemmel elolvasni !

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

további szó 10 fillér; kivételt képeznek 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 kei! 
fizetnünk.

Aki a pénzt vagy bélyeget, nem lóildi 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 fillért küldenie.

______________ Á LLAST KE R E S.____________
.lóházból való vidéki fin (ődrásztaiiulónak ellátással elmenne, 

vidékre is. Budapest, N I II.. Örömvölgy-utca 10/a. Bullái 
Sándor.

Jómegjelenésü, kitüntetett fodrászsegéd, női illáját jól vág, ál 
lást keres azonnalra. Károly Antal, Kiskunhalas, Gróf Ap- 
ponyi-tér 11.

Kimondott elsőrendű urifodrász, undoktI is, jobb üzletbe elhe
lyezkedne. Szűcs Mihály, VIII., Futó-utca 34., földszint 2(1.

8083
Kimondottan jómun.kás, ürítődrászsegéd, vasondolál is, jó bizo

nyítvánnyal, lehetőleg oly üzletben keres alkalmazást, ahol 
a vizhullámot megtanulhatná. Cint: Faragó Ferenc, Kecs
kemét, Miklovics-telep, II. utca, 8. szám. 8383

Ügyes manikürösnő, tói nőiben is segít, jelenleg is állásiban 
van, a Belvárosban, jobb üzletibe ajánlkozik. Cím: 'Sarok 
Bajos, VIII., Baross-u. 48. 8420

Fiatal urifodrász elhelyezkedne, esetleg nőit is tanulni. Szegi 
János, Budapest, VII., István-ut 30. 8423

Minden igénynek megfelelő, jómegjelenésü, 28 éves urifodrász- 
segéd, aki hosszabb ideig egyhelyben dolgozott, állást ke
res. Gálik György, VII., Hársfa-u. 27., földszint 0. 8451

Modernül fölszerelt, jómeneteliii uri-nőifodrásziizlet Kisújszállá
son, Fő-téren eladó. Kilincsek Márton. 8470

Fiatal, jómunkás fodrászsegéd, aki vas- és vizondolál, állást 
keres. Hóim György, Mór, Szóesényl-ut 40. 8472

Elsőrendű, jómegjelenésü, négy középiskolát végzett urifodrász 
és női hajvágó, azonnali belépésre bárhol elhelyezkedést 
keres jobb üzletiben. Hatéves praxis. Cilii: Dvorák László, 
Sátoraljaújhely, Szabadság-tér 34., földszint. 8500

Fiatal házaspár elmenne jobb vidéki üzletbe. A férj elsőrendű 
urifodrász, női bajvágö, a feleség perfekt női fodrász, .mani
kűrös. Jelenleg is üzlet-ben vannak. Szives megkeresést kér: 
Szabó Ilus, Budapest, IX., Tompa-u. 20. 8512

Fiatal urisegéd női tanulónak elmenne. Kntz, Bajza-u. 40. 11/37.
ti éves perfekt urifodrász, jó női hajvágó. azonnali heléjiésre 

állást ker<‘.s. I (énes Antal. Lipót-körut 28.. segédházfel
ügyelőnél.
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Női huj vágásban első dljut nyert úri föd rész, dauerol, vizhullá- 
uioz, állást keres. Major .1 ózsef, I., K riszt iua-tér 2. II. 16, 

Jól vas- és vizondoláUj, dauerol, állást keres. Ficsa Mihály, 
IX., Úllői-ut 91., II. udvar, földszint. 8597

I eljesen perfekt nóiíodrász, kinek Siófokon szezonüzlete van, 
csakis juhit üzletben elhelyezkedne, esetleg nyáron, mint 
fióküzlet szerepellhetne üzlete, ez mindkét részmi. reklám, 
ősszel {testi üzletnek vendéget hoz. llocker József, Pestúj
hely, Régiposta-u. 12., Futcs-il latszert ár. 8600

Jómegjelenésü fiatal uri-fodrász szolid fizetésért Budapesten 
vagy környékén dolgozni menne. Léhl József. VII., Gi- 
zélla-Uit: 57., földszint 9. 8605

Jómegjelenésü, jómunkás urifodrász, a nőiben is segít, jobb üz
letben elhelyezkedne. Csenni, V., Sziget-u. 16. 8651

<> éves, .jómunkás, urifodrász jobb lizletlten elhelyezkedne. VII., 
Dembinszky-u. 37., illatszertár. 8652

7 éves urifodrászsegéd államló alkalmazást keres, vidéki na
gyobb városba. Németh Balázs, Kiskunhalas, Hattyu-u. 1. 

Urifodrász, jó női hajvágó, jobb üzletbe állást keres. Faragó,
VII., Murányiéi. 39., III. 23. 8688

25 éves úri-fodrász, nőil>en segít, kezdő vasondoláló, állást -ke
res. Bánó Kálmán, VII., Garay-u. 35., fűlsz. 6. S700

Tökéletes férfifodrász vagyok, kezdő ondolá-ló, káros szenvedély 
nélkül, állást keresek. Horváth Gyula, Pápa, Vásár-utca 28. 

Fiatal, ügyes borbélysegéd elhelyezkedést! keres. (Min:  Is»vas 
Károly, V., Géza-u. 7., földszint 3.

ALK ALM AZO TTAT KERES.
Hutai, jómunkás liölgyfodrászsegéd, ki az úrit is érti, mi

előbbi belépésre keresek. Csakis állandó munkás ajánlatát 
kérem, fizetési igény megjelölésével. Deák László, úri- és 
nőifodrász, Kalocsa, Szt. István-ut 3(5. 8471

Jómegjelenésü, perfekt és gyors manikiirn-ő felvétetik. Telefon : 
579—75. este 0 és 7 óra között.

Urifodrász., női hajvágó, kezdő vasondoláló jobb üzletbe állást 
keres Budapesten vagy vidéki városban. Balaton László, 
V'l., ltózsa-utca 81. 3Q45

Elsőrendű manikűröző és vasondolálni is tudó szolid, fiatal
leány állást vállalna, vidékre is. Csak komoly ajánlatot
kérek, fizetés megjelölésével. Budapest, V., Dráva-utca 12.
Kováts Rózsi. or !<•o. )4(>

Elsőrendű urifodrász, női bajvágó, több éves bizonyítvánnyal 
elhelyezkednék. Beszélek magyarul, németül, olaszul, szer
bül, keveset angolul-franeiául. Kovács János, V ili., Szerda
iad yi-u. 16., IV. 33.

Fiatal urifodrász, női haj-vágó, jobb üzletbe elhelyezkedne, vi- 
dekre is. Bátyay G., Kispest, Kölcsey-u. 22. 8550

Szorgalmas, 16 éves fiamat, ellátással úri- és nőifodrásztanonc- 
nak adnám. Bede János, Jászberény, V.1II., Fiist-u. 6.

8553
I erfe-kt uri-md-fodrász és egy urifodrász ajánlkozik IX., 

Lonyay-u. 9., II. udvar, földszint 3. Szekovanits továbbit.
8556

Perfekt urifodrászsegéd, gyengébb, női állást keres. „Duna“ 
jeligére, VII., Rottembil-ler-u. 20— 22 orm• öütH

I erfekt vasondoláló, manikűröző, fodrásznő Budapesten jobb 
üzletbe állandó állást keres. Aivar L., X., Simor-utca, fod
rászüzlet. ’ or,-r,85Ö0

Elsőrendű vasondoláló és manikűröző, jó vizhullá-mozó, jobb üz
letben elhelyezkedne. Gy. L.-né, VI., Kütvös-u. 6. H. io.

8560
Fiatal urifodrász ajánlkozik vidékre. Merczigán Sándor, IX., 

Ferenc-körut 43. ’ iS-)( t1
Elsőrendű fodrásznő, perfekt, alkalmazást keres. VIII., Ba- 

ross-u. 43., 11. udvar, II. emelet 6. 8563
Hároméves urifodrászsegéd ajánlkozik oly úri- és nőifodrász 

üzletbe, írből a nőit elsajátíthatná. Frecska Mihály. VII.. 
Franci a -ut 42., I. 20/c. 8592

15
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Fodrásznőt vagy férfit, csakis periekt vas- és vizondolálót 
azonnali belépésre felveszek. Teljes ellátást és szerény 
fizetést adok. Leveleket fizetési igény megjelölésével kérek. 
Meiszinger Frigyes, Kelebi a. 8470

Berendezett, bevezetett uri-nőifodrásaüzletembe megbízható al
kalmazottat vagy bérlőt keresek. Jelentkezés: IX., Ráday- 
utca 1 <». (Fodrászüzlet). 8598

E L A D A S — V  É T E L.
Fodrászüzlet azonnal átvehető 350 pengőért, jövedelem évi 28 

métermázsa búza és havi 80 pengő készpénz. Üzletbér égj 
évre 40 pengő, ( ’zamba Zoltán fodrászmester, Rajna, Eszter
gom vármegye. 8320

llri-nőifodrásznak alkalmas üzlethelyiség modern házban át
adó. V II I., Futó-utca 41. 8323

Fiadó két nagy márványlaipos konzul-asztal tükörrel. Bővebbet 
VÍI., Wesselényim tea 28. Fodrász. 8455

l'ri-nöifodrászü/let elutazás végett sürgősen eladó, ( ’im: VII., 
Holló-utca 10., fodrásznál. 8408

Modernül berendezett uri-nőifodrásziizlet. előli elő negyedben, 
Budán, családi okok miatt sürgősen, olcsón eladó. .Meg
tudható: V., Erzsébet-tér 12., II. 3. 8460

Vidéki hölgyfodrásaüzletbe komoly, izr., porfekt hölgyfodrász 
benősülhet. „Némi hozomány" .jeligére a kiadóba. 8473

Dauer-gép és fejmosótál olcsón eladó. Fodor-fodrász, VII., Itá- 
kőczi-ut 73. 8,523

.főforgalmit uri-női fodrásziizlet vezetés hiánya miatt átadó. 
Adler, V., Zá.polya-u. 22., 2. Tel. 017— 17. Este. 8551.

94.

. A lég tökéleteset b  
m inőségek :
27, 28 és 77-es

és „Kak é /a**
a b o r o t v á k  királya.
Ezenkívül a kiváló J E R B A  olló, szíj és 
paszta, továbbá e l s ő r e n d ű  effiláló öllók.

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

16

F iad ó  3 d a ra b  v illan y -au toge izer. ö I. olcsón. V I., O sengery -u .
08. Fóhsz. 8552

2 nőiasztal tükörrel e ladó. X .. B e lső  .)as/.beren.x i-ut 4,». S.>.>4

Főn hajszárító eladó. H a js z á r itó -b u rá t  veszek. H e lle b ra n d t .
V I I I . ,  B ök k  S z ilá rd -u . 22. 8071

Kétszem élyes uriibereiidezés t<* 1 jess (e lszere lésse l e ladó . 1 a lmai  
fod rász , Y l l . ,  Péter Ily  Sándor-u . <5. 8015

10 éves fodrásziizlet 1 kMtvgs<vg  vt‘goi t eladó. Y I«, Szond.\-utca PL,

I. 17. «<*21
Eri- és női berendezés eladó. Vd 'II., X ap -u . .>., fld sz . 2. 80; >0

F o rg a lm a s  fod rászüz le te t m egveszek, vagy  bérbeveszek . Schrő -
der, VI I . .  M  u rá n y l-u . 38. 8681

rl'el jes úri berendezés eladó. M egtek in thető  déle lőtt k ilenc-tlz  
óra között. V I., T eréz -k öru t tiz, cu k rászd ában . 8084

11 ároniszemélyes, egy  be fu tó  u riberendezes olcsón e ladó . Yll.,
V ilm o s császá r-u t 14. 8008

Modern úri- és nőifodrászüzlot, eladó. 1 \ ., Y áci-u. 01. 800Í)

53 éves bo rbé lyü z le t e ladó, üzletnél lépcsős tülke. V I I . ,  I>o- 
hány-u . 28. 870.>

Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Horváth Fajos.

Uj vagy használt
forgószékeket, sima vagy csiszolt 
tükröket,egybefutó asztalokat vagy 
lavoros berendezést, női fülkéket, 
minden az úri és nőifodrászathoz 
szükséges felszerelési tárgyakat 
a l e g o l c s ó b b a n  v á s á r o l ha t

feháffer Györgynél
Budapes t ,  V I . ,  Jókai -utca 2.

Flőkelő fodrászüzletekben „Savoly" óriási rudhorotvaszap- 
paimal dolgoznak, amely elegáns és praktikus celluloid tokban 
kapható.

JERBA-borotva páratlan a maga nemében!
*

Tanít, megvéd, érted harcol a Szövetség! 
Boldogulásod útja a Szövetségen keresztül

vezet!

Önérseíes joárássz 
csali, a saját 
szaklapjában 
tjlrdct!



4 n g \ á n♦
KoaanetUcal és foörósx- 
Xcellélcek sxaKUxlete Kft.

B p e s í# W I .# RóKócssi-ut 40- ssz.
T e l e f o n  3 0 -4 -8 1  T e l e f o n  3 0 -4 -8 1

Legnagyobb választék az összes 
fodrászat! kellékekben. Tekintse 
meg mint a raktár unkát. Berende
zésekben a l egmodernebb  és 
l e g s z e b b  darabokat láthatja.

/t l e g j o b b a t  legolcsóbban .

i

„JuvéT-gép 8 
„Juvel“-gép 3, 5, 7 
„Bsipeoo“ 3, 5, 7 
„Especo“ széles 8-as 
fésűkkel

„Eapeco14 úri nyakki
vágó 1/10-es 

,̂ E-speco“ M s  
Gummiszlvacs, formás 
la dgr.-ja

Schtitzer, Albus-szapp. 
Draskoczi szappan 
Ángyán borotva la  kül< 
földi 27, 28-as 

Kabinet kölniviz 1 1. 
Vizhíullámcsatt drb-ja 
Out láng Fluid vizhul- 
lámviz készítéséhez 
(3 lát.)

12. —

13.—
6.—

6.—

5.80
5.50

— .12
1.70
1.20

4.50 
3.60

— .22

2.-

VasmelegitőMimpa la 4.20
Komol hajfesték 2.80
Innocamdn hajfesték 2.50
L‘Orien,thol hajfesték 4.20
Henné Flórái 3 50
„Herma“ női hajlekötő — .90 
„Herma“ úri hajlekötő — .80 
Nivea-krém, kicsi ^-.36
Nlvea-krém, közép — .72
Nivea-krém, óriás 1.50
Fuvólabda Nr. 1-es — .90
Fuvólalbda Nr. 3-as 1.—
Nyabkefe, talpas 1.60
Szimpla réztál, 24-es 2.80
Dupla réztál, 24-es 4.80
Dióolaj la, illatos 2.40
Foly. brillantin la  2.60
Unlversai olajpermetező 3.20

Telefon: 
Aut.

1154—47.
HIGIENA

Telefon: 
Aut.

154-47.

■ ■ n

FEHÉRNEMŰ K0LCS0NZ0 
VÁLLALAT *

V .,  K o h á r y - u .  1 6 . s z á m
(Bejárat a Balaton utcai oldalon) 

Speciálisan gyártott
luxus kivitelű kölcsön 

fekérnemüek.

i Paris Francé

© i n ©

KOMOL a világ legjobb 
és legolcsóbb hajfestéké.
Ipari csomagolás: 3 adag 1 szinben, 1

üvegben, pastilla nélkül . . . P 4 .—

falon csomagolás: 6 adag tetszés sze-
* rinti szinben, 6 üvegben, 1 dobozban, 

pastillával ...............................P 13-20
Detail csom agolás: '  adag festék 1 üveg

ben, 1 dobozban pastillával . P 2.80
Komoricin olaffUráö
az 1935-ös év legnagyobb párisi fodrászat! szenzá
ciója, a legideálisabb OLAJPAKKOLÁS, mely után 
minden száraz, élettelen haj újból visszanyeri fényét 
és eredeti rugalmasságát. Használata rendkívül 

egyszerű. 1 liter ára P 6.—

y a A h uArianwkáDfii akar maradni* úgy Kontollal ffe iim , mart világmárka* Ha ö n  V rt-n "  legjobb hajfesték é ,  mart a  lagolcaAbb.
m w **.m.m**.m  _  ha ípari-csoma-Egy adag R O r lU L  P ■ láw i golást használ.

V e z é r k é p v i s e l e t : T E K É Z -K Ö R U T  4 0 -4 2 .  -  Tel. 24-9-68.
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LÉBER KÁLMÁN
Borotva és késárugyára, solingeni, 

sheffieldi finomacéláru nagybani rak
tára, müköszörüldéje és nikkelező

telepe

Tökéletesen berendezett üzem 
fodrász szerszámok köszörülésére, 

javítására és nikkelezésére

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

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

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

szives látogatását.

Haj vágógépek 1 d a r a b

Valódi „Juvel“ 3-as 5, 7 mim. . . . 12.—
Ugyanaz 0 - á s .................................. 12.—
Valódi „Protos“ . . . . . .  12.—
Valódi Koh-i-noor 0 - á s ..................... 8.50
Ugyanaz 0000 Vio-es ..................... 9.—
Valódi „Mars" 8-as 5, 7 . . . . . 12.—
Ugyanaz 0 - á s ................................. 12.—
Valódi „Mundus“ 3-as 5, 7 . . . .  14.—
Ugyanaz 0 -á s ................................. 12.—
Rendszer Juvel 0-ás vagy 3-as 5, 7 8.50

„ Koh-i-noor ......................... 4.50
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
nyak .......................................... .... 7.—

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

Hajvágóollók.
Ered. pipás Clauberg Non Plus Ultra 18 6.50
Ugyanaz ................................ 19 7.—
Ugyanaz solingeni 18 .......................... 4.40
Ugyanaz . . . .  19 . . . . .  . 5.—
Ugyanaz . . . .  2 0 .......................... 5.60
J. A. Henckels 18 . . . n ’ . 7.50
Ugyanaz 1 9 ..........................8.—
Olcsó, sima 3—4 pengő . . . . . .
Manikűr olló finom, vékony . . 2.—
J. A. Henckels . . . . . .  . . . 3.60
Manikűr reszelők 14 16  18 20 cm

-  " - —%90~_ L2(T—1.60 2,—

Körömkaparó és feltoló
Borotvák.

Léber homorú 76-os 3— 4- 
Léber félhomoru 36-os .
Léber negyedhomoru . .
Léber Attila 27. 28. . .
Léber Pelle 27. 28. . .
Léber Bérié 27. 28.
H a m le t ......................
Ellavas ......................

-5/8

1 darab
1.50

7.20
6.40
4.50 
4.—  
4.—
4. —
6.40
6.40 
8.—

10 . —
7.—

10. —
5. —
6. —  
6.—
5.40

Johnson 7 csili, homorú 
S. Pearson homorú . .
Ugyanaz fr. . . .
Gold Krone homorú arany 
Kronenberg 27. 28. . .
F. Ed. Wüsthof homorú 
Merx u. Co. homorú 
Eredeti „Pollárt" 27. 28.

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 köszörüléseik . .
Fodrászolló „
Maniküroltó „
Haj- és szakállgép . .*
Nikkelezés . . . . .

Fehér, príma csontnyél borotvára fel
szegecselve .....................— .80— 1.—

Schützer borotvaszappan . . . . .  1.80
Forgalmi adó és csomagolás az árakban benníoglal- 

tatik és Így az külön nem lesz felszámítva. '

1.20
0.80
0,40
1.60
1.60

Buropa Irodalmi és nyomdai részvénytársaság (Igazgató Schmidek Tibor dr.), Budapest, VI., ö-ntoa 12. szám.


