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k o d r A s z  ú j s á g

fi Telles f odrászberendezés és felszerelés.
D obja k i rossz boro tvá it és v e g y en  a z  ezü stkoszoru va l és  több arany*

érem m el k itün tetett le g jo b b  27— 28-as

Feketenyéllel, 12 db vételnél . 2.—  P drbja
6 ,  2.40 „ „
1 * „ . - 2.80 „ „

Fehérnyelü 27— 28-as francia . 3.60 „ w
77-es fehérnyelli, félhomoru . . 4.40 „ „
119-es Dreszmann-kés félhomoru 7.20 „ „
Jonson 7 csil. fran. v. félhomoru 7.50 „ „
Pearsen (Time) homorú . . . 8.—  „ „
Bengál és R o x ó ........................9.—  „ „
Poliárt 27— 28-as . . . . .  5.—  „ „
Páris 42-e s .............................5.—  „ „

H ajvágó-ollók
Glauberg (Pipás) 18 cm- 19 cm. 20 cm.

Nonplusultra 
gummis ollók 
Nóra (extra)

4.80 P

Manikűr ollók 1.50 pengőtől

5.20 P 5.60 P

5.20, „ 5.60 „
5.60, „ • yy

cm. . 4.50 „
. . . 4 . - -, 4.40 „

I H ajvágógépek
Juvel 3 mm -es 12.—  P, 3— 5— 7 mm.-es 

14.—  P, 0 v. 00 13.20 P  
Protos bubi nyakberetválás helyett 
Valencia „ w
Kohinoor 3 — 5— 7 mm.....................

13.50 P  
8.—  „ 

14.—  „

mm.
74 mm................................. 9.60

9.60 
10 —
5.—

Solár-Juvel-rendszer
„ ugyanaz 0— 3— 5 mm. . . .

Citó Kohinoor-rendsz. 3— 5— 7 mm.
„ ugyanaz G - á s ........................ 5.—  „

Vj lemezek, géprugók, alátétlem«zec>kék ilUodóaa raktáron.
Juvel vagy Kohinoorlemez alsó . . 4.—  P

„ „ felső. . 3.20 „
Más gyártmányúak páronként. 3.60, 5.60 „ 

Fenő-szijjak .
Eredeti P o llá r t -s z i j .........................4.—  „
P o llir t -fe n ő ............................................. 2.40 „
Kézi szij hevederrel....................3.60, 4.—  „
Hosszú szij hevederrel angol gyárt. 1.60P-től 

feljebb 2.40. 4.— , 6.— , 6.40 és 8 pengős 
árban kaphatók.

M inden egyes d arabé rt szavato lok , a  m eg  nem fe le lő t 8 napon be lü l k icserélem .

Jg) Teljes asztali garnitúrák 
(üvegből vagy fémből) és 

^  felszerelések.

^  Borotváló-szappan
1 kgr..............2.50 pengő.

Az összes illatszer és pi- 
pere cikkek raktáron, kőin 
v í z  üzleti használatra min- 
den illatban, legjobb mi- 

jjm nöség literenként 5.80 pen
gőtől.

Ha csakugyan elsőrendű 
köszörülést óhajt, úgy tel
jes bizalommal küldje ösz- 
szes szerszámait hozzám 
és én biztosítom, hogy 

állandó vevőm marad.

Borotva köszörülések 1.50 
pengőtől és feljebb. 

Hajvágóolló köszörülések 
—.80.

Hajvágógép köszörülése
1.40.

Uj nyelek borotvára fel
szegecselve fekete csont 
1 • •

Uj nyelek borotvára fel
szegecselve fehér csont
1.20 P.

ezüstkoszorus késes és köszörüsm ester, fodrászati felszerelési kellékek. 
Budapest, V I I ,  Erxsébet-körut 22.

Telefon : JL 429-29 — C iy ^ Á r: JT. 353-40.
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Telles fodrászberendezés és felszerelés.
D obia k i rossz boro tvá it és v e g y e n  a z  ezü s tk oszo ru va l és  több  a ran y

érem m el k itün tetett le g job b  27— 28-as

Feketenyéllel, 12 db vételnél . 2.—  P drbja
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77-es fehérnyelü, félhomoru . . 4.40 „ „
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Páris 4 2 - e s .............................5.—  „ „
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Glauberg (Pipás) 18 cm. 19 cm. 20 cm.

4.80 P  5.20 P 5.60 P
Nonplusultra
gummis ollók 4.80, „ 5.20, „ 5.60 „
Nóra (extra) 5.20, „ 5.60, „ — .—  „
Szakállvágó ollók 16— 17 cm. . . 4.50 „
Solingeni o l l ó k ....................... 4.— , 4.40 „
Manikűr ollók 1.50 pengőtől

Minden egyes darabért szavatolok, a
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13.50 P
8. —  _

9.60 
10.^  
5.—  
5 —

Hajvágógépek
Juvel 3 mm.-es 12.—  P, 3 - 

14.—  P, 0 v. 00 13.20 P  
Protos bubi nyakberetválás helyett 
Valencia „ „
Kohinoor 3 — 5— 7 mm..................... 14.—

„ XU mm................................. 9.60
Solár-Juvel-rendszer 3— 5— 7 m m ..

„ ugyanaz 0— 3— 5 mm. . . .
Citó Kohinoor-rendsz. 3— 5— 7 mm.

„ ugyanaz G-ás .........................
Uj lemczek. céprng&k, •lálétlcawH oakik állzndóu  raktiron.
Juvel vagy Kohinoorlemez alsó . . 4.—  P

„ * felső. . 3.20 „
Más gyártmányúak páronként. 3.60, 5.60 „

Fenő-szljjak.
Eredeti P o l lá r t -s z i j .........................4.—  „
P o llir t -fe n ő ....................................... 2.40 „
Kézi szij hevederrel....................3.60, 4.—  „
Hosszú szij hevederrel angol gyárt. 1.60P-től 

feljebb 2.40. 4.— , 6.— , 6.40 és 8 pengős 
árban kaphatók.

meg nem felelőt 8 napon belül kicserélem.

, Teljes asztali garnitúrák 
(üvegből vagy fémből) és 

felszerelések.

Borotváló -szappan
1 kgr............. 2.50 pengő.

Az összes illatszer és pi
pere cikkek raktáron, kőin 
v í z  üzleti használatra min
den illatban, legjobb mi
nőség literenként 5.80 pen

gőtől.

Ha csakugyan elsőrendű 
köszörülést óhajt, úgy tel
jes bizalommal küldje ösz- 
szes szerszámait hozzám 
és én biztosítom, hogy 

állandó vevőm marad.

Borotva köszörülések 1.50 
pengőtől és feljebb. 

Hajvágóolló köszörülések 
—.80.

Hajvágógép köszörülése
1.40.

Uj nyelek borotvára fel- 
szegécselve fekete csont 
1 .

Uj nyelek borotvára fel
szegecselve fehér csont
1.20 P.

eziistkoszorus késes és köszörtism ester, fodrászat! felszerelési kellékek. 
Budapest, VII, Erzsébel^körut 22.

Telefon: JT. 429-29 _ Gyár: J. 353-40.



Az ipartestület telefon száma : A Budapesti Borbély*, Fodrász- és Parókakészitő-lpartestület Megjelenik minden hó ; 1-én.
József 424-79 tulajdona és hivatalos lapja Előfizetési dij:

Szerkesztőségés kiadóhivatal: A  testület u e ja i a lapot díjtalanul kapják. Egész évre........... 5 pengő
Budapest,VII.,Csengery-utca 15 FELELŐS SZERKESZTŐ: WÉBER JÓZSEF Fél évre ............3 pengő

XXXVI. évfolyam Budapest, 1928 március 1.

Meghívó.
A Budapesti Borbély, Fodrász és Parókakészitö 

Ipartestületnek Budapesten, 1928. évi március hó 22-ik 
napján, csütörtökön este 8 órakor, a Főherceg Sándor- 
utcai régi képviselőház ülétermében tartandó

XLIV. évi rendes közgyűlésére.
Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó.
2. Az 1927. évi jelentés felolvasása.
3. Az 1927. évi számadások jóváhagyása és a fel

mentvény megadása.
4. Az 1928. évi költségvetés megállapítása.
5. A testületi székház újonnan épített második és 

harmadik emelete jövedelmének felhasználása.
6. Köztisztasági rendelet.
7. Indítványok.
Figyelmeztetjük a t. tagtársainkat, hogy a közgyű

lésre külön meghívót nem küldünk, hariem úgy ez, mint 
az évi jelentés és a számadások, valamint az 1928. évi 
költségvetés a „Fodrász Újság" jeled számában közöltéi
nek.

Indítványok az alapszabályok 11. $-a második bekez
dése értelmében csak az esetben tárgyalhatok, ha azok 
40 tag aláírásával legalább 5 riappal a közgyűlés előtt az 
Ipartestület elöljáróságánál beadattak.

Az esetben, ha a jeled közgyűlésre a tagok nem je
lennének meg határozatképes számban, az alapszabályok
11. §-a értelmében az újabb közgyűlés 1928. évi március 
hó 31-ik napján este 8 órakor az ipartestület székházá
ban (VII., Csengery-utca 15.) ugyanezen tárgysorozat
tal fog megtartatni, mely közgyűlés a megjelentek szá
mára való tekintet nélkül határozatképes.

Az Elnökség.
*

Tisztelt Közgyűlés!
Befejeztük megbízásunk második évét s igy köte- 

lességszerüen és egy bizonyos örömmel járunk a t. Köz
gyűlés elé, hogy beszámoljunk a múlt évben végzett 
munkánkról és kérjük, hogy ezt tudomásul véve, az el
nökségnek és a számvizsgáló bizottságnak a számadási 
felmentvényt megadni szíveskedjék.

Már a múlt évi jelentésünkben is reá mutattunk, 
hogy tevékenységünk tekintélyes részét lefoglalta azok
nak az ügyeknek rendezése, amelyet a Budapesti Női-

fodrász Ipartestület vezetőségének akadékoskodásai 
okoztak. Ezek a kellemetlenkedések automatikus sor
rendben követték egymást és a Budapesti Nőifodrász 
Ipartestület ezt csak akkor hagyta abba, amikor a fel
sőbb hatóságok kötelességeik teljesítésére figyelmeztet
ték és arra kioktatták. Ilyen kellemetlenkedéseknek mi
nősíthető nevezett Ipartestület részéről, hogy az év ele
jén következetesen megtagadták azoknak a mesterek
nek nőitanonc-szerződést kötése iránti kérését, akik nem 
tartoztak a Nőifodrász Ipartestülethez. Ipartestületünknek 
nek már akkor az volt az álláspontja, hogy a nőifodrász- 
tanoncokra vonatkozó szerződések megkötésénél, a Bu
dapesti Nőifodrász Ipartestület köteles közreműködni, 
akár tagja a szerződtető mester a Nőifodrász Ipartestü
letnek, akár nem.

Minthogy pedig helytálló jogi érvelésünk ellenéré 
a Budapesti Nőifodrász Ipartestület a nőifodrász tanon- 
cok szerződtetésénél közreműködését, -— hivatkozva ar
ra, hogy a szerződtető mester az ő ipartestületüknek 
nem tagja, — megtagadta, kénytelenek voltunk a IV í 
kei\ Elöljárósághoz, mint a budapesti ipartestületek 
felügyelő hatóságához fordulni, amely azután utasította 
a Nőifodrász Ipartestületet, a fent körülirt szerződteté
seknél való közreműködésre.

E sorok írása közben kaptuk meg á székesfőváros 
tanácsának ebben a tárgyban másodfokon hozott hatá
rozatát, mely a IV. kér. Elöljáróság elsőfokú intézkedé
sét helytálló indokainál fogva helybenhagyta.

Ugyanilyen akadékoskodásnak és kellemetlenkedé
seknek volt minősíthető a Budapesti Nőifodrász Ipar
testületnek a székesfőváros tanácsához intézett az a pa
nasza, is, amelynek során tiltakozott a nőifodrász se
gédek ki- és bejelentésének ipartestületünk által tör
ténő eszközlése ellen. Ugyancsak panasz tárgyává tet
ték azt is, hogy alapszabályaink értelmében a minket 
megillető címet használjuk, holott alapszabályainkat a
m. kir. Kereskedelmi Miniszter Ur még az 1922. évi ja
nuár 21. napján kelt 98255/921.— XII. szám alatti ren
deletével jóváhagyta s igy más cim használata részünkre 
tilos, sőt ha sérelmesnek vélt cim helyett mást használ
nánk, büntetendő cselekményt követnénk el.

Ez a két utóbb említett panasz az általunk beterjesz
tett igazoló jelentésekkel együtt jelenleg a székesfővá
ros tek. Tanácsa előtt fekszik, kétségtelen, hogy a szé
kesfőváros tanácsa méltányolva helyes jogi érvelésünket 
és álláspontunkat, ismét nekünk fog igazat adni.

Ipartestületünk a sorozatos támadások ellenére sem 
veszítette el munkakedvét, megőrizte nyugalmát s ren-

1



frODtlAsZ OJSAG

dithetetlen erővel végezte azt a munkát, amelyre azelőtt 
két évvel megbízást kapott.

Mégis meg kell állapitanunk, hogy a fodrásziparos
ság mind jobban és jobban érzi, hogy az iparnak ketté
választása nagy és végzetessé válható hiba volt. Még a 
legelfogultabban gondolkozó ember is kénytelen belátni, 
hogy csak az úri- vagy csak a nőifodrász üzéséből tisz
tességesen megélni nem lehet. A fodrásziparosságnak je
lenleg súlyos gazdasági helyzetének szálai arra az időié 
nyúlnak vissza, amikor az 1922. évi XII. t.-c. az addig 
egységes borbély- és fodrászipart külön úri- és nőifodrá- 
szatnak, tehát külön-külön iparnak minősítette. ^

Nem volt helyes az iparnak a kettéválasztása azért 
sem, mert a munkák minősége egyféle mind a két ipar- 
nál. Még inkább elmondható az ma, amikor a nőifodrász- 
divat mindinkább a férfifodrászdivatot igyekszik meg
közelíteni. Az ipartörvény által való kettéválasztás, tehát 
nem a munkák különbözőségén alapszik, hanem a vendé
geknek nemük szerinti megoszlásán. Már pedig kétségte
len, hogy ezen az alapon ipart kettéosztani nem lehet, 
mert a megosztásnak csak abban az esetben volna helye, 
ha az méltányos és célszerű ipari és gazdasági körülmé
nyek követelnék.

A helyes gazdasági és ipari körülmények pedig azt 
kívánják, sőt megkövetelik, hogy a szakma újból egyesit- 
tessék. Éppen ez indítja arra a szakma igazi ismerőit, 
akár úri-, akár nőifodrászatot űznek is az illetők, hogy a 
kettéválasztott szakmának sürgős egyesítését szorgalmaz
zák.

A legutóbbi évi jelentésünk során is kitértünk a 
borbély- és fodrászárszabályok be nem tartása folytán 
előállott és még előállható bajokra. Mégis úgy érezzük 
azonban, hogy az idei jelentésünk során újból és nyoma
tékosan felhívjuk a szaktársak figyelmét arra, hogy 
igyekezzenek a vendégek gazdasági helyzetének figyelem- 
bevételével, de mégis tisztességes kiszolgálási árakat meg
szabni. Ez a kérdés a borbély- és fodrásziparnak jelen
leg talán egyik legnagyobb kérdése; ezen a ponton for
dul meg a borbély- és fodrászipart űzők tisztességes meg
élhetése, s ennek folytán megbecsülése.

Az elöljáróság már régebben összeállított egy ársza
bályt, amely tekintettel volt a vendég súlyos gazdasági 
helyzetére, de ugyanakkor tekintettel volt arra is, hogy 
az igy megállapított árak mellett a borbély- és fodrász
mester, valamint alkalmazottai tisztességes megélhetést 
biztosíthassanak maguknak. Amikor ez az árszabály el
készült, az iparosság még mindig nem kérte azt az árat, 
azt az ellenszolgáltatást, amely az általa nyújtott munká
nak megfelelő volna, hanem annál jóval kevesebbet, mert 
az árszabály megállapításának időpontjában a vendégek
nek anyagi helyzete oly súlyos és kritikus volt, hogy ezt 
az árszabály megállapításánál erkölcsi és gazdasági szem
pontból fontos tényezőnek be kellett tudni. Mégis ennek 
ellenére megtörtént és nem egy esetben, hogy az ársza
bályban megállapított kiszolgálási áraknak felénél is ki
sebb összegért is szolgálja ki egyik-másik mester a ven
dégeit. Szaklapunkban megjelent cikkek élesen ostoroz
zák ezeket a kinövéseket, de itt a közgyűlésen is fel kell 
emelni szavunkat az ilyképen szakmaérdekellenes árak 
felszámítása ellen. Az ilyen alacsony árak mellett dol
gozó szaktársak saját szakmájukat, ipari tevékenységük 
értékét becsülik le s hasonlóvá teszik saját magukat, de 
sokszor még tisztességes árak mellett dolgozó szaktársai
kat is a rabszolgákhoz.

A tulalacsony árakkal dolgozó mesterek gazdasági 
és ipari tevékenykedése erkölcstelen, mert már eleve arra

számit, hogy a túlságos olcso arakkal sikeiülni fog majd 
egy másik szaktársatol elvonni annak vendegeit. Teimé- 
szetes gondolkodás mellett azonnal megállapítható, hogy 
az ilyen mesterek erkölcstelen ténykedései előbb-utóbb 
arra fogja rábírni a tisztességes árak mellett dolgozó 
mestert is, hogy ő is hasonló alacsony árak mellett dol
gozzék.

Ha pedig már az összes mesterek a szóbanforgó túl
ságosan alacsony s igy tisztességtelen árak mellett fog
nak dolgozni, elkövetkezik majd az az állapot, hogy a régi 
vendégek visszatérnek a régi mesterhez, aki természete
sen már szintén alacsonyabb árak mellett fog dolgozni, s 
igy tönkre fog menni úgy az előbb, mint az utóbb em
lített mester, mert az alacsony árakhoz hozzászoktatott 
vendégtársadalom nem tudja már belátni sohasem, hogy 
a fodrászárak valamiképen felemeltessenek, elkövetkezik 
majd a fodrászipar elposványosodása és a szakma bu
kása.

Ugyancsak nagy kérdése a szakmának a székesfő
város tanácsa által szerkesztett, a borbély-, fodrász- és 
nőifodrászipar gyakorlásánál követendő egészségügyi 
rendszabályokat tartalmazó szabályrendelet tervezete, 
amely már hónapok óta tartja lázban a szakma tagjait.

A szabályrendelet - tervezet szövegét e helyütt nem 
kívánjuk ismertetni, mert az teljes egészében megjelent 
a „Fodrász-Ujság“ 1927. évi december havi számában.

Bejelentjük azonban, hogy az elöljáróság az 1928. 
évi február hó 1-én tartott rendkívüli ülésén a tervbe 
vett szabályrendelet ellen általánosságban tiltakozott, az 
elnökségnek felhatalmazást és részletes utasítást adott 
arra, hogy az egyes szakaszok tekintetében milyen állás
pontot foglaljanak el. A szabályrendelet már a székesfő
város közgyűlésének tárgysorozatára volt kitűzve, azon
ban mint ismeretes, a közgyűlés bizonyos pótlások céljá
ból azt a tanácsnak újból kiadta.

A szabályrendeletnek a fodrásziparosságra nézve sok 
hátránya van, amely gazdasági szempontból szinte kivi
hetetlennek látszik, amiért is az elnökségnek az állás
pontja az, hogy a szóbanforgó szabályrendelettervezet je
lenlegi formájában hatályba nem léptethető. Mégis ha ez 
megtörténnék, az elöljáróság már tervbe vette, hogy a 
szabályrendelet elkerülhetetlennek látszó életbeléptetése 
előtt ebben a tárgyban rendkívüli közgyűlést fog össze
hívni, amelynek során a fodrásziparosság véleményeinek 
és kívánságainak utat fog biztosítani.

Mindezekhez a bajokhoz járul még az is, hogy a 
szakmára nagyon sok, mondhatni tulsokan jelentkeznek. 
Elmondható ez úgy a mesterekre, mint pedig a tanoncok- 
ra is. A felületes szemlélő a szakmába való tolódásba he
lyes gazdasági következményt vél feltalálni, pedig ennek 
igen káros következményei lehetnek, sőt már vannak is, 
amint azt szaktársaink kétségtelenül tapasztalták. A szak
mára való özönléssel együtt jár, hogy nagyon csekély 
szakmai tudással lépnek egyesek az iparba s annak szín
vonalát ezzel a ténnyel közvetve, az áraknak leszállításá
val pedig közvetlenül mélyre sülyesztik le.

Ipartestületünk két kiküldöttel részt vett a székes- 
fehérvári iparoskongresszuson is, amely, mint ismeretes, 
ipari és gazdasági kérdésekkel érdemben és eredménye
sen foglalkozni nem tudott, a kongresszuson felmerült 
személyi ügyek miatt.

A fentebb felsorolt és szakmánkra kedvezőnek nem 
mondható körülmények és események felemlitése után évi 
jelentésünknek egy kellemes részéhez, az Ipartestület 
székházáhak megnagyobbitásához értünk. Még az egyes 
ember életében is kiemelkedő momentum, ha anyagi kö-
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rülményei láthatóan jelentkeznek. Ez a körülmény még 
az egyes embei t is bizonyos örömmel s még nagyobb 
büszkeséggel tölt el. Hatványozottabban áll azonban ez a 
közületek, az egyesületek és az alakulatok életében, mert 
az a boldog büszke érzés a közület, az egyesülés és’a tes
tületnek minden egyes tagjában külön-külön él és kell 
hogy minden egyes tagját áthassa.

Székhazunk megnagyobbitasanak óriási nagy jelentő
sége van, mert egyrészt bizonyítéka annak, hogy az el
nökség munkát nem kímélve, éjszaká nappallá téve dol
gozott, hogy beigazolja azt, hogy a tisztelt közgyűlés meg
bízását nem méltatlan egyéneknek adta, másrészt a fod
rásziparosság büszke örömmel gondolhat arra, hogy az 
immár palotává kiépült székház egy-egy téglája az ő ál
dozatkészségének megtestesülése.

 ̂Nem akarjuk itt az elnökségnek és az elöljáróságnak 
a házépítés kapcsán kifejtett munkáját részletesen ismer
tetni, hiszen mindegyik szaktarsunk teljesen tudatában 
lehet annak, hogy ilyen nagy építkezésnek lebonyolítása 
nem csekély faradságot jelent. Legyen szabad inkább egy
néhány szóval megemlékezni arról, hogy az építkezés té
nye milyen jövőbeli eredményeket fog hozni. Az elöljáró
ság és az elnökség célja a házépítés kapcsán az volt, hogy 
a haboi u es fonadalmak, valamint az azt követő súlyos 
gazdasági helyzet miatt teljesen elsekélyesedett és jelen
téktelenné vált  ̂segélyalapnak egy biztos támpontot, egy 
uj anyagi forrást biztosítson. Mint ahogy a költségvetés
ből is láthatjuk, a segélyalap az arra igénylőknek csak 30 
százalékát tudja nyújtani, de még ez a 30 százalék is je
lenleg súlyos anyagi gondot okoz úgy az elnökségnek, 
mint az elöljáróságnak.

Az elnökségnek az az álláspontja, hogy nemcsak a 
múltban él, hanem él a mának és még inkább él a jö

vőnek. Amikor a házépítés nehéz gondját magára vette, 
gondolt arra, hogy ennek a gondnak, fáradságnak és küz
delemnek sok értékes gyümölcse lesz, ha nem is ma, de 
évek múltán. Lesz gyümölcse akkor, amikor talán nem ez 
az elöljáróság és nem ez az elnökség fogja vezetni a 
fodrásziparosságot. Évek folytán fog eljönni ennek a gyü
mölcse, amit majd az itt jelenlévők, legyenek azok bár 
öregek, vagy ifjak, fognak élvezni.

Az Ipartestület székházát képező ingatlan jövedel
mét a segélyalapnak szánjuk, hogy a tisztes iparunkban 
megaggott szaktársaink öreg korukban segélyhez juthas
sanak; biztosíthassák életüket, esetleg majd akkor, ami
kor majd velük nem fog törődni senki. Nem kell majd 
szaktársaink közül egyikünknek sem gyötrődve arra gon
dolni, hogy amikor majd kiesik kezéből a szerszám és 
munkát vállalni majd többé nem tud, ki kelljen állania az 
utcára s az emberek könyörületességét kell majd kérnie.

Nagy előnyt jelent a házépítéssel kapcsolatosan az a 
tény is, hogy az irodahelyiségek régóta vajúdó kérdése 
megoldást nyert. Szép és külön helyisége van az elnökség
nek, irodának, pénztárnak stb. A jövőben már nem fog elő
fordulni, hogy az Ipartestület munkásságát igénybevevő 
szaktársnak helyszűke miatt az előszobában, vagy az ud- 
ron kell várakoznia. Szinte lehetetlennek látszana a je
lenlegi nagy forgalmat a régi nagyon szűk helyiségben le
bonyolítani.

Az elöljáróság és az elnökség az Ipartestület székhá
zának megnagyobbitása körül kifejtett munkája miatt, 
öntudatos büszkeséget és a jólvégzett munka örömét érzi.

A szakma keretén belül működő egyes intézmények 
ügyére vonatkozólag a következőket van szerencsénk be
jelenteni :

Szenzációs Újdonság.

A z s íro s  k e lle m e tle n  k ö n n y e n  m e g r o m ló  p o rn ó d é  és k ü lö n b ö z ő  

h a jrÖ g z itő  k ré m e k  h e ly e it  egy  m o d e rn , p o m p á s  h a jr ö g z i t ö  szer az

Eau de Fisé
jö t t  f o r g a lo m b a , a m iv e l m in d e n  ú r ie m b e r , te k in te t n é lk ü l, h o g y  

ed d ig  h a s z n á lt , v a g y  n e m  h a s z n á lt  h a jr ö g z i lő t ,  sz ívesen  fé s iilk ö d ik . 

\ Tem  h iá n y o z h a lik  egy  fo d rá s z -é s  b o rb é ly ü z le tb ő l s e m . a h o l  a m ű v e li 

n y u g a t k u ltu rá lis  h a la d á s á n a k  te re  va n . M e g b íz h a tó s á g á t g a ra n tá l ja ,  

h o g y  a S a v o ly  í l la ls z e r -é s  P ip e re s z a p p a n g y á r  R t. h o z ta  fo r g a lo m b a .  

F o d rá s z o k  r é s z é re : 1 tége ly  á ra  1 p e n g ő , 1 tu ca t 10 p e n g ő

M inden jo b b  s za k ü z le lb en  kapha tó !
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A testület, mint más években is, a múlt évben is to
vábbképzőtanfolyamokat tartott fenn.

A tanfolyamon részt vettek szép száma, valamint az 
a lelkes munka, amely a hallgatókat eltölti és amely arra 
serkenti és buzdítja őket, hogy mindig újabb munkákat 
ismerjenek meg, mindegyikünket nagy reménnyel tölthet 
el. A tanfolyamok vezetője Kuba Sándor szaktársunk volt, 
aki munkát és időt nem kiméivé állott mindig rendelkezé
sére a tanulni vágyóknak. Ezért a munkájáért ipartestü
letünk itt a közgyűlés előtt is hálás köszönetét fejezi ki 
nemcsak neki, hanem a munkájában őt támogató előadói 
karnak is.

A „Fodrász - Ujság“ az elmúlt évben kiváló tarta
lommal, nagy lapszámmal és oldalszámmal jelent meg. 
Benne a szaktársak sok közérdekű cikket, értekezést és 
felszólítást kaphattak; nyugodtan elmondhatjuk, hogy a 
„Fodrász - Újság" a Budapesten megjelenő egyik legjob
ban szerkesztett szaklap. A szaklap iránt nagy az érdek
lődés nemcsak Budapesten, hanem vidéken is, sőt még 
más világrészekből is kérik a „Fodrász - Újság" küldését.

Ipartestületi irodánk forgalma az elmúlt évben is 
hatványosan növekedett. Ennek magyarázata az, amit 
már fentebb is említettünk, hogy a szakmára mindig töb
ben és többen jelentkeznek, amit úgy a kiadott ipariga
zolványok számából, valamint a tanonckodásra jelentke
zők számából állapíthatunk meg. Meg kell azonban álla
pítanunk azt is, hogy jóval nagyobb a felbontott tanonc- 
szerződések száma is, ami viszont annak a következmé
nye, hogy az egyes tanmesterek fölös számú tanoncot tar
tanak üzletükben s igy az egyes tanoncok kellő kiokta
tást nem nyernek, velük a tanmester elég alaposan fog
lalkozni nem tud, őket az ipari öntudatra nevelni nem 
képes, ami azután sok egymásnak való kellemetlenke
désre, végül pedig a tanoncszerződés felbontására vezet.

A munka megnövekedésének igazolására a következő 
számszerű adatokat terjesztjük elő:

A múlt év folyamán ügydarab érkezett 1813 (ta
valy 1505), tanoncszerződés köttetett 513 (tavaly 469), 
munkakönyv kiállíttatott 183 (tavaly 128), felszaba
dult 142 (tavaly 79), tanoncszerződés felbontatott 150 
(tavaly 123), ideiglenes igazolvány kiadatott 67 (ta
valy 56), egyéb igazolvány 45 (tavaly 36), békéltető bi
zottsági tárgy volt 55 (tavaly 40), iparigazolvány ki
adatott 167 (tavaly 127), üzletmegszünés 47 (tavaly 
49).

A most felsorolt számokból kézenfekvő és könnyen 
megállapítható, hogy a testületi iroda munkája a tava
lyihoz képest nagy emelkedést mutat, holott már a ta
valyi és kisebb számú munka is oly nagy volt, hogy azt 
a testületi iroda a hivatalos idő tartama alatt elvégezni 
nem tudta. Még inkább áll ez jelenleg, amikor a most 
felsoroltakhoz egyéb munkák (házbér stb.) is hozzájá
rulnak. Azok a szaktársak, akik az ipartestület helyi
ségeiben megfordulnak, tapasztalhatták azt, hogy az 
elnökség mindegyik tisztviselője teljes tudásával és a 
legnagyobb szorgalommal dolgozik, nemcsak a hivata
los órák tartama alatt, hanem azok előtt, de még inkább 
utána, néha este fél 10, 10, sőt fél 11 óráig is. Mégis 
ennek ellenére, az ipartestület munkáját igénybe vevő 
szaktársaknak feltorlódott munka miatt várakozniok 
kell. Ennek megakadályozására az elöljáróság tervbe 
vette, hogy a jegyzői iroda részére még egy munkaerőt 
fog rendelkezésre bocsátani. Tekintettel azonban arra, 
hogy jelenleg a házépítéssel kapcsolatban az ipartestü
let anyagilag egyébként is meg van terhelve, ettől a ter
vétől egyelőre eláll, azonban már most jelzi, hogy a leg
közelebbi közgyűlésen javasolni fogja, hogy még egy 
munkaerő a jegyzői irodába beállittassék, vagy pedig a 
hivatalos órák a szükséghez képest meghosszabbittas- 
sanak.

Segélyalapunk részére a f. évben a testület ado
mányából befolyt 8293 pengő és 61 fillér. Ennek az ösz-

lpartestületi Nyereség- és Veszteség számla 1927. évben.
Nyereség

Beiratási díjból . .
Tagsági díjból . ,
Pótdijból . . . .  
T anoncszerzödésböl 
Tanoncszabaditásból 
Házbérből . .
Különfélékből . .

P  f
7.395.49 

15.751.18 
5.668.22 
1.882.— 

660.— 
12.924.76 
1.955.33

Egyenleg: 46.236.98

Veszteség

Segélyalapnak adom ány....................
Segélyalapnak az Axmann alap helyreállít. 
Tisztviselők fizetésére . . . .
Szaklapra ..................................
T ak arításra ..................................
Irodaszerekre és nyomtatványokra 
Előfizetésekre és adományokra
Kam at............................................
T is z te le td ijr a .............................
Házfenntartásra.............................
Fűtés és v ilá g ítá s ra ....................
Különfélékre..................................
1927. évi nyereség

P  f
8.293.61 
3.000.— 
5.696.— 
3.330.22 

374.—  
774.64 

1.126.76 
2.244.04 
4.830.—  
2.818.10 
1.176.93 
9.468.57 
3.104.11

Egyenleg: 46.236.98

Vagyon
Betét a Pesti Hazai Első Tkpt.-nál
Berendezés é r t é k e ........................
Postatakarékban.............................
Pénztárban készpénz........................
Testületi székház . . . .

Mérlegszámla 1927. évről.
P  f  

6.560.—  
2.322.62 

313.17 
146.97 

146.750.—

Egyenleg:
Budapest, 1927. december. 31-én.

156.092.76

Teher
Kölcsön a Pesti Hazai Első Tkpt.-tól 
Kölcsön a segélyalaptól . . . .
Vagyon s zá m la .............................
Szakiskolai alapszámla .
1927. évi nyereség........................

P  f
61.382.62 
20.800.—  
66.943.32 
3.862.71 
3.104.11

Egyenleg: 156.092.76
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Nyereség p  f

Ipartestület adományából...................  8.293.61
Külső adományokból........................  444.79
Kam atból............................................1.382.98

Segélyalap N yereség- és Veszteségszám la.

Egyenleg: 10.121.38

Veszteség

Rendes segélyekre . 
Különfélékre . .
1927. évi nyereség

P  f
5.158.21

3.16
4.960.01

Egyenleg: 10.121.38

M érlegszám la.
Vagyon

Kölcsön az Ipartestületnek
É r té k p a p ír ....................
Postatakarékban . . .
Pesti Hazai Első Tkpt.-ban 
Készpénz ....................

P  f  
20.800.— 

1.34 
25.41 
72.96 

690.06

Egyenleg
Budapest, 1927, december 31-én.

21.589.77

Teher f
Vagyon szám la.....................................11.894.24
Karácsonyi Axmann segélyek számla 3.277.35
Szeretetházi a la p .............................  238.17
L e t é t .................................................1.220 —
1927. évi n y e r e s é g ........................  4.960.01

Egyenleg: 21.589.77

M o ln á r Gyula
könyvelő

Pa jtá s  András
alel nők p. b. elnöke

M a n go l M ik lós
számvizsgáló

K iltz  F iilüp  
számvizsgáló

M iille r  Dom onkos  
pénztáros

K on tró  János
ipartestületi elnök

Dt\ K oszto lány i La jos
jegyzó

Erdelits János
számvizsgáló

K öltség e lő irányzat 1928. évre
Bevétel P  f

Beiratási d íjb ó l..................................  3500.—
Tagsági díjból 1000 tag á 16 . . . 16.000.— 
Pótdijból 1200 segéd havi 30 fillér . 4320.—
Tanoncszerződésből........................ 1500.—
Tanonc szabadu lásbó l.................... 500.—
H á z b é r b ő l .......................................  6400.—

j K ü lön fé lék b ő l..................................  2524.—

Kiadás P  f
S egé lya lapn ak ..................................  8000.—
Tisztviselők fizetésére........................  6288.—
Tiszteletdijakra . * ...................  4864.—
Kölcsön tö r lesztés re ........................  6200.—
Iparfejlesztés, szaklap stb.................... 4800.—
Fűtés, világítás, irodaszerek, előfizetések 2500.—
Házfenntartás......................................1000.—
K ü lön félékre......................................1092.-

Összesen : 34.744.—  

Budapest, 1928. január 1.

Összesen: 34.744

szegnek felosztására nézve javasoljuk, hogy a 
pengőt kitevő segélyezési igényjogosultsági alapösszeg 
minden pengője után 30 fillérnyi segélyösszeg folyósí
tására pengőt, az évközben jelentkező igényjo
gosultak kielégítésére pedig 4960.01 pengőt megálla
pítani és ennek az összegnek a kifizetésére a meghatal
mazást megadni szíveskedjék.

A segélyezési alapunknak az 1927. évi 194 pengő 
és 27 fillér nyereségére nézve javasoljuk, hogy ezt az 
összeget a jövő évi költségvetésünkben bevételként be
állíthassuk.

A múlt évbn segélyüket felvették: Reisz Antalné, 
Schmidt Károly, Engl Henrik, Ujváry Kálmán, özv. 
Krenn Mátyásné, Szántó Dávid né, Maksa Ferenc, Kra- 
tochvilla Ferenc, Seregi Zsigmond, Steinbach Konrád, 
Kocsis Béla, özv. Szarvas Alajosné, Klein Miklós, Csil
lag Ágoston, Kittelmann József, Schönherr József, özv. 
Kozsdy Józsefné, Krimm Mátyás, özv. Alzner Márton
ná, T ill Péter, özv. Zsivanovics Milánná, Kelemen Jó
zsef, özv. Bácsi Istvánná, Schöller Mihály, Schiller Jó
zsef, Uram Emil, Flesch Pétéi’, Fing Hermann, Gonda 
Jánosné, Kilbertus Vendel, Szikra Mihály, Honig Pé

ter, özv. Frey Ferenené, Schenk Izsák, Schmidt János, 
Jovanovits Péter, Molnár Imre, Schreiner József, 
Breicha Ármin, Stadtfeld László, Szalay György, Hegyi 
József, özv. Grézer Samuné, Venczel József, Kalinin 
József, Breitfeld Alajos, Szemere Adolf, Havi in Gyula, 
Bakk Sándor, Mits Ádám, Erdélyi György, Schmidt An
tal, Ócskái Borbála, Haupold György, Vadas Ádám, 
Hermann János, Heinrich Péter, Laposa Sándor, Szi
lágyi Henrikné, Holzschlag Frida, Schwarz Miklós, 
Lenhardt Jakab, Scháffer György, Stumper Fülöp, özv. 
Schur Ádámné, Pressburger Fülöp, Schwertsek János, 
Scherer Dániel, Reitter Károly, Landenberger Pál, 
Kiszler Péter, Szeim Péter, Flesch Domonkos, özv. Lel
kes Gézáné és Urbán Fülöp.

Az Axmann-alapitvánnyal kapcsolatban jelentjük, 
hogy annak ellenére, hogy a testület erre az alapra 
3000 pengőt adományozott karácsonyi segélyezés cél
jára, mégis kénytelenek voltunk szaktársaink könyörü- 
letességéhez fordulni, hogy az elsekélyesedett alap ke
vés jövedelmét adományaikkal növeljék. Felhívásunk
nak lett is eredménye, bár nem abban a mértékben, 
mint ahogy azt elképzeltük. Mégis az adományokból
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begyült Összesen 650.74 pengő, melyből 32 elszegénye
dett kartársunknak juttattunk adományt  ̂ és a még 
fennmaradó összegből évközben támogatást kéiő sze- 
gényeknek adtunk. A legkisebb segély összege 5 pengő 
volt, mig a legindokoltabb esetben 25 pengőt adtunk. A 
karácsonyi segélyben részesültek hálás köszönetéhez 
füzzük a mi köszönetünket és hálánkat mindazoknak, 
akik akár közvetlen adománnyel, akár pedig gyűjtéssel 
járó munkával hozzájárultak ahhoz, hogy nyomorgó 
kartársainkat támogatták s igy módot nyújtottak nekik 
arra, hogy ők a karácsonyi ünnepeket boldogan, öröm
mel ülhették meg.

Segélynyilvántartó-irodánk az elmúlt évben is szép 
munkát fejtett ki. Itt kell megemlékeznünk arról, hogy 
a segédek rakoncátlankodásainak megfékezésére kény
telenek voltunk rendőri védelmet kérni, de még ennek 
ellenére is megtörtént, hogy a segédek a testület egyes 
vagyontárgyait (szék, ablak, stb.) megrongálták, illetve 
összetörték.

Ugyancsak feljelentést intéztek a segédnyilván
tartó miatt a székesfőváros tek. tanácsához, amely 
egyik tisztviselőjét küldte ki, hogy a vizsgálatot tartsa 
meg. A vizsgálat lefolytatására kiküldött tisztviselő 
ipartestületünk részéről a legnagyobb rendet és pon
tosságot találta és jelentését ebben az értelemben tette 
meg a székesfőváros tek. Tanácsának.

Az elmúlt évben 1299 rendes és 6496 kisegítő mun
kást helyeztünk el. Segédnyilvántartó-irodánk 365 uj 
lapot nyitott és 9463 kijelentést vezetett keresztül.

A szakma kebelén belül fennálló testületekre rá
térve, megemlékezünk a betegsegélyző- és segélyző-egy- 
letről, amelynek áldásos tevékenységét rendszerint 
csak akkor érzi a család, amikor a családfőt, aki az 
egylet tagja volt, elragadja a kérlelhetetlen halál. A 
nagy csapás okozta fájdalom közepette, mégis csak 
megnyugtatólag hat az, hogy a betegsegélyző- és se- 
gélyző-egylet elég tekintélyes összeget nyújt arra, hogy 
az elhunyt méltóan eltemethető legyen. Előnye még a 
betegsegélyző- és segélyző-egyesületnek, hogy a halál
eset folytán esedékessé vált összeget minden hosszabb 
alakiság nélkül nyomban kifizeti.

Az egyesület évek hosszú sora óta küzd már úgy 
szóban, mint írásban a szaktársak közönyével, amelyet 
a szaktársak részéről ezzel a feltétlenül szociális ter
mészetű intézménnyel szemben tanúsítanak. Reméljük 
azonban, hogy rövid idő múlva nem lesz egyetlenegy 
szaktárs sem, aki ne volna tagja a betegsegélyző- és se- 
gélyző- egyletnek.

Az egyesület 1927. évi julius 2-án szentelte fel 
zászlóját nagy ünnepség keretei között. A zászlót dr. 
Csiszarik János címzetes püspök szentelte fel az Angol- 
kisasszonyok zugligeti templomában. Úgy a templomi 
szertartása, mint pedig az utána megtartott nyári mu
latságra szaktársaink nagy számmal jelentek meg.

A második és szintén jelentős szakmai egyesüle
tünk, a „Mester Szövetség", amellyel való együttműkö
désünk minden szakmáját szerető s becsületes, tisztes
séges jövője iránt érdeklődő kartárs megnyugtató meg
elégedését váltotta ki.

A „Mester Szövetség" ügyeit Kiss Gyula szövetségi 
elnök szaktársunk a legnagyobb munkakészséggel és 
szorgalommal vezette.

Ezzel befejeztük ezévi jelentésünket. Amint láttuk, 
a szakmának sok baja, szenvedése és küzdelme mellett 
voltak és vannak jelentős és kiemelkedő pontjai és re
méljük, hogy a jövőben a most felsorolt bajok orvosol- 
tatni fognak.

Ezek után kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy a fenti 
évi jelentésünket jóváhagyólag tudomásul venni, javas
latainkat elfogadni és a felmentvényt úgy az elöljáró
ságnak, mint a számvizsgálóbizottságnak megadni, a 
jövő évi költségvetésünket elfogadni s az abban felso
rolt kiadások folyósítására, illetve kifizetésére a felha
talmazást megadni szíveskedjék.

Budapest, 1928 február 16.
Kontró János, testületi elnök.

Dr. Kosztolány, testületi jegyző,

Meghívó,
A budapesti borbély- és fodrászmesterek betegse

gélyző és temetkezési segélyegylete f. é. március hó 11-én 
(vasárnap) d. e. fél 10 órakor az Ipartestület helyiségé
ben tartja meg

51-ik évi rendes közgyűlését.

Napirend:
I. Elnöki megnyitó.
II. Az 1927. évi zárszámadások bemutatása és a fel

mentvény megadása.
III. Indítványok.

Nagy Miklós titkár, Hermann János elnök. 
*

Tisztelt Közgyűlés!
Ha ezennel számot adunk egyletünknek a múlt év

ben kifejtett működéséről és annak eredményéről, lehe
tetlen megemlékezés nélkül hagyni azt a ritkán látott és 
a szakmának összes tényezői közreműködésével megtar
tott, lélekemelőén szép ünnepélyt, amelyet egyletünknek 
50 éves fennállása emlékére julius hó 3-án rendeztünk. 
Hisszük, hogy ezen cselekedetünkkel méltóknak bizo
nyultunk dicső elődeinkhez már csak azért is, mert sike
rült egyletünknek úgy erkölcsi, mint anyagi tőkéjét 
gyarapítani. Ilyképen ama fogadalmunk, hogy tagtár
sainkon legválságosabb helyzetükben segíthessünk, mind 
szilárdabb alapot nyer, annál is inkább, mert törekvésünk 
ezután is oda fog irányulni, hogy egyletünknek ezen ma
gasztos célját minél szélesebb rétegeknek szolgálatába 
állíthassuk. Szakmánk hozzátartozói az iparostársada
lom között is a legszerényebb kereseti lehetőségek dik
tálta rögös utain küzdik végig az életet és tekintve a je
lenlegi világalakulást és annak következtében a gazda
sági helyzetnek úgyszólván reménytelen tespedését, váj
jon hová fordulhatnak végszükségben temetési járulé
kért? Mi sem bizonyítja jobban sorsunk mostohaságát, 
mint az a szomorú tény, hogy mindinkább gyérül közöt
tünk azoknak száma, akik azt mondhatják, nem szorul
nak ránk! Az elmúlt jubileumi évben hirdetett és már 
harmadizben gyakorolt kedvezményes beiratási lehetősé
get január 1-én véglegesen beszüntettük. Mondanunk 
sem kell azonban, hogy a megállapított feltételek mellett 
szaktársainkat mindenkor a legnagyobb szeretettel fo
gadjuk és biztosítjuk részükre alapszabályaink értelmé
ben az őket megillető jótékony járandóságokat. Fel
hívjuk tagtársaink figyelmét zárszámadásaink eredmé
nyére, ami szerintünk örvendetes képét mutatja úgy fo
kozódó előrehaladásunknak, mint teljesítő képességünk
nek is. E ténymegállapítás kapcsán kedves kötelességet 
vélünk teljesíteni, amidőn a Közgyűlésnek is tudomásul 
adjuk, hogy ezen örvendetes eredménynek elérésében ke
rületi pénztáros tagtársainknak nagy érdemük van és 
hogy őket e hathatós és önzetlen közreműködésükért
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elsősorban illeti hálás elismerésünk. Javasoljuk a köz
gyűlésnek, hogy a kimutatott 2163 pengő 72 fillér tiszta 
jövedelemből a „Réthly Árpád“ karácsonyi segélyző ala
pot egészítsük ki 520 pengőről 800 pengőre, a megma
radó 1883 pengő 72 fillért pedig csatoljuk a törzsva
gyonhoz, amelynek végösszegé ilyformán 4509 pengő 50 
fillért tesz ki. Az 1927. évi zárlattal taglétszámunk 
952-re emelkedett, — az eddigi halálesetek száma pedig 
51 volt.

Budapesti Borbély- és Fodrászmesterek Beteg- 
segélyző és Temetkezési Segély egylete

m m
Ü dvözlő  sorok  a  budapesti k a rtá rsak 
hoz a z  ipartestü let s zék h aza  fe la va tása

a lka lm ábó l.
Irta: Rinóczy János, Kecskemét.

Szép ünnepetek volt pesti, kartársaim!
Ilyet nem rendeztek legendás királyok!
Bár üzletetekben házavatás napján 
Percig sem pihentek a munkaszerszámok.
Csupán egy órára, miért nem tettétek le,
Szép ünnepségetek emlékezetére?

V eszteség - és nyereségszám la  1927. évről
Nyereség Veszteség

Pengő i Pengő f
1 Beiratási dij számla 231 — 1 Betegsegélyezési
2 Betegsegélyzői já- számla . . . . 52 4(1

rulék számla . . 903 12 2 írószerek számla . 1 —

3 Betétek számla . . 1356 32 3 Tiszteletdij számla 200 —

4 Halálesetek utáni 4 Adományok számla 45 75
pótlás számla. . 7780 22 5 Temetkezési segé-

5 Kamat számla . . 411 52 lyek számla . . 8400 —

6 Adományok számla 488 20 6 Különféle kiadá-
sok számla . . 307 51

7 1927. évi nyereség
számla . . . . 2163 72

Egyenleg: 11170 38 Egyenleg : 11170 38

1 1 1 l

M érlegszám la
Vagyon Teher

Pengő t Pengő t1
1 Kereskedelmi Bank- 1 Staubach alap szia 200 —

bán betét . . . 2000 2 Réthly Árpád alap
2 Értékpapír . . . 6 60 számla . . . . 520 —
3 Pesti Hazai Első 3 Nagy Miklós alap 120 —

Takp. betét . . 2560 — 4 Vagyon . . . . 2625 78
4 Pénztárban kész- 5 1927. évi nyereség 2163 72

p én z ................. 1029 14
5 Berendezés . . . 33 76

Egyenleg: 5629 50 Egyenleg: 5629|50

1 1 I
Budapest, 1927. december 31-én.

Nagy Miklós
titkár

Hufnagel Henrik

Hnmwmwmwmw

Molnár Gyula
pénztáros 

Schölter Izidor 
alelnök 

Kiss Gyula
számvizsgáló ellenőrök

Hermann /ános
elnök

Erdelits János

K O H N  B E R N A T
vászon- és dam asztáru -nagy  keresk edő

B u d a p e s t ,  V I I . ,  K i r á l y - u t c a  13 .
(m & fcO d lk  u d v a r )  T e l e f o n  J  4 8 8 — 07.

Ajánlunk fodrászok részére 
törülközőket, vásznakat és 
mindennemű frotirárut, úgy 
törülközőben, mini méter

áruban

Aki e lapra hivatkozik 3°/o engedményben részesül

::
!!
1!
!!
I!
B
!!
1!
!!
II
II
lí
í!
II
II

A gondolat elszállt a testület háza 
Történeteire emlékezve vissza:
Midőn a testület bölcs vezetősége 
E házat megvette s tetteikben bízva,
Hö vággyal kerestek szivetekhez utat,
Hogy nektek szenteljék a munkásságukat!
Szép tervük teljesült. Hasznos tetteikkel

Előmozdították a testület javát.
Mindenkor szerető szívvel intézték el 
Öle a kartársaknak bármely ügyét-baját.
Hol tanácsot adtak, hol békét szereztek.
Boldogok voltak, ha veletek jót tettek.

A testület jeles szakiskolájával 
Gondoskodtak tanonc- s segédnevelésről.
S gondoskodtak ők egy nemes intézménnyel, 
Elaggott kartársak segélyezéséről.
Temetési és más hasznos intézmények,
Mind példái szivük együttérzésének.

S jöttek nehéz idők, pesti kartársaim . . .
Ti ott jártatok, hol osztották a halált . . .
A családjaitok itthon nélkülöztek 
S panasztik e házban meghallgatást talált.
— Kik voltak a sorsuk szives segítői?
— Az ivartestület lelkes vezetői!

S most felépittette hű vezetőségiek 
Kicsiny házatokból szép palotátokat.
Hogy ott megnyerjétek nagy áldozat árán 
Ebben az ivarban összetartástokat.
Mert a széthúzásból balsors ér titeket,

Békés egyetértés legyen az elvetek.
E palota közös javatokért épült,
Tartsátok be annak magasztos célzatát!
Legyen e ház tiszta erényiek temploma: 
Higyjétek ott Istent, szeretve a hazát!
S hogy erényeteket elmúlás ne érje:
Oltsátok be híven családtok szivébe!

Dolgozzatok értük s elszakadt hazánkért!
Ne hulljon honunkért se vérünk, se könnyünk! 
Küzdjünk nagyhatalmak bölcs belátásáért!
S békés munkánk által visszanyerjük földünk!
— Lesz még örömünnep Nagy-Magyarországon! 
S szeretet irántunk az egész világon! . . .

Még csak egyet kérek, nemes Vezetőség!
Adjon Isten testi s lelkieröt Nektek!
Legyetek iparunk igaz pártfogói!
Kartársaink baján mindig segítsetek!
— S palotátok álljon messze időn által,
Iparunk szolgálva, sok üdvös céljával!
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K e d v e s  dunántúli
kollega, ki álneve után ítélve az Ősi Pannónia kies föld
jének kultúrával telített levegőjéből szippantott egy teli 
tüdőre valót, hogy bennünket győzzön inteni, buzdítani, 
üdvözlöm Önt és ismeretlenül is hódolat bölcsességben 
megőszült fejének.

Hódolat, mert hozzáértéssel és nemes intencióktól 
vezetve nyúlt a kritika irótollához a mi szegény ,,kis 
kézműiparunk" a fodrászipar érdekében. Hálátlan és 
egyben szomorú szerepre van utalva e kérdés körül min
denki, akár aktív, akár csak érdeklődéssel, de lelkesen 
foglalkozik a kézműipar helyzetével. Hálátlan, mert 
minden űzője egy egyén, aki a komoly szervezkedést le- 
kicsinyli, szomorú, mert a kuliszák mögött a maga tel
jes valójában látni meg a nyomorúságot s innen látni 
intenzivebb szenvedés, mint benne élni annak, aki az ő 
szent egoizmusában nem lát tovább az orránál.

Most olvasom Békés vármegye alispánjának január 
hónapról szóló jelentését, a kézműipar szomorú helyze
téről, mely a többek között a következőket mondja: „A 
kisiparosok helyzete az általános pangás következtében 
nagyon kedvezőtlen, úgy, hogy sokan iparukat emiatt 
szüneteltetik, vagy arról lemondanak. Mivel pedig más
kép megélni nem tudnak, kontárok lesznek, mert az adó 
alól mentesülnek, de vannak sokan az iparukat abban- 
hagyó iparosok közül, akik a katonasághoz állnak be.“

De sok hasonló érzésű „alispán" kellene a magyar 
közéletbe, akik meglátják s egyben meg is értik a kémű- 
iparosság szomorú helyzetét. Akkor kevesebb, de hasz
nosabb munkát végezne az a néhány jóhiszemű ember, 
a kit az iparosság vezetőhelyre kiválasztott magának. 
Hány évtized múlt el, hányán fogtak vándorbotot vagy 
adtak vissza iparjogot, mióta „fentről" csak biztatás, 
vagy ígéretben volt részük . . .

Végre jönnek az öregség és rokkantság esetére 
szóló biztosítással. De itt aztán tényleg mozduljon meg 
minden iparos szerv, mert itt is elsősorban zsebünket 
érinti a kérdés, mint munkaadóknak. Időt és módot kell 
nyernünk, hogy a javaslatokkal behatóan foglalkozzunk 
és ezekkel kapcsolatban, mint közvetlen érdekeltek, meg- 
tehessük észrevételeinket. Azoknak a terheknek viselé
sében, a melyek a javaslat folytán adódni fognak, váj
jon részt kér-e az állam is? Elvégre az ügy nagy szo
ciális horderejénél fogva az egész magyar társadalom 
ügye kell, hogy legyen, nemcsak egyedül a „munkaadó
ké." A magyar kézmüiparosság az ország legnagyobb 
munkaadója. Több alkalmazottat könyvel el, mint a 
gyáripar együttvéve. És ennek a „munkaadóknak" 80 
százaléka maga is nivótlan, szegény, máról-holnapra 
való életet él. Mikor és hol jön ezen nemzetfenntartó 
szempontból is fontos osztálynak segítség?

Nehéz kérdések. Sokat kísérleteztek a megoldásán 
s most újabban a kézmüveskamara megvalósítása lépett 
előtérbe megváltó gondolatnak. Szép tervek, üdítő el
gondolások vannak tervbe véve ennek létesítésével. Ön 
is felvet egynéhányat s ennek dacára mégis kisért már 
az ipartestületek hatáskörének megnyirbáló terve, ép
pen az említett kézmüveskamarával kapcsolatban. Te
hát itt is, ennél az uj iparos mentsvár-gondolatnál 
gátra kell vezényelni minden erőt, tartalékostul.

Bizony kedves jó „Dunántúli" öreg szaktársam, 
van általában elég baja az iparosságnak. Éppen ezért 
hálásan köszönöm, hogy ott az Ön magányos barlang
jában felfigyelt és „utal a fodrásziparnak mostani föl-

dult állapotára", a mely: „Ország-világ előtt nyilván
való képtelenség".

Elmondhatjuk a zsoltár szavaival: „Öröködbe Uram 
pogányok jöttek és szent templomodat megfertőzték"! 
A mi hajdan virágzó foglalkozásunkat is megfertőzték, 
pogány módra feldúlták és hitében rendítették meg 
azokat, akik az évszázadok tradícióin felépült és egy
ségessé vált fodrászipart tekintették megélhetést nyújtó 
bázisnak. Akik ennek a bomlási folyamatnak kénytelen 
szemtanúi és szenvedő gátlói voltunk, nem nyugodha
tunk meg és életünk végéig küzdenünk kell a fodrász- 
ság és borbélyság fogalmával együtt járó rokonság
ipari foglalkozásoknak, vagyis a női-, színházi fodrá
szat, hajmunkakészités, manikűr, pedikűr és arcápolás 
egységesítéséért. Tehát a kettéválasztás törvényeinek 
revíziója legyen minden gondunk.

Hirdettem az urikiszolgálás tökéletesítését is, saj
nos, kevés érdeklődésre találtam eddig. De itt még a 
kezdet kezdetén vagyunk. Továbbképző tanfolyamunk 
reformja küszöbön van és ezzel kapcsolatban tág teret 
kell hagynunk és módot teremtenünk az úri fodrászat 
tökéletesitésének. A tanoncnevelésnél kell megfogni a 
dolgot és kiküszöbölni azt a felfogást, hogy a felszaba
dult inas tovább nem kényszeríthető tanulásra, szerve
zett, egységes fodrásztársadalom kell, amely kiveti ma
gából azt az elemet, amely csak fizetésjavitást tűz ki 
magának célul, de megfelelő munkaelsajátitástól el
zárkózik. Céhbeli erkölcsök kellenek és nem munkás és 
munkaadó közötti ellenszenvek szitására alkalmas „v i
szonylagos" elvek.

A fodrásztársadalom sivár helyzetének oázisa le
hetne szövetségünk, amelyen keresztül lankadatlan erő
vel kellene síkra szállni ezeknek megvalósításáért. Hol 
van azonban onnan még a fodrászok szine-java, akik 
vállvetve velünk tartanak a munkában?

Visszavonás, személyeskedés, kenyéririgység és 
nembánomság a szülőanyja mindezen bajoknak. Sze
rénységem nem találta még meg 1500 szaktárs közül a 
támogató munkatársakat sem. Tisztelet egynéhány lel
kes és odaadó személynek, de a szövetségi eszme na
gyobb számú „vezérkart" igényel. Meggyőződésem, hogy 
nagy sikereket érne el ipari és gazdasági helyzetünk 
javításán a régen várt tömörülés. Nekem nincs hova 
kapkodnom, csak magáért az eszme megvalósításáért 
vagyok helyemen. Lekicsinylést, kritikát szívesen tűrök, 
mert biztos vagyok, hogy az idők meghozzák az ered
ményt.

És még valamit, kedves „Dunántúli". Itt a központ
jában ipari életünknek tucatszám vetődnek fel, majd
nem naponta megváltó eszmék, érdekes megfigyelni azok
nak „tiszavirág" életét. Mert a mai légkör, a mely tár
sadalmi életünket is oly elviselhetetlenné teszi, ráfe
küdt az ipari élet idegrendszerére is s azt oly érzékeny- 
nyé tette, hogy azt lehet mondani, egyidőre szolgálat
képtelen. A szövetségen keresztül pedig, —  mint fen
tebb panaszoltam, —  nem kapcsolódik be ipari éle
tünkbe a fodrászság azon része, kiknek szakmai kipró
báltsága megállta helyét az élet küzdelmében, kik nagy 
mestereknek nevezik magukat, de oly „nagyra" nem 
tudnak felemelkedni, hogy saját munkahelyüket néha 
elhagyva, közérdekből is tegyenek egy határozott lépést.

Iligyje el, kedves „Dunántúli", ezért posványosodik 
el minden eszme, ezért késnek még a „mesiások", a kik 
sajnos „vannak", csak a másiktól várja mindegyik, hogy 
keresztfára hajtsa fejét. Kiss Gyula, szöv. elnök.
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Legyü n k  lo já l is a k !
Nincsen szebb cselekedet a földi élet sok-sok ke

serűségei között, mint a lojalitás. Vagy egyszerűen értve, 
megnyugvás a történtek felett. Minek is lázadjon fel 
az ember fantáziája, az emberi elme az erős akarat ki
fejezésében, amikor csak idők kérdése minden. Türe
lem kell tehát az embernek az élet különböző bajainak 
elviseléséhez. így vagyunk mi is iparosok a mai válto
zatos élet színpadján, türelmi-játékot kell, hogy ját
szunk. Hallunk annyiszor, annyi sok-sok féle Ígérete
ket sorsunknak jobbrafordulása érdekében. Iparpárto
lás, iparfejlesztés jelszavaitól hangzik az egész Csonka- 
Magyarország. ígéreteket kapunk hivatalos és félhiva
talos körökből, hogy végre-valahára jönni fog a régen 
várt kisipari hitel, legújabban pedig az országgyűlési 
képviselőkből alakult iparos blokk, erős akciót helye
zett kilátásba a kisiparosság megsegítése érdekében. 
Halljuk állandóan a Kézműves Kamara megszervezésé
nek szükségszerűségét, halljuk tető alá hozni az uj 
ipartestületi reform megvalósulását, halljuk az iparo
sok országos nyugdíj intézményének, törvényjavaslatá
nak elkészítését, szóval hallunk sokféle jó és szép re
formot, de sajnos, csak halljuk. De a megvalósulása 
egyre jobban és mindég jobban késik.

Nem kell tehát kétségbe esnünk jövőnk felett, mert 
jönni fog a kézműves kamara felállításának ideje, —  meg 
lesz tehát a várva várt szerv, amelyben meg lesz védve 
a kézmüvesiparosság, talán nem is képzeljük, hogy mi
lyen gyors tempóban közeledik az idő, hogy a kézmüves
iparosság óhajtásai végre-valahára megvalósulnak. Az 
utóbbi időben nagyon sokat lehet ezekről a fontos té
mákról hallani és beszélni. Az újságok hasábjai állan
dóan ezen kérdésekkel foglalkoznak. Minden esetre na
gyon örvendetes esemény lessz számunkra, ha ezen kér
dések megvalósulnak. De kérdem az illetékes köröktől, 
hogy mikor lesz itt az az idő? Szeretném megtudni, 
hogy meddig várjunk reá, mig ezen kérdések megvaló
sulnak' Mert én őszintén megvallva, úgy vagyok ezzel 
a kérdéssel, mint az a bizonyos mesebeli ember, aki a 
nagy szái*azság idején az esőt várta, végre az Ur meg
hallgatta a kérését és esőt adott, de árvízzel párosulva 
és akkor a mi emberünk igy kiáltott fe l : Adtál Uram 
esőt, de nincs benne köszönet.

Én is attól félek tehát, hogy amire ezek a beígért 
reformok bekövetkeznek, iparos társaimnak ezrei, ipar- 
engedélyük megszüntetésével, munkássorsba kerülnek. 
Mert mi tűrés-tagadás, be kell, hogy valljuk, hogy nem 
bírjuk tovább kis országunk területén ezt a nagy sze
génységet; kétségtelen, hogy dolgozunk örömmel, szí
vesen, jobban mondva dolgoznánk, ha volna kinek, de 
nincs kinek, kevés a munkaalkalom, mert nincs pén
zünk semmihez. Iparostársaink nagyobb része kereset 
nélkül tengődik, egyrésze pedig a meglévő készletet 
emészti meg, amely részüknek még ez sincsen, azok tel
jes kétségbeeséssel, mások támogatásából tengetik bi
zonytalan életüket. Iparostársaim! Hol van ma már 
azon jó idő, mikor öröme volt az iparosoknak? Hol látni 
ma már iparost derült arccal járni? Hol van az a régi 
jó idő, amikor a jó kedv és jó humor jellemezte az ipa
rosságot, ma már ezen jó idők elmúltak. A gond és a 
szomorúság von mély barázdát az iparosok homlokára 
és ha elvétve mégis néha-néha látni egyet közülök, aki 
némileg jó kedvet mutat, az is markiroz. Belül vérzik 
annak is a szive, belül fáj, csak valami erőltetett jó 
kedv, ami kívülről jó kedv, talán szivárvány, fény, de 
belülről szomorú kétségbeesés a jövő felett. Ilyen a mai

idő, de azért ne essünk kétségbe, legyünk tovább is lo
jálisak; ez a legjobb cselekedet, amit tehetünk a mai 
rossz viszonyok között. Bár úgy szokták mondani, hogy 
a viszonyokat lehet megváltoztatni, ha akarat van hozzá. 
Jó akaratot kérünk tehát, többet és őszintébben kell az 
iparosok sorsával foglalkozni. Mert a magyar kézmü- 
iparosság az egyik legerősebb oszlopa a társadalmi rend
nek, a társadalom vérkeringése nem tud rendesen mű
ködni, ha az iparosságnak a megélhetése nincs kellőké
pen biztosítva. Mert a szűkölködő, gondterhes, anyagi 
gondoktól elfásult iparos nem akcióképes a termelés 
nyugodt folytatására, ami pedig nemzetgazdasági szem
pontból nem kívánatos a társadalomra. Megfelelő tőkét 
kell tehát teremteni, hogy a rossz gazdasági viszonyok 
következtében lerongyolódott iparososztály lélekzethez 
juthasson. Megfelelő kereseti lehetőséghez kell őket se
gíteni. Elsőrendű feladat kell, hogy legyen ezen gondo
lat az illetékes tényezőknek, ha ez megtörténik, akkor 
lesz csakugyan boldog a Magyar jövő. Mert, ha az ipa
rosnak lesz munkája, akkor a munkás is keresni fog és 
megelégedetten fog küzdeni mindenki Nagy-Magyaror- 
szág újjáépítésében.

Úgy legyen!
Kerekes József.

A  Budapesti Ipa rtestü le t h ázavatása .
Mint vidéki fodrászmester, nem mulaszthatom el,, 

hogy ne üdvözöljem a budapesti Ipartestület vezetősé
gét, de különösen Kontró János elnök urat e nagy tel
jesítményük alkalmával, hogy a házavatáshoz eljutot
tak. Ez mindenesetre emberfeletti munkát igényelt s 
büszkék lehetnek budapesti kartársaim, mert büszke 
vagyok magam is. Ha már mi, vidékiek halálra is va
gyunk ítélve szétszóródottságunk miatt, de van a fővá
rosban egy lüktető élet, ami néha hozzánk, vidékiekhez 
is juttat egy kis éltető erőt.

Mert az biztos, hogy Budapestről erő sugárzik fe
lénk s mi ezt mohón szívjuk fel s ha még ez sem volna, 
talán már lemondtunk volna mindenről, ez pedig na
gyon szomorú volna ránk nézve. Igaz, hogy van nekünk 
is egy szervünk, amelynek viruló életet kellene, hogy 
éljen. De sajnos, úgy látszik, hogy az Országos Szövet
ség halvaszületett csecsemő. Sajnos, nem vagyok abban 
a helyzetben, hogy meg tudjam ítélni, hogy mi ennek 
az oka. Mert azt a régi igazságot mindnyájan tudjuk, 
hogy „egységben az erő" és mégsem vagyunk egysége
sek. Igaz, hogy a vidéki kartársainkban nagy az indo
lencia. Személyes tapasztalataim vannak, mert annak
idején bejártam a környéki falvakat, a belépési nyilat
kozattal, hogy lépjenek be Országos Szövetségünkbe. 
Legtöbb szaktárs azt kérdezte, hogy „mit ad a Szövet
ség?" Nem is tudtam, csak kettő-hárommal megértetni, 
hogy egy csecsemőtől nem várhatunk semmit, arra ál
dozni kell, azért, hogy megerősödjék és csak aztán vár
hatunk tőle joggal valamit. Amint a szülő is áldoz a 
gyermekéért időt, pénzt, fáradságot, ugyan úgy kell ál
dozni az újonnan született szövetségre is. Ezt kellene, 
hogy minden vidéki kartársam tudja és vallja. Most 
pedig kérem az Országos Szövetség vezetőségét, mind- 
ezekután ne csüggedjen, ne adja fel a reményt. Jóma
gam ugyan nem érzem magam hivatottnak arra, hogy 
eszméket adjak az általam nagyrabecsült elnökségnek.. 
De van egy ideám és azt itt leközlöm, gondolkozzanak 
rajta: Járásonként kellen megszervezni az alosztályo
kat, fel kellene kérni a kartársakat, hogy minden járás-
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ból vállalkozzék egy-két kartárs, aki ezt elvégzi. S igy 
talán mindjárt tudni is adni valamit az igényttámasz- 
tóknak a Szövetség. Mert azt hiszem, minden járásban 
van egy kartárs, aki vállalkozik arra, hogy a Szövetség 
tagjainak díjmentesen tartson szakelőadást a női haj
vágásról és ondolálásról. Most már feltételezem, ha 
ezt meglehet csinálni, úgy rövid időn belül a vidéki 
kartársak 80 százaléka szövetségi tag lesz. Erre pedig 
módot ad az alapszabály 25-ik pontja. S igy mindjárt 
lesz pénz is, mert ma, aki tag, az sem tudja, hogy hová 
kell fizetni a tagdijat, mint jómagam is és igy az al
osztály azt beszedné, átutalná a központnak. Ami az
tán volna a teendő, az már menne magától, ami termé
szetes is, mert megvolna a központ és a legkisebb falu 
közt az állandó összeköttetés.

Ez szent meggyőződésem, hogy csak igy lehet életre 
kelteni ezt a halvaszületett gyermeket. Ezen meggyő
ződésem abból indul ki, hogy minden épület úgy készül 
el, hogy a tervező megcsinálja az alaprajzot (ez már 
meg van a jóváhagyott alapszabállyal). A munkások a 
rajz után megássák az alapot és kezdik lerakni az alap
köveket. Felkérem a vidéki kartársaimat, hogy álljanak 
be minél többen munkásnak, hogy mi, vidékiek is tud
junk építeni, éppen úgy, mint a fővárosi kartársaink. 
Ha nem is palotát, mint ők, egyelőre építsük ki alapo
san Országos Szövetségünket, amire nekünk sokkal na
gyobb szükségünk van, mint fővárosi kartársainknak. 
Ami könnyen érthető, hiszen nekik van ipartestületük, 
Kontró János elnökségével. Ők nem nélkülözik az Or
szágos Szövetségnek a hiányát, de annál jobban mi, vi
dékiek. Igaz, hogy mindenben támogatnak bennünket, 
segédet közvetítenek, ha tanácsért fordulunk hozzájuk, 
szívesen felvilágosítanak és vidéki kartársainkat a magas 
nívójú szakiskolájukban oktatják. De ez talán még sem 
mehet sokáig igy, mert nem mindig áldja meg iparun
kat az Isten Kontró Jánosokkkal.

És mit csinálunk szegény vidékiek akkor, ha ez 
mind megszűnik részünkről. Azért most van alkalom, 
hogy sziklaszilárddá építsük ki az Országos Szövetsé
get. Mert most vannak építeni tudó és építeni akaró 
szaktársak a fővárosban. Remélem, meg fogják szívlelni 
soraimat s fog akadni követő, hogy megszervezzük já
rásonként az alosztályokat. Mert csak úgy lehetünk 
önérzetes iparosok, ha mindnyájunk egyért és egy 
mindnyájáért fog tudni dolgozni. Ezt pedig csak az 
Országos Szövetségen keresztül lehet elérni.

„Építsük hát fel az Országos Szövetséget, szeretett 
kartársaim!“

Herczeg János.

10

Tatárjáráshoz lehet, hasonlítani azt a. nagy vesze
delmet és anyagi kart, amelyet a hajvágógépek nagy
mérvű terjedése a borbély- és fodrásziparra nézve ma
gában rejt. Vaskereskedőktől kezdve bazárokig, orszá
gos vásárokon akár a kaszát, kapát, olyan nagy meny- 
nyiségben árusítják a. hajvágógépeket. És vásárolják tö
megesen! Sőt úgynevezett »jobb emborek« is! Mit gon
dolnak, tisztelt szaktársak, hova és mire fog ez ve
zetni?

Mindig vártam, hogy a. Fodrász Újság ban valaki 
ir erről is, de már elfogyott a türelmem és e cikk 
keretében én hordozom végig a véres kardot a bor
bély- és fodrásziparban, mint egykor a tatárjárás ide

tették azt. Nem keresem én most a virágos sza
vakat, a választékos stílust, hanem őszintén fel aka
rom a veszedelmet tárni. Elsősorban nagyon érzik a 
hajvágógépek elterjedettségét a falusi szaktársak, az
után a kisvárosiak; érzik ezt a fővárosi szaktársak 
is, csak még eddig talán nem jöttek rá, vagy nem is 
veszik figyelembe és nem tulajdonítanak annak semmi 
fontosságot. Pedig ez egy alattomos, pusztító kór, a 
borbély- és fodrászipar rákfenéje! És ezt ki kell vágni, 
ki kell égetni az iparból, inig nem 'késő!...

Mint bizonyító példát a saját esetemet hozom fel, 
okuljanak belőle és gondolkozzanak rajta. A sors kü
lönböző csapásai miatt anyagi helyzetem arra kén.v- 
szeritett, hogy falura voltam kénytelen kimenni. De 
nyilvánosan megírom, hogy óva intek attól mindenkit, 
hogy falura menjen! Sajnos, a mi szakmánknak ott 
nincs tere, nincs jövője, lenézett és megvetett foglal
kozás az falu! Miért? Esetleg tűnődnek rajta egyes 
szaktársak. Azért kérem, mert az öt éves gyermek
től kezdve az aggastyánig mindenki hajat vág! Én egy 
3000 lakosú nagyközségben várom a szerény kis örök
ségemet, hogy örökre búcsút mondjak a faíunak. mert 
önérzetes borbély falun nem bir megmaradni, mert nem 
is tud megélni. Csekély, kiszámitott létszámú kis ven
dégköröm van, 7 úricsalád van a faluban, pár ipa
rost. lehet vendégül venni, földművesekre semmit sem 
lehet számítani, mert egymást szolgálják ki, sőt egye
sek egész üzletszerüleg, pénzért vágnak hajat és bo
rotválnak ; inig- én vasárnap délelőtt ásitozok a rész
vétlenségtől, ugyanakkor istállókban vígan folyik a n.yi- 
ratkozás. Ismétlem, .1000 lakosú faluban magam vagyok, 
segéd, tanonc nélkül s ennek dacára napok vannak, 
hogy egy vendég sincs, pedig tiszta, kifogástalan üz
lethelyiségem van s túlzás nélkül állítom - tudok is 
dolgozni, mindez hiába. Igaz, hogy eddig szaktársaink 
mindegyike elmenekült e faluból, sőt évekig volt bor- 
bel.y nélkül a falu, mert nem életképes benne a mi 
iparunk. Van a faluban egy vaskereskedö, afféle falusi 
»bolt«, pestiesen mondva pitiáner kis üzlet, tele van 
hajvágógépekkel, sőt egy hangzatos plakát is virít az 
ablakban: »Minden jó családapának elsőrangú kötelessége.

i
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íg.v a hajvágógép teljesen ingyenben van.«

""A.nui ii ju i BuicuiapanuK elsőrangú Kötelessége, 
hugy  ̂ eg,\ príma Solingeni acél hajvágógépe legyen a 
háznál, mert, pár hajvágásnál már megtérül az ára s

Hát mi ez, tisztelt szaktársak, 110 nem arculcsa-
pa.sa iparunknak, aláásója szakmánk tekintélyének? 
Nemde? Jellemző, egy falusi biró véleménye a szak
mánkról, aki ezt mondta: »Na, hitvány kis mesterség az 
a barbiság, iszen nyirnyi mindenki tud, a sógornak 
is van ollan nyirü masinája, oszt iPPeg

ogorm
, , , úgy nyír vele

mind e bariul, -  de még különben,« veti közbe a 
másik a szót. Sajnos, ez nem mosolyogni való, ezen
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csak sírni lehetne, aztán akkor nem kell tűnődni 
miért nem megy a munka az üzletben; átkosibb va
lami nem létezik, mint a haj vágógép szabad prédája. 
Beszélhetünk-e akkor kimondott urifodrászatról, hajhul- 
lámositásról, esztétikáról, ha a hajvágást is szabad pré
dává engedjük? Már a borotválást úgyis kiengedtük a 
kezünkből, hadd nyúzza, zsilettezze magát a nagyközön
ség, de hogy hajat is vághasson mindenki, ezt már nem 
szabad engednünk!

Jelszavunk az legyen tehát: csak tanult fodrásznak 
szabad hajat vágni, másnak senkinek! Vége legyen min
dennemű kontárkodásnak! Egy komoly vendégem beszélte 
el, aki a budapesti Erzsébet-kórházban volt (most a 
(Hangya Szövetkezet kórháza, IX., Knezich-utca 14. sz. 
alatt) kezelés alatt, hogy egy volt orosz fogoly, aki itt
maradt Magyarországon és jelenleg szolgai minőségben 
van a kórházban, az borotválja a betegeket! Hát szabad 
ezt? Van a kórház közelében szaktárs, nyomozza ki és ha 
tényleg úgy van, tessék könyörtelenül kiirtani az ilyen 
parazitákat. Nem tűrhetjük tovább, hogy ebbe az agyon
gyötört szakmában mindenki belekontárkodjék. Ne le
hessen az mentség, hogy nem pénzért teszi; sehogysem 
szabad! A vidéki főszolgabirák meg olyan enyhén bünte
tik az ilyesmit, vagy egyáltalán sehogysem. Ha tudnak 
szigorú egészségügyi szabályrendeletet hozni, tessék az 
ipart is drákói szigorral megvédeni. Küldöttség menjen 
a pénzügyi és kereskedelmi miniszterhez és mondja meg, 
hogy azt csak mi tudjuk, hogy minden hajvágógép az adó
alanyt pusztítja és sokkal többet tud adózni a borbély
szakma, ha csak borbély vághat hajat, vagyis csak ipar
igazolvánnyal biró fodrászok vásárolhassanak hajvágó
gépet, mástól mindenkitől el kell kobozni, vásárlási enge
dély alapján lehessen csak venni! (Folyt, köv.)

Szövetségünk márciusi 
programmja

1-én és 8 -án :

Kuba Sándor szaktanfolyami igazgató:
folytatólagfos előadása.

15-én :

Márciusi ünnep az V. kér., 
alosztályban
V.f Lipót-körut 15 (Schück étterem.)

29-én:

Boda József szaktársunk:
Hajhullámositó gép  bemutatása.

Választmányi ülés
fontos napirend.

Szenzációs újdonság!
E

O

E Z O R

A m odern kor  
higiénikus K övetelm é
nyeinek  legú ja bb  
vívmánya !

M inden kulturáltamban  
bevezetve . Nélk lilözfje - 
tetlen minden úri-  és n öl
fodrásznak. A  fésűt a 
vendég szem eláttára pil
lanat alatt a baktériu 
m októl mentesíti. A  fésűt 
nem  rongálja. Jövede 
lem  szaporító  é s  dísze  

az üzletnek.
Évtizedekre elég.

O

R
Ateliers : André 11 őzé, JSeuilly.

Föelárusitó: K i s s  G y u l a
& útlap es i, T e ré z -lc ö ru i 34. s z á m .
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A z Ipartestület bálja
A Budapesti Borbély-, Fodrász- és Parókakészitő 

Ipartestület február 16-án tartotta nagysikerű mulatsá
gát a Gellért-szállóban. A bál külsőségei megmutatták 
már, hogy a fürge és élelmes rendezőség, amelynek már 
nem ügyessége, hanem igazi rutinja van a bálrendezés te
rén, milyen hatalmas munkát végzett. A rendezőbizottsag 
elnöke Kathrein Ferenc volt, aki a soktagu rendezőbizott
ság élén mindent elkövetett a bál sikere érdekében. Ren
geteg közönség jelent meg, a szakmabeliek legnagyobb 
része családostul, azonban sokan voltak a vendégek is, 
akiket főleg a bemutató iránti kíváncsiság vonzott a 
bálba. Megjelentek az ipartestület összes vezetői, egyéb 
testületek reprezentánsai és hogy jól mulattak, azt bizo
nyítja az a körülmény, hogy a késő éjjeli, sőt hajnali 
órákig jókedvben együtt maradtak.

A bált a következő csárdással nyitották meg:
Hej de régen volt és soká lesz,
Mig nekem egy göndörhaju babám lesz.

A megnyitó csárdást a következő párok táncolták:
Kontró Jánosné Friedrich Ferenccel.
Friedrich Ferencné Kontró Jánossal.
Braun Ferencné Kathrein Ferenccel.
Metzler Béláné Metzler Bélával.
A megjelent hölgyek névsorát cikkünk végén kö

zöljük.
A zenét Holló és Alpár egyesitett jazzbandje szolgál

tatta, amely művészi teljesítményt nyújtott és páratlan 
lendülettel húzta a talp alá valót.

A tánccal párhuzamosan folyt le a nagy ipari be
mutató, amelyen 12 versenyző vett részt modelljaikkal 
egyetemben. Izgatottan várták a munka befejeztével a 
zsűri ítéletét, amely a következőképen Ítélt:

Első d ij: az ipartestület nagy aranykoszoruja és 
díszoklevél. Nyerte Venter Gyula.

Második d ij: közép aranykoszoru és diszoklevél.
Nyerte ifj. Záreczky Ferenc.

Harmadik d ij: kis aranykoszoru és diszoklevél. 
Nyerte ifj. Wéber József.

Az ízléses táncrendet, amely egy eredeti Casanova- 
parfőmüveggel volt ellátva, a Sávoly illatszer- és pipere
szappan-gyár r.-t. bocsátotta a rendezőség rendelkezésére 
és az általa gyártott valódi parfőmmel kedveskedett a bá
lon megjelent összes hölgyeknek.

F  elülfiz ettek:
Kis Gáspár Kiskőrös 5, Zapletál Simon Nagyka

nizsa 8, Mura Mészáros Gyula Tatabánya 10, Gerő Lő
rinc Budapest 2, Maró István Hajdúnánás 5, Gelen
csér János Szekszárd 10, Mészáros Károly Dunakeszi 
-1, Kádár Péter Salgótarján 25, Szeif Ferenc Mezőtúr 
3, Központi nyomda Budapest 10, Hermann János Bu
dapest 10, Anion Jakab Budapest 2, Halasi János Eger 
3, Kocsis Dezső Gyöngyös 5, Heim Antal Szeged 10, 
Savoly Jenő Szombathely 3, Knezy Istánv Mezőtúr 4, 
Weitz Mátyás Szombathely 3, Soós Imre Aszód 5, Szenté 
Balázs Nagykőrös 4, Beretvás Pál Nagykőrös 3, Spankó 
István Szécsény 3, Mink Ferenc Turkeve 0, Moósz Já-

a Gellért-szállóban.
nosné Dévaványa 3, Pohl József Paks 3, Gaál István 
Székesfehérvár *6, Hecskó Károly Budapest 5, dr. Kosz
tolányi Lajos Budapest 5, Bundus József Veszprém 5, 
Tóth István Salgótarján 10, Rimóczy János Kecskemét 
6, Hcrczeg István Szombathely 5, M. Kiss Józsefné 
Nagykőrös 3, Barna Ferenc Gyöngyös 8, Fekete Sán
dor Szeged 5, Morvái Gyula Mezőcsáth 4, Trapp Fe
renc Budapest 2, Logozsán Lázár Kispest 8, Kayla 
Gyula Kelen völgy 3, Ekés János Debrecen 5, Schwendt* 
ner István Tolna 3, László Dénes Szombathely 5, Bak. 
József Mezőkövesd 4, Türnye Imre Turkeve 3, Halmy 
Mihály Pesterzsébet 3, Huszth Mihály Jánoshalma 4, 
Nagy István Pesterzsébet 4, Szőllősi Kálmán Pester
zsébet 3, Magda Miklós Eger 3, özv. Dachsteck Já
nosné Szentes 15, Dékány Gyula Dévaványa 3, Eder 
Ede Moson 4, vitéz Szakáll János Kecskemét 2, Mar- 
gay Ignác Nagymaros 3, özv. Schlupp Péterné Rákos
palota 3, Bogozi Antal Szécsény 4, Hegedűs Gyula Sal
gótarján 4, N. Szabó Pál Hódmezővásárhely 3, Ban- 
del Jakab Budapest 1, Barbély Béla Székesfehérvár G, 
Roth Antal Szeged 5, Gergely Lukács Újpest 5, Marx 
Antal Újpest 5, Porszász Sándor Pesterzsébet 3, Herke 
Antal Rákospalota 5, Heich Ignác Rákosszentmihály 5, 
Szilágyi György Debrecen 4, Postscheller György Sze
ged 4, Renc Antal Debrecen 5, Csatáry István Szom
bathely 5, Kerekes József Miskolc 10, Fendt Mátyás 
Eger 3, Vént János Siófok 5, Halmos József Szeged 
5, Fuchs Imre Debrecen 5, Tiszafüredi Fodrászszakosz
tály 25, Miskolci Borbélymesterek Szövetsége 30, Gal- 
don Lajos Budapest 5, Ambosz János Budapest 5, Gu- 
csunya Száva Budapest. 3, Kathrein Ferenc Budapest 
15, Gráff József Budapest G, Schöller Izidor Budapest 
5, Burger György Budapest 5, Higiénia mosoda Bu
dapest 16, Kiss Gyula Budapest 5, Giljum Ferenc Bu
dapest 8, Metzler Béla Budapest G, Szemere Adolf Bu
dapest 25, Schuhmann Imre Budapest 2, Karbach And
rás Budapest 10, Kontró János Budapest 20, Jónás Fe
renc Budapest 10, Fodrászsegédek Szakegylete Buda
pest 5, Fodor József Budapest 5, Müller Domonkos Bu
dapest 10, Bohorcsik Józsefné Budafok 10, Tamási Fe
renc Budapest G, Hurtl Oszkár Budapest 3, Dreszmann 
Károly Budapest 20, Blecha Ferenc Budapest 25, Be- 
renc István Budapest 3, Molnár Gyula Budapest 10, 
Éles József Budapest 10, Gancser József Budapest 10, 
Kanizsai János Budapest 1, Miklós Ödön Budapest 10, 
Rieger Antal Budapest 20, Budapesti Gőzmosoda Baum 
Budapest 40, dr. Hegedűs Bertalan Budapest 10, Pan- 
durovics György Budapest G, Gazdag Lajos Budapest 
4, Taugner Ádám Budapest 3, Dankovszky István cég 
Budapest 20, Tóth András Budapest 10, Kivovies Ká
roly Budapest 5, Rotstein Sándor Újpest 10, Szinai Li- 
pót Újpest 10, Ermler Antal Újpest 10, Kovács Antalné 
Budapest 5, Várady Gyula Budapest 1, Szabados István 
Budapest 5, Rév Fülöp Budapest 10, Somogyi Károly 
Budapest 10, Pajtás András Budapest 10, Lajda József 
Budapest 2, Bernhardt József Budapest 2, Lorissa Bu
dapest 20, Eck Antal Budapest 5, Szatmári Kálmán 
Budapest 2, N. N. Budapest 1, Női Fodrász Ipartes- 
tület Budapest 20, Pásztory Antal Budapest 5, Kincse 
János Budapest 15, Ángyán Béla Budapest 50, Tréki 
Török József Budapest 5, Gödör István Budapest 12, 
Gáspár Lajos Budapest 20, Hangya Márton Budapest 
20, Kovács Márk Budapest 8, Emmcr Alajos Budapest 
20, Klein .János Budapest 5, Marvell illatszergyár Bu
dapest 40, Bednai József Rákospalota 10, Stricker Mi-
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hály Budapest 5, Pont/, vendéglős Budapest 10, Hú
szai- Nándor Budapest 5, Augenfeld Lajos Budapest 12, 
•Takobovics .János Tolna 3, Kőbányai Polgári Serfözö Itt. 
10, Szakái István Székesfehérvár 5, Breitfeld Alajos Bu
dapest 10, Palkovits Károly Szeged 5, Deák Sándor 
Baja 5, Kurucz Géza Szolnok 5, Kaufmann Mihály Vesz
prém 5, Palkovics Károly Szeged 5, Orbán Gyula Buda
pest 15, Bockmüller Miklós Hódmezővásárhely 5, Kuba 
Sándor 15.

Megjelentek a következő hölgyek:
Asszonyok: Klein Ferencné, Loch Frigyesné, Mauch 

Jánosné, Augenfeld Gyuláné, Renon Miklósné, Németh 
Jánosné, Klug Nándorné, Nagy Ferencné, Barkó Ist
vánná, Máté Istvánná, Sarok Lajosné, Németh Gáborné, 
Palcsek Antalné, Mitich Lászlóné, Mayer József né, Kecs
keméti Győzőné, Metzler Béláné, Kovács Antalné, Kosa 
Lajosné, Szabady Antalné, Bak Sándorné, Mészáros 
Andrásné, Reiterics Gyuláné, Csancser Józsefné, Hoff- 
mann Hugóné, Csoltay Ödönné, Kozma Ferencné, Rotster 
Jánosné, Gerő Lőrincné, Zaretzky Ferencné, Molnár 
Miklósné, Szopek Vilmosné, Simkovics Fülöpné, Weber 
Józsefné, özv. Mikolascsik Rezsőné, Marter Ferencné, 
Theodorovics Józsefné, Braun Jánosné, Fimfera Jánosné, 
Berkovics Ferencné, Németh Imréné, Loch Jánosné, Köve- 
si Jánosné, Pandurovics Györgyné, Eichert J.-né, Alexo- 
vics Miklósné, Cserocs Jánosné, Trapp Ferencné, Maroj 
Szofronné, Fekete Istvánné, Weinberger Aladárné, Bur- 
ger Györgyné, ifj. Koch Jánosné, Taugner Ádámné, Such 
Károlyné, Burnaty Imréné, Emna Ferencné, Gilljum Fe
rencné, Sztreha Rezsőné, Simonek Imréné, özv. Rékay 
Károlyné, Belka Hugóné, Szabó Ferencné, Beckersch 
Edéné, Eck Antalné, Pelka Györgyné, özv Lindmeyer Jó
zsefné, Szemere Jánosné, özv. Szűcs Antalné, Rév Fü
löpné, Magyar Ferencné, Tománek Józsefné, Kernel' Er- 
nőné, Lier Józsefné, Méry Ferencné, Brinner Lászlóné, 
Debreceni Kálmánná, Miakits Elekné, Kimpál Milánná, 
Jarubeck Ferencné, Lovászi Ignácné, Reiter Mihályné, 
özv. Major Ferencné, Mezei Józsefné, özv. Széles Sá- 
muelné, Szauer Miklósné, Kontró Jánosné, Pajtás And
rásné, Müller Domonkosné, Friedrich Ferencné, Molnár 
Gyuláné, Horváth Lajosné, Karbach Andrásné, Deffert 
Gáspárné, Satzinger Béláné, Winhoffer Gyuláné, Logo- 
zsán Lázárné, Kocsi Béláné, özv. Bohercsik Józsefné, 
Wenter Gyuláné, Erdész Mátyásné, id. Dreszmann Ká
rolyné, ifj. Dreszmann Károlyné, Wesszelovszky Ká
rolyné, Kuba Sándorné, Söléd Kálmánná, Haxtova Hen- 
rikné, Lehotai Mihályné, Fejes Endréné, Schreier-család, 
Patay Dezsőné, Schöller Izidorné, Fuchs Gyuláné, Cser
nyák Józsefné, Bruckmann Ádámné, Földes Józsefné, 
Vogl Ferencné, Kiltz Fülöpné, Bender Imréné, Kellner 
Ferencné, Sós Lászlóné, özv. Nagy Lajosné, Pencz Ja- 
kabné, Lauther Andrásné, Bernhardt Józsefné, Pongrác 
Ágostonná, Csohany Gáborné, Mohácsi Pálné, özv. Ger- 
ber Antalné, Huszár Józsefné, Kiss Józsefné, Papfovics 
Ignácné, Magyar Ferencné, Schuman Imréné, Bolemanyi 
Józsefné, Volup Péterné, Krém Győzőné, Bene Meny- 
hértné, Simkó Tivadarné, Rabong Jánosné, Mangold 
Miklósné, Simon Györgyné, Kincse Jánosné, Blum 
Jánosné, özv. Eiler Ádámné, Berta Józsefné, Schulz Ven- 
celné, Payer Istvánné, Kisaszondi Andrásné, Schneider 
Jánosné, Tróky Török Józsefné, özv. Rothaas Jánosné, 
Pazdera Ferencné, Kifli Dánielné, Sztoin Emilné, Vass 
Jánosné, Baranics Józsefné, Gáspár Józsefné, Eckert Bá- 
lintné, Csányi Józsefné, Drechsler Bernátné, Laufer La
josné, Somogyi Károlyné, Kovács Márkné, Varró 
Györgyné, Gausterer Józsefné.

Leányok: Jajtz Margit, Babitz Györgyi, Erdélyi Té
riké, Kovács Manci, Bohák Bözsike, Rácz Iluska, Hor
váth Ilonka, Karakás Judit, Poru Zsuzsika és Nusika, 
Wallenty Edit, Brukman Ilonka, Simkovits Irénke, Wéber 
Klárika, Mikulastik Hedvig, Lázáry ’ Jolánka, Káhlesz 
Giziké, Berkovitz Mancika, Rád Elzike, Németh Annuska, 
Turcsányi Giziké, Trapp Erzsiké, Fréder Jucika, Balázs 
Vilma, Hadházy Juliska, Fekete Giziké, Cziczvarek Fran
cika, Giljum Annuska, Sztreha Margit, Bloh Irmuska, 
Hoffmann Magda, Wéber Ibolyka, Friedrich Noci és 
Manci, Révay Ilonka és Erzsébet, Berta Mancika, Koczán 
Irma, Kunyorki Ilonka, Payer Paula, Erzsébet, Markó 
Erzsiké, Diamant Erzsiké, Rothár Margit, Anny, Gaucz 
Margit, Kató és Erzsébet, Padderas Valy, Vass Ibolya, 
Gáspár Annuska, Patai Micike, Németh Irén, Anna, Boda 
Magduska, Drechsler Emília, Blaschek Mária, Varó Mar
git, Virágh Ibi, Ibellői Jolán, Császári Juci, Gáspár 
Irénke, Gáspár Magda, Balogh Manci, Erzsi, Péterfy Ju
cika, Klein Évike, Nagy Tériké, Veres Évike, Kiss Man
cika, Erzsiké, Balázs Hilda, Béni Erzsébet, Várady Hed
vig, Tóth Irénke, Gerébi Mancika, Gergely Edit, Not- 
hoff Irén, Biller Ibolyka, Bálint Emmuska, Török Ju
cika, Tiport Jolán, Téri Rózsika, Trinigold Jucika, Trem- 
ler Teréz, Gaal Emmike, Nyagal Erzsi, Veres Zsuzsánna, 
Mezei Mancika, Hégráth Adi, Szeles Mancika, Pollok 
Zsófika, Farkas Lincsi, Bende Ily, Farkas Baby (Szent- 
gothárd), Valazsik Ilonka, Kellner Micike, Kellner Kató, 
Ecsedy Ilonka, Bencz Mancika, Csohány Mariska, Győrfi 
Erzsébet, Huszár Mária, Pafkovits Anci, Kató, Magyar 
Terus, Simon Annuska, Balogh Ilonka, Bolemányi Man
cika, Kremm Kató, Schiller Elza, Müller Kató, Bözsike, 
Fidram Paula, Müller Marcsika, Piros Erzsiké, Tóth 
Mancika, Juliska, Simkó Ilonka, Endrődi Ilonka, Kincse 
Jolly, Katrein Irmuska, Kaltwasser Bözsike, Radnai 
Ibolya, Bonczok Vilma, Márton Juliska, Németh Rózsika 
és Erzsébet, Palcsek Erzsébet, Lukács Ilonka, Szúnyog 
Ilonka, Kecskeméti Emmi, Metz Eleonóra, Szente Aranka, 
Bogár Jucika, Németh Erzsiké, Kozler Mariska, Karner 
Ica, Botha Gizella, Marcel Mária, Rékay Mária, Házy 
Aranka, Fráter Gizella, Beckerich Edéné, Méry Júlia, Ka- 
sovitz Gizella, Vasas Irénke, Miakics Katica, Reininger 
Bözsike, Kinpán Rózsika, Heinrich Ida, Éva, Simon P i
roska.

B o r b é l y o k  acéláru bolttá
Kiállítási arany érmeteket kitüntetve.

Valódi Q a Í  
Solingeni

borotvakés 
27 vagy 28-as P 5.GO

Valódi „Clauberg" hajvágó olló, „Non Plus Ultra* P 5.60
Hatvágógépek, fenösxlfak, manlkUrsxersxámok, ax 
össxes acéláruk kiváló m inőségben és nagyon olcsón

A&ler Jenő
solingeni finom acéláruit.
Buáapest, VII., Wesselényl-u. 1.

Javítások, köszörülések szakszerűen eszközöltetnek. 
Vidéki megrendeléseket azonnal elintézek.
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Az újpesti fodrászbál.
Február I2-én rendezték az újpesti kartársaink bál

ját, mely igazán impozáns módon folyt le.
A rendezőség- óraműpontossággal teljesítette köteles

ségét, mindenki a helyén volt és ennek tudható be az, 
hogy mindenki jól érezte magát, mert egy panasz sem 
hangzott el.

Kilenc órakor a
„Göndör hajam rövidre van levágva“ 

dallamu csárdásra a következő párok kezdték meg a 
táncot:

Dingi Péterné Kerschen Mihállyal,
Galgóczy Sándorné Pavkov Szilárddal,
Romanszky Miklósné Egry Józseffel,
Popovics Györgyné Galgóczy Sándorral,
Egry József né Popovics Györggyel,
Nemecsek Vilmosné Horváth Andrással.

A megjelent hölgyek között a következőket sikerült 
feljegyezni:

Asszonyok:
Rudolf Románné, Koháry Istvánná, Roszt Nándorné, 

Kaufmann Aladárné, Kustyán Ferencné, Popovics 
Györgyné, Máté Istvánná, Gaál Gusztávné, Grünn Fe
rencné, Ermler Antalné, Sátor Károlyné, Hengl Jánosné, 
Galicza Jánosné, Ampenszam Ferencné, Németh Kálmánná, 
Gyertyák Andrásné, Hengl Györgyné, Krantz Béláné, 
Pilisi Lajosné, özv. Gózon Lajosné, Romanszky Miklósné, 
özv. Hubel Ferencné, Bonder Gézáné, Kellner Ernőné, 
Méry Ferencné, Sirr József né, Márkus Ignácné, Rott- 
stein Sándorné, Andics Kálmánné, Klein Mihályné, Pol- 
lák Miklósné, Hock Jakabné, Ujfalussy Imréné, Miko- 
zics Lászlóné Bpest, Mayer Ferencné, Pfundstein Már
tonná, Opold Tivadarné, Horváth Andrásné, Vén Fe
rencné, Nyári Józsefné, Piroska Nándorné, Grebel Gé
záné, Jeszmás Józsefné, Adler Béláné, Bazsó Jánosné, 
özv. Csada Jánosné, Szinai Lipótné, Nemecsek Vilmosné, 
Dingi Péterné, Babics Gáborné, Richter Antalné, Berlin- 
ger Ferencné, Fejér Józsefné, Huber Andrásné, Gyar
mati Ferencné, Bujdosó Imréné, Márkus Pálné, Menczer 
Jánosné, Sugár Árminná, Breisach Adolfné, Jakab Mi
hályné, Smial Árminná, Frank Imréné, Balogh Sámuel- 
né, Terzics Józsefné, Illés Jánosné, Barti Jánosné, Sinkó 
Tivadarné Bpest, ifj. Tembler Béláné, Marx Antalné, 
Bormer Józsefné, Reif Györgyné, Kuzmanits Andrásné, 
Kovács Ferencné, Csepreghy Istvánná, Terék Pálné, 
Gyalla Istvánná, Műnk Lipótné, Simon Vilmosné, Béres 
Józsefné, Likler Ferecné, Major Mihályné, Jungheimer 
Ferencné Rpalota, Bartulov Jánosné Rpalota, Galgóczy 
Sándorné, Galgóczy Rezsőné Bpest, Galgóczy Jánosné, 
Bornemissza Balázsné Kispest, Tóth Imréné, Ubrblik Pál
né Pesterzsébet, Egry Józsefné, Egry Lászlóné Bpest, 
Tóváry Kálmánné Szeged, Bálint Istvánné Szeged, Nagy 
Lászlóné Szeged, Popovics Miklósné Temesvár, Kiss 
Lajosné Temesvár, Fülöp Zsigmondné Temesvár, Sajó 
Ferencné Temesvár, László Andrásné Arad, Jakobi Vik- 
torné Arad, Marosán Istvánné Brassó, Műnk Péterné 
Kolozsvár, Műnk Istvánné Kolozsvár, Klein Jakabné 
Nagyvárad, Kiss Gyuláné Miskolc, Egerváry Lajosné 
Miskolc, Tóth Józsefné Eger, Tóth Lajosné Éger, Tas- 
nády Károlyné Debrecen, Szűcs Viktorné Debrecen, 
Krautsieder Jánosné Becs és Guttmayer Ferencné Fiume.’

Leányok:
Kustyán Hédiké, Iváncsi Ilona, Bánfy Anna, Grábl 

Helén, Stupenszám Kató, Galicza Bözsi, Gyertyák Ilona, 
Hubel Klári, Romanszky Magda, Bárány Piroska, Bá
rány Bözsike, Babutsán Teri, Méry Juliska, Márkus Luj- 
zika, Klein Malvin, Weisz Sárika, Hepp Anna, Pollák Ró- 
zsika, Hock Mancika, Weiland Bözsike Székesfehérvár, 
Tengerdy Katalin, Müller Etus, Opold Erzsiké, Kaán 
Irma, Kaán Matild, Nyáry Baby, Brenta Bözsike, Stern 
Sonja, Jacsó Irén, Hangrif Janka, Zavarosy Ilonka, Su
gár Piros, Razsó Kató, Bachrati Bözsi, Béressy Aranka, 
Béressy Rózsi, Béressy Erzsiké, Nagy Bözsike, Frank 
Juliska, Plauk Mariska, Rudolf Irmus, Koháry Juliska, 
Varga Mancika, Krauer Erzsi, Zsíros Manci, Tóth Aloj- 
zika, Simkó Ilonka, Marx Irénke, Bonner Erzsébet, Rull 
Annus, Kuzmanits Kató, Disler Manci, Jankovics Ica, 
Csepreghy Mária, Terék Verona, Műnk Olga, Simon 
Olga, Baros Hédi, Menczer Annus, Illés Margit, Schmidl 
Janka, Kátay Erzsi, Zavaros Magdus, Zavaros Ilike, Su- 
tocky Juci, Terzics Mária, Vadassy Ilonka, Vadassy Man
cika, József Erzsébet, Kátay Margit, Nagy Margit, Ste- 
fanik Bözsike, Tóváry Manci Szeged, Tóváry Baba Sze
ged, Tóváry Juliska Szeged, Bálint Mária Szeged, Bálint 
Olga Szeged, Nagy Zsófia Szeged, Popovics Leli Temes
vár, Kiss Klári Temesvár, Kiss Ilonka Temesvár, Fülöp 
Sárika Temesvár, Sajó Cica Temesvár, László Bözsi 
Arad, László Ibolya Arad, Jakóbi Baba Arad, Marosán 
Mária Brassó, Műnk Lili Kolozsvár, Műnk Baba Kolozs
vár, Klein Etus Nagyvárad, Klein Margit Nagyvárad, 
Kiss Lola Miskolc, Egerváry Médi Miskolc, Tóth Manci 
Eger, Tasnády Juliska Debrecen, Szűcs Kató Debrecen, 
Krantsréder Hedvig Wien, Guttmayer Lola Fiume és 
Guttmayer Jolanda Fiume.

Gyári áron 
részletre

is
kaphatók.

Sisakos „ S A M U M "  hajszárítók 

Kozmetikai és fodrászat! készülékek

Fejmosóiái, autogeizer, kétcsövű és 
különféle hajszáritógépek stb. sib.

Gyári lerakat:

H A L Á S Z  Ö D Ö N
Budapest, VI., Csengery-u. 6 1 .

Ugyanott  a fodrásziparban szükséges

Kivitelben : A f o d e m
Tisztítása : Hcibfcfycr

Árai : VersenyKépcseJc 
Pontosan szá llítva !

Nagyobb mennyiségnél á ren g ed m én y !
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HÍREK.
Vidéki előfizetőinket kérjük, hogy a borbély-fodrászipar 

egyetlen szaklapját, a Fodrász Újságot, a kartársak között ter
jesszék. M ert iparunk fejlesztését és gazdasági megerősödésün
ket csak úgy tudjuk biztosítani, ha az egymással való érint
kezés valam ely form áját megteremtjük. H a tájékozódást szer
zünk a szakma minden kérdésében. Ezt a célt kívánja szol
gálni a  borbély-fodrász ipartestület hivatalos lapja, a Fodrász 
Újság, am ikor előfizetését önköltségi árban szabta meg. Egv 
évre 5, fé lévre  3 pengő.

F o d rá s z ta n o n c o k  ta n u lm á n y i k irá n d u lá sa  a Sa- 
v o ly -g y á rb a . A székesfőváros II. kerületi Csalogány
utcai községi fiú iparostanonciskola fodrásztanulói, 
Kuba Sándor szaktanár kezdeményezéséibe f. hó 6-án és 
10-én —  tanulmányi kirándulásuk alkalmával — meg
látogatták a Savoly szappan- és illatszergyárat. Wes- 
sely Imre gyárigazgató ur lekötelező előzékenysége 
nemcsak arra nyújtott alkalmat, hogy személyes veze
tése mellett a tanuló ifjúság a gyár teljes üzemét meg
tekintse, hanem arra is, hogy ezt megelőzőleg dr. Wes- 
sely Jenő főorvos ur igen szép és tanulságos előadásá
ban is részesüljenek. A tanuló ifjúság nagy érdeklődés
sel hallgatta a kiváló szakorvos egészségügyi útbaiga
zítását és nézte végig a gyár tökéletes bei'endezésü 
üzemét. Bő szakismeretekkel és egy-egy értékes aján
dékcsomaggal felszerelve tértek vissza iskolájukba ta
nulságos kirándulásukról.

K u b a  S á n d o r  s za k e lő a d á sa i a S zö ve tségb en . Kuba 
Sándor, szakiskolánk igazgatója, az elmúlt hónapban 
minden csütörtökön este tartott elméleti vagy gyakor
lati előadást a Szövetségben. Kuba Sándor, aki a szé
kesfővárosi szakirányú iparostanonciskola egyik okta
tója, oktatási rendszerét rajzok kíséretében mutatta 
be ezen előadások keretében, bár igen kevesen jelentek 
meg a demonstrációknál. A rendkívül tanulságos elő
adás nagyobb közönséget érdemelt volna, de reméljük, 
a jövőben az érdeklődés jobban és intenzivebben fog 
megnyilvánulni.

F o d rá s zm e s te re k  „Sólyom" turistaegyesületének 
és a „Pénteki-társaság" tagjainak találkozóhelye min
den pénteken este a Páczer-féle vendéglő, IX., Lónyay- 
utca 7. Kitűnő ételek, jó borok, mérsékelt árak.

A  b u d a p es ti b o rb é ly -  és  fo d rá s zm e s te re k  szövetsé
gének V. alosztálya (Lipót-körut 15. sz., Schück-étte- 
rem) f. hó 15-én, csütörtökön este fél 9 órai kezdettel 
márciusi ünnepélyt rendez, melyre ezúton hívjuk meg 
a kartársakat. Műsor a helyszínen. V. alosztály elnök
sége.

A  IX .  k e rü le t i fo d rá s zm e s te re k  minden héten, hét
főn este 8 órakor tartják értekezletüket a Ferencvárosi 
Keresztény Kör (Ferenc-körut 2. sz., I. em.) helyiségé
ben. Ajánlatos minden szaktársnak, hogy az aktuális 
ügyek megbeszélése céljából, ezeken az összejövetele
ken okvetlenül résztvegyenek.

A  fe lá l l í t a n d ó  g ő zm o só d á ró l. A napokban az ipar
testület vezetősége az ipartestületi tagokhoz körlevelet 
bocsátott ki a tervezett ipartestületi mosoda felállítá
sának módozatai ügyében. Minthogy mindnyájunk ér
deke, hogy ebben a kérdésben az ipartestület tiszta ké
pet nyerjen arról, hogy mi a tagok, illetve a szaktársak 
véleménye ebben a nagyon fontos, sőt mondhatnánk 
korszakalkotó kérdésben, felkéri az ipartestület veze
tősége a szaktársakat, hogy a szétküldött körlevelekre 
kitöltve a választ 8 napon belül az ipartestülethez ok
vetlenül visszajuttatni szíveskedjenek.

E lő l já r ó s á g i ü lé s : m á rc iu s  hó 18-án.
T a n o n c s za b a d itá s : m á rc iu s  hó 19-én.

A  „S ó ly o m "  tu r is ta e g y e s ü le t  m á rc iu s i p ro g ra m m ja .
Március 4-én: Találkozás reggel kilenc órakor a
Szent János-kórháznál, Fácán, Szépjuhászné, Hárs
hegy, Máriaremete. Március 11-én: Találkozás reggel 
9 órakor a hűvösvölgyi végállomásnál, Üröm, Óbuda. 
Március 18-án: Találkozás reggel 9 órakor a zugligeti 
végállomásnál, Szépjuhászné, Feketehegy, Remete
hegy, Újlak. Március 25-én: Találkozás reggel 9 óra
kor a farkasréti villamos végállomásnál, Csillebérc, 
Makosmária, Zugliget. Április 1-én: Találkozás reggel 
fél 9 órakor a hűvösvölgyi végállomásnál. Remetehegy, 
Nagyszénás, Piliscsaba. Április 8-án: Találkozás reggel 
fél 9 órakor a hüvösvölgjd végállomásnál, Sólyomhegy, 
Szarvashegy, Solymár, Hűvösvölgy. Az összes túrákon 
Pandurovics György a vezető. Aki részt óhajt venni ki
rándulásainkon, azokat a fent jelzett helyen szívesen 
látjuk és várjuk. Főcél pontosság a megjelenésben, lel
kesedés a fenséges természet iránt és az igazi csalá
diasság és kedélyesség az egymásiránti értintkezésben. 
Beiratkozni lehet a kiránduláson vagy Kalmár István 
ivén az ipartestületben, ahol a hivatalos turaprogramm 
mindenkor ki van függesztve. Sporttársi üdvözlettel 
Csernyák József titkár, Breitfeld Alajos elnök.

K ö lc s ö n  g ő zm o só d a  felállítására adott mandátu
mot, a január hóban összeült szükebb bizottság. Ezen 
intézmény megvalósítása azért válik szükségessé, hogy 
necsak befelé, hanem kifelé is megvédhessék a fodrász
iparosság gazdasági érdeke. Tudatában vagyunk an
nak, hogy a közelmúlt eseményei, nehéz kérdés megol
dása elé állítanak bennünket, de mindeme körülmények 
mérlegelésével, mégis vállaltuk az ezzel járó felelőssé
get. Számítunk arra, hogy az örökké aggályoskodók 
ismét munkába lépnek, számítunk arra, hogy a kishi- 
tüek be is fognak nekik hódolni. De mi erős hittel, be
csületes iparos akarással, mégis meg fogjuk a kérdést 
oldani. Meg fogjuk pedig úgy, hogy ebből a fodrász
iparosságnak csak előnye és haszna legyen. Éppen ezért 
kérjük kartársainkat, hogy dobjanak félre minden két
kedést, ne hallgassanak a fodrásziparosság megtévesz
tőire. Állítsák ki pontosan az általunk küldött kérdő
íveket és a részvényekből jegyezzenek. Nem tartjuk 
szükségesnek itt vázolni mindazokat a gazdasági felté
teleket, mellyel a fodrásziparosságot megvédeni akar
juk, de biztosíthatjuk arról a közületet, hogy szándé
kunk nem a nyerészkedésen alapszik, hanem kizárólag 
a szakma boldogulását szolgálja. Ha mégis volna köz
tünk olyan, aki ez ügyben tájékozódni óhajt, azt min
den este 8 órától Kontró elnök ur személyesen fogja a 
testületben felvilágosítani. A jelen kibocsátott körle
velünk kötelező erővel nem bir, de minden
esetre elvárjuk, hogy csak azok és csak úgy töltsék ki, 
hogy abból mi a jövőt illetőleg, tiszta képet tudjunk al
kotni. Nincs aggodalomra ok, mindenki szegődjön az 
eszme szolgálatába. Tisztelettel a körlevelet aláírók.

N agy István ‘ t w * “ Budapest
V. kerü let, S z iget-u tca  15b. 
Köszörüléseket és javításokat 
: s jótállás mellett vállalok s : 

Solíngeni és angol acéláru állandóan
raktáron.
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SazaMsicola.
Értesítjük kartársainkat, hogy az Ipartestület ál

tal fenntartott Továbbképző Tanfolyam folyó hó 25-én 
az Ipartestület székházának nagytermében s az iskola 
céljaira fenntartott helyiségekben délután 1 órakor 
fogja idényszerü záróvizsgáját megtartani.

Továbbá közöljük, hogy a Mesterszövetség égisze 
alatt működő Hurtl Oszkár kartársunk által vezetett 
iskola folyó évi április hó 1-én ugyanott, délelőtt 10 óra
kor tartja záróvizsgáját. Felkérjük a kartársakat, hogy 
mindkét vizsgát minél nagyobb számban meglátogatni 
szíveskedjenek.

Elnökség.

Pályázz a ti fiiráetmény.
A magy. kir. Pázmány Péter Tudomány Egyetem 

az 1928. évi április 1-től 1928. évi december 31-ig 
a borbélymunkák végzésére pályázatot hirdet. Pályáz
hatnak a Budapesti Borbély-, Fodrász- és Parókakészitő 
Ipartestület által igazolt mesterek. Pályázati feltételek 
megtudhatók a nevezett egyetem gazdasági hivatalában,
VIII., Üllői-ut 26— 28, földszint 1. sz. alatt.

Pályázatok leadása lepecsételt, zárt borítékban, 
legkésőbb március hó 16. napja, délután 1 óráig.

Elnökség.

APRÓ HIRDETÉSEK.
Hirdetési ára: Alkalmazást keresők vagy alkalmazást 
adók részére 1 pengő. Egyéb hirdetések e rovatban 
szavanként 8 fillér, vastagabb betűvel 16 fillér. Apró- 
hirdetéseket csakis a hirdetési dij előzetes beküldése

esetén közlünk.

Egy vagy két jobbmegjelenésü, jómunkás, 5 éves 
borbélysegéd, kik a női hajvágásokat is értik, jobb üz
letbe felvétetnek. Szabad István fodrász, Hajmáskér 
Tábor E. 5. ___________________

Radiostat, ujkarban, 60 pengőért eladó. VI., Pauiav 
Ede-u. 46, fodrász. _________________

Eladó egy 18 év óta fennálló urifodrász-üzíet, el
költözés miatt. Nőifodrászatnak alkalmas. Komfortos 
lakással, olcsó lakbérrel. Weisz Béla, X., Endre-u. 7.

Perfekt urifodrász-segéd, ki a nőihajvágást is érti. 
felvétetik. Az ondolálást elsajátíthatja. Fizetés meg
egyezés szerint. Rotyis György, Békés, Széchenyi-tér 7.

Urifodrász, perfekt bubyhajvágó, haladó ondoláló, 
kevesebb fizetésért alkalmazást keres, ahol a nőifodrászat 
minden ágát gyakorolhatja. Levelek ,,Sürgős" jeligére 
Kossuth Lajos-u. 11, házfelügyelőhöz.

A budapesti borbély- és fodrászmesterek betegse- 
gélyző és temetkezési segélyegyletének vezetősége ér
tesíti összes tagjait, hogy tagtársunk, Higl József (VI., 
Szabolcs-utca 20. szám) f. é. február hó 9-én 52 éves ko
rában elhunyt. Temetése 11-én, délelőtt 11 órakor (szom
baton) a Rákoskeresztúri temető halottasházából, egyle
tünk zászlójának és hozzátartozóinak kísérete mellett 
ment végbe. Ezzel esedékessé vált a temetési pótlék 54-ik 
részletének (75 f .) befizetési kötelezettsége. A felmerült 
panaszok folytán nyomatékosan felszólítjuk tagtársaink 
közül azokat, akiket illet, hogy e kötelezettségüket kése
delem nélkül személyesen teljesítsék a kerületi pénztáro
soknál, mert ha ezentúl egy pótbefizetéssel több, mint 8 
napig hátralékban vannak, a vezetőségnek jogában áll 
igényjogosultságukat felfüggeszteni.

Ápoljuk gyümölcsfáinkat. A melegebb idők beálltá
val elérkezett a végső ideje a gyümölcsfaápolási munkák 
végrehajtására. A magyar gyümölcs hetven-nyolcvan szá
zaléka hibás, férges, beteg, értékesítésre, feldolgozásra 
nem alkalmas s igy évről-évre a különféle betegségek kö
vetkeztében óriási károsodás éri az egész országot. Min
den gazda tehát úgy a maga, mint az ország érdekei ellen 
vét, ha nem végzi el azokat a munkákat, amelyek révén 
megmenthetné gyümölcstermését. A Földmivelésügyi 
Minisztérium Növényvédelmi és Növényforgalmi Iro
dája (Budapest, V., Kossuth Lajos-tér 11. Földmivelésügyi 
Minisztérium) a kora tavaszi gyümölcsfaápolási teendők 
ismertetését, úgyszintén a házilag előállítható permetező
szerek készitésmódját mindenkinek díjtalanul megküldi, 
aki ennek megküldését válaszbélyeggel ellátott levélben 
kéri az Irodától.

Azonnalra belépne fiatal borbélysegéd a fővárosba 
vagy vidékre. Kovács Péter Tarnalelesz, Hevesmegye.

Budapesti fodrászoknál jól bevezetett ügynököt ke
resek illatszerek eladására. Megbeszélés 3— 5 között.
Cim e lap szerkesztőjénél.

Szolid fiatalasszony keres alkalmazást, mint ma- 
nikürözőnő, a nőifodrászatot teljes érti, de még egy 
kevés gyakorlatra van szüksége. Cime: Ulrichné, Fő
herceg Sándor-u. 5, fsz. 3.

Fodrászberendezés, komplett, modernkivitelii, 4 for- 
gószékes, lomberivokkal, utcai üvegtáblákkal alkalmi ár
ban eladó. Nyár-u. 33. Butorpince.

Eladó fodrászüzlet. Kiskunfélegyháza főutcáján, a 
legforgalmasabb helyen, 4 tükrös, szépen berendezett 
fodrászüzlet, melyben jelenleg négyen dolgoznak, elköl
tözés miatt sürgősen és olcsón eladó. Hölgyfodrászat 
is bevezethető, minthogy ehhez megfelelő hely van. Cim: 
Tábi Lajos fodrász, Kiskunfélegyháza, Kossuth-u. 12.

Cégértáltartó, kettő, szép, díszes eladó. Fodrász,
IV., Váci-u. 63.

25 éve fennálló úri- és nöifodrász-üzlet lakással, 
sürgősen eladó. Bővebbet Kalmár urnái, Csengery-u. 15.

Úri- és nőifodrászatot értő, mind a kettőre jogom 
van, üzletbe társulnék vagy belépnék. Vidékre is. Ta
kácŝ  Jámos, Elemér-u. 5, II. 28, Budapest.

Úgy jómunkás úri- és nőifodrász-segéd állást keres. 
(Hm: Dugonics-u. 15, házfelügyelő.

Egy fiatal borbélysegéd, feltétlenül jómunkás le
gyen, beléphet Sél lei Zsigmond fodrászhoz, Karcag, 
Vasut-utca.

Főhelyen levő, jóforgalmu borbélyüzlet, családi 
okokból eladó vagy bérbe adó. Olajos István, Tömör
kény, Csongrádm.

Egy éves jómunkás fodrászsegéd márc. 15-ére be
léphet. Csak vidéki lehet. Fizetés megegyezés szerint. 
Ajánlatokat Müllcr Lajos fodrászhoz. I., Döbrentei-tér 1.

Ipartestülctünk telefonszáma: József 424—79.
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Május 15-ére beléphet fürdői üzletembe egy jómeg- 
jelenésü, jómunkás uri-női fodrászsegéd. Lehet nő is, aki 
az uri-női fodrászatot teljesen érti. Feltételeket tartal
mazó ajánlatokat kér Dinyés Lajos fodrász, Harkány- 
fürdő.

Úri- és nőifodrászat, manikűr, régi jó üzlet eladó, 
vagy jobb szakembernek óvadékkal bérbe adó. Karpfen- 
stein-u. 21, I. 4.

Szerényigényü, fiatal fodrászsegéd, ki a nőihajvá- 
gást is érti, vidéken hosszabb ideig meg tud maradni, 
teljes ellátással azonnal felvétetik. Fizetés egyesség 
szerint. Oszkó Sándor fodrász, Kővágóörs, Zalam.

Jómunkás úri- és hölgyfodrászsegéd, ellátással fe l
vétetik. Pál Samu, Berettyóújfalu, Biharm.

Fiatal borbélysegéd, jómegjelenésü, ki jól tud be- 
retválni, 24 pengő, reggeli, ebéd, vacsora és lakással 
azonnal, esetleg későbbre felvétetik. Útiköltség 6 hó 
után megtérítve. Schnetz Antal fodrász, Somogyvár.

Fonyód fürdőtelepen fodrászüzlet 400 pengőért el
adó. Rózsás János fodrász, Fonyód.

15 éves fiamat borbély-fodrász tanoncnak adnám. 
Varga András borbély, Jánoshida. Solnokm.

,J ómenet el ii borbélyüzlet Makón eladó. Kolofon fod
rász, Makó, Justh Gy.-u. 55.

Modernül berendezett úri fodrászüzlet eladó. Bő
vebbet Wenter Ferencnél, VIII., Rákóczi-ut 51.

Kőrúthoz közel lévő úri- és nőifodrász-üzlet, szép, 
világos alkoffal és udvari kijárattal, szépen berendezve, 
portállal, családi okok miatt olcsón eladó. Cim Wéber 
szerkesztő urnái.

Olcsón eladók: mozsdó márványlappal, medencével, 
üveg cégtáblák, padlólinoleum, 150X75-ÖS utcai világító 
reklámtábla. Megtekinthető Rákóczi-ut 05, fodrásznál.

Harminchatfiókos szekrény eladó, Rákóczi-ut 25. 
szám. Bak.

Borbélyüzlet Miskolcon, forgalmas helyen, elköltö
zés miatt sürgősen eladó. Cim : Bodó Lajos, Tizes hon
véd-utca 37.

Hölgyfodrászüzlet, jómenetelü, Újpest legforgal
masabb helyén, elutazás miatt azonnal átadó. Cim e lap 
szerkesztőjénél.

Felvétetik üzletemben egy intelligens, jó munkás 
urifodrász-segéd, lehetőleg nős, ki évi állásra reflektál, 
25— 35 éves. Heti fizetés 25—30 pengő. Nádas, hölgy
fodrász, Andrássy-ut 30.

Nagykörúti illatszertár hátulsó helyisége, külön 
kijárattal, azonnal kiadó. ,,Hölgyfodrász“ jelige.

Balaton (Budapest) környéki nyaralón kimondot
tan jó urifodrász s női hajvágó-segéd, ki ondolál és 
pediküröz, egész szezonra alkalmazást keres. Cim: 
Földváry, VI., Angyalföldi-ut 18, I. 14. (Budapest.)

Fodrászüzletet, ha eladni, vagy venni óhajt, fordul
jon Bruckmann fodrászhoz, Aréna-ut 44.

Siófokon egy bevezetett úri- és nőifodrász-üzlet, 
kedvező feltételek mellett eladó. Cim e lap szerkesztő
jénél.

Fodrásznő, jól ondolál, manikűröz, forgalmasabb 
üzletbe ajánlkozik. Vörösmarty-u. 55, földsz. 8.

Felelős kiadó: Wéber József.
Kiadóhivatali intéző: Csernyák József.

A  leg jobb , leg tök é le teseb b  és le g 
célszerűbb gyá rtm án y

„ J e r b a  borotva
Jerba olló

Jerba sxíj
Jerba pa&ssta
K a p h a tó :

Reiter M ihálynál
IV., Sütő-utca 1.

Úgyszintén kaphatók valódi Pollárt-borolvák is.

A világhírt! 'valódi solitigeni

POLLART
BOROTVÁK

FENÖSZIJ ÉS PASZTA
kaphatók

TÜRR J.
magyarországi vezérképviselőnél

V., Akadém ia-utca 13. sz. 
II. cm. 25.
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F O D R A S Z U J5AO

Törvényesen védett

Rév-tok szappantartó
es

R é v - t o k  s z a p p a n
ezentúl csak nálam kapható.

R év-tok .................................................. P. 1-80
Rév-tok szappan..................................... P. —.60

Budapesten személyesen kérem rendelni. Vidékre posta utján
levelezőlapon.

R év  F iilöp  fodrászm ester,
V., Vécsei-u. 5., Országház-kávéházzal szemben.

:SK

m

A íodrásziparban szükséges

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

HIGIENA
fehérnem ü-k ö lc s ö n z ő -v á l l a l a t

Budapest, VI., Dessewffy-utca 26.
Telefon: Teréz 154—47.

PAJOLIN
illatszergyár
Cégtulajdonos: SZŰCS BÉLA 

V., Vilmos császár-ut 78.

Eau de Peary
(Jégbay Rum)

Lotion I  illatos kölni vizek,
brillantin, száritó púder. 

Legolcsóbb árak. Príma minőség.

Fodrászati kellékek  
legolcsóbb napi áron.

Telefonrendelések aznap házhoz 
szállíttatnak.

Telefon: Teréz 116—73.

m

’ i'-’l

FLASNER LAJOS
késm üves és m üköszörü lde

Budapest,
VIII., József-körut 17.

***

Villanyerőre berendezett homorú 
boro tva  köszörű idé . A n g o l 
és so lin gen i finom  acé lá ru  

rak tár.

K öszö rü lések e t és ja v ítá 
sokat o lcsón  szám it.

V id ék i ren d e lések , k öszö rü 
lé sek  és ja v ítá sok  24 órán  

belü l eszk özö lte tn ek .

M  MtKÖSZÖRÜS ^
Q  BUDAPEST VI., VILMOS CSÁSZÁR-UT 27. m  
^  (NEMZETI HITELINTÉZET MELLETT) ^

0
m

ALAP1TTA TOTT 1906.

0y0y

0y
d

0

y
0y

MO , <  .. ^  v  ;; pr
Kiismert hírneves borotva-müköszörülde és acéláru raktár 
Köszörülések és javítások V i d é k i  megrendelések
szakszerűén készíttetnek a z o n n a l  eszközöltetnek ^

2 ^  Valódi s o l i n g  e n i, francia  és angol a c é l á r u  :: ^

A
3
po*er

&  »  
S  s s a. 
D gQ. N

V e: B B
*» e;B Fpr g
f io ■ 
P tr

J*
t;*O*W
t:: pr
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0
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F O D R Á S Z  Ú J S Á G

• •

MIKLÓS ODON
tömb

B u ^ a g e s t j ^ W J l y J W e s s e ] ^ ^

Modern úri- és női fodrász
termek berendezési válla
lata. | Tervezések, átalakí
tások, régi bút ’rok kicseré
lése. | Villany-, gáz- és víz
vezeték berendeléseket a 
legjutányosabb áron készít. 
Ajánlatokkal dí jmentesen 
' szolgálunk. ZZZZT

Értesítem a fodrászokat, hogy sikerült a világhírű 
„Tr i a n on“- borotvák képviseletét megszereznem 
27-es és 28-as szélességben kaphatók. Ára P 4-

ÜUEGCSISZOLÓ ÉJ 
TÜKÖRflRUGYflR
DEUTSCH MÓR ÉS JENŐ
Budapest, VI., Paulay Ede-utca 57. sz.

Telefonszám : 25—80
Régi tükrök uiratiikrözése 
és javítása. Üveglapok ma
nikűr éi toilettasztalokhoz

4
4
I
4
<
4
<
4
I
4
4
(

I. rendű

kölnivizeket
hajszereket

ajánl

Dr. Kuti-féle
Kozmetikai Laboratórium 
Budapest, VI., Rózsa-u. 95.

és

K iváló  m inőségű fodrász fehér
neműt versenyképes áron  

kölcsönöz s autójával 
m enetrendszerű pon- 

{ o sságga l ház - 
hoz szállít.

Budapesti Nagy Gőzmosó és 
Fehérnemű kölcsönző gyár

B u d a p e s t ,

VI., Lőporlár-ulca 14 a
Telefon : Teréz 297-97

P
ÚJÍTÁS
BAUER-FÉLE
MÜKÖSZÖRÜS
MŰHELYBEN
Budapest, VI., Klauzál-utca

22.

1 _  ■■ ■■ ■■ ■ m mKöszörülések
mél yen leszállított áron és pedig:
Borotva....................1.— pengő
O l l ó ........................—.50 pengő
G é p ........................1.— pengő

A köszörülésért szavatosságot vállal
Borotvák, kések és egyéb finom acéU 
áruk raktára nagyban és kicsinyben

I  
t 
)
>
»
»  
l  
I  
»
I

>
»

19

" / M 7
Z e k é m e t^  K ö lcsö n ző  Vállalat

B u d a p e s t ,  V . , K o r á i t - u t c a  tO. s z á m . 
Telefon 159-60 és 46-86

Szállít:

fodrász-fehérnem űket
kölcsönrendszer alapján.



F O D R Á S Z  UJSACJ

ALAPÍTVA
1871. Blazsek Adolfné 17 ÉREMMEL 

KITÜNTETVE.

késmüves és
müköszöriis, soHngen. és slseif.e.d. «... acétóruk

állandó nagy raklára
„  I T  ^  a  ¥ > ¥ ^  S  T  Fiók-üzlet : VII., Rákóczi-ut 56.

Fő-üzlet : IV., Kccskeinéti-u. 1. B  U  A  *■
M ü h e l y t e l e p :  IX., R á k o s - u t c a  15. s z á m .

Legújabb solingeni rendszerű köszörülő gépekkel újonnan berendezve. -  Tökéletes megbízható ™"n̂ “  
Köszürüléseket 24 órán belül pontosan eszközlök. -  Minden általam eladott es koszorúit tárgyért a g J ■ 

jótállást vállalom és a meg nem fe'elöt a legnagyobb készséggé! atcseielein.

1928. F E B R U Á R  HAVI  ÁRAI M:

B O R O T V Á K :
Blazsek 27—28 angol a c é lb ó l................P 5.60
™ 1-------. . .  i O.oU

P 5.60 
P 7.- 
P 7.20

Blazsek 77 homorú 
Blazsek 76 félhomorú 
Blazsek 460 homorú 
Johnson, 7 csili., homorú
„Hanton" Páris .   £ 4.80
Wostenholm angol pipás borotva • • • *
Kaiser Ellions Primissima........................... P o.—
Borotva köszörülés...................................P * 44
Fodrászolló ............................................1
Hajvágógép „ ................................... .... l.ou

HAJ V Á G  Ó G É P E K :
Valódi Juwel 3.57 m / m ....................... P 13.20
Ugyanaz 0-ás P 12.-

Protos Vu> m /m ................................
Kohinoor ‘A m / m ............................
Valódi Aesculap 3, 5, 7 m m . . . .

„ „ 111/111 ......................
„ Mundus V4 m m ................

Hajvágó ollók Non Pilis Ultra, pipás
Clauberg 18 c m ........................

Ugyanaz pipás Clauberg 19 cm . . .
„ solingeni 18 cm ................

19 - ..................
20 „

Clauberg olló bajuszvágásra . . . .  
Manicure olló használatra kész állapotban

P
P
P
P
P
P

6.80 
7.20 
4.40 
5.— 
5.60 
5 -  
2.-

20



F O D R Á S Z  DJSAQ

MARVEL
RT.

B u d a p es t, V M M A n g o l -u t c a  17— 1 9 .

Gyárt fodrászok részére:

Elsőrendű kölni vizeket, fejmosószereket
(Bayrum, Lotion, Champoon)

Folyékony és szilárd brillantinokat, fodrászpudert és 
egyéb kozmetikai cikkeket, valamint illatszereket.

K itű n ő  m in ő s é g ! O lcsó  á ra k ! F ig y e lm e s  k is z o lg á lá s !
L E R A K  A T  A I :

I. M iakity E lek, Bercsényi-utca 8.
II. G rosch  M iklós, Zsigmond-utca 7.
III. Sárközy  János, Lajos-utca 91.
IV. Gruber Ferenc, Korona-utca 2.
V. S lezák La jos, Csáky-utca 32.
V. H e ll V ilm os, Váci-ut 104.

VI. H a rd y  Dániel, V ilm os császár-ut 49.
V I. R abong János, Izabella-utca 68.

VII. F lesch József, Rottenbiller-u . 39.
VII. Karbach András, Nefelejts-utca 43. 
V ili. F e iner V ilm os, Rákóczi-ut 63.
V ili. Fuchs Gyula, Losonczi-utca 11.
IX. Balkányi K áro ly , Ü llő i-u t 107.
IX. Majer György, Soroksári-ut 60.
X . Kocsis Gyula, F e lső  Jászberényi-ut. 

Balogh Pál fodrász. Üllői-ut, Mária Valéria-telep.

K é a z ltm é n y e ln k  az ö s s z e s  fo d r á s z a it s z a k —n a g y lce re a k e d ő k n é l kaph atóig.

EIHIMER OLAJOS
T eljes  úri-, női fodrász és manikűr 

üzletek tervezése  és kivitele.
E

V É D J E G Y

Budapest, "VII., Baresay-utca 3. szám.
Fém  ár o gyár, galvan izáló in tézet, v a 
lam in t fém készttlékek  k iv ite le zése

'legújabban központi hajszáritókészülékek
készítése

G y á r t  é s  s z a k s z e r ű e n  j a v í t :  
Fejm osó-készüléket, légszesz-vizm elegitőt 
(autogeizer.) H ajm unkaszáritó-kem encét. 

H ajsütővasm elegitőt. A rcgőzölő-készüléket. 
Fém m anikür-asztalokat. Fejtám lákat. Fod
rászasztali készleteket. V iaszbaba, paróka- 
és kirakatállványokat. Utcai fodrászlám pákat 

C égértálakat és tartókat 
Azonkívül elvállal mindennemű gáz- és 

vízszerelési munkát.
S z o l i d  é s  p o n t o s  k i s z o l g á l á s .

A

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

A L A P I T T A T O T T  1899-lk É V B E N .



I
P A L L E T T A  R IC H Á R D  U T Ó D A

LÉBER KÁLMÁN
Borotva és késárugyára, A  Tökéletesen berendezett 

solingeni, sheffieldi finomacél- n  üzem fodrász szerszámok 
áru nagybani raktára, mükö- f\ köszörülésére, javítására és 
szörüldéje és nikkelező telepe » < nikkelezésére
Alapittatott 1889. Budapest, Vili., Rákóczi-ut 61 . Telefon: J. 58-09.

Ezen hirdetést m ély tisztelettel ajánljuk kedves m egrendelőinknek és kérjük, m éltóztassanak egy  kis 
időt szentelni ennek áttanulm ányozására. ♦  Vállalkozásunkat négy pillérre építettük: A  szakszerű 

alaposságra, a folytonos gondosságra, a technika helyes alkalm azására és az üzleti élet min
den harcát m egálló erkölcsére. Ebben benne van : A  m egrendelő által teljesítendő fize

tésért a legtöbbet tudni nyújtani. A  panaszával, ha előfordul, éppen olyan kedvesen 
m eghallgatni és segiteni, mint a vásárlásnál. C sak  igazat mondani! M ég akkor 

is, ha látszólag ellenünk szólna, tudni és megérteni, hogy nem kell nékünk 
olyan haszon, amiből másnak kára van! ♦  Köszörüléseket és javításo

kat, valamint nikkelezéseket gondosan és szakszerűen, a m egígért 
időre pontosan, a lehető legolcsóbb árban készítjük el és 

postai m egrendeléseket haladéktalanul továbbítunk.
Örömmel tudatjuk kedves megrendelőinkkel, hogy a pengő bekövetkezésével árainkat, ahol lehetséges volt 

mérsékeltük és becsületes jószándékunk teljes hangsúlyával jelentjük ki, hogy olcsó áraink mellett, minőségi 
és használati, valamint kiviteli szavatosságunkat teljes értelemben gyakoroljuk.

T eljes tisztelettel L É B E R  K Á L M Á N .

Á rje g y zé k .
Hajvágógépek í drb

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

„ K o h -i-n o o r.............................  5.—
Lapok felpassitva, a lsó la p ..............  4.—

f e ls ő la p ........... 3.25
A legtökéletesebb gép Babi nyakborotválás 
helyett, nem húz, nem szúr, nem hagy el, 
utána nem lesz vörös a nyak . . . .  8.—

Rugók.
fűvel, Mars, Mundus . . . .  tct. 3.00 0.30
K o h -i-n o o r .................................  „ 1.50 0.15
Csavaralátétrugó.........................  „ 1.50 0.15

H ajvágóollók.
Ered. pipás Clauberg Non Plus Ultra 18 7.—
U g y a n a z .............................................. 19 7.50
Ugyanaz solingeni 1 8 ......................  4.40
U gyan az.................1 9 ......................... 5.—
U gyan az.................2 0 ........................  5.60
J. A. Henckels 1 8 ........................... 7.—
Ugyanaz 1 9 ........................... 7.50
Olcsó, sima 3 — 4.— i g .........................
Manikűr olló finom, vék o n y ..........  2.00
J. A. H en ckels ..................................  4.00

Manikűr reszelők 14 16 18 20 cm.
1.50 2.— 2720 2740

I drb
Körömkaparó és feltoló .............................. 1.50

Borotvák
Léber homorú 76-os 3 — 4— 5/8 . . . 7.20
Léber fé lh o m o ru ..........................................  6.40
Léber n egyedh om oru.............................. 5.—
Léber Attila 27. 28........................................  4.40
fohnson 7 csili, h o m o r ú .....................  9.—
S. Pearson h o m o rú ..................................  10.—
Ugyanaz fr.......................................................  7 .—
Gold Krone h o m o r ú .............................. 7.—
Kronenberg 27. 28.....................................  4.—
Hamond 27. 28............................................... 4.—
Clauberg pipás 27. 28.................................. 6.—
F. Ed. Wüsthof h om o rú .........................  6.—
Merx u. Co. h o m o r ú .............................. 6.—
Ugyanaz francia é l ű .................................  4.40
Eredeti „Pollárt" 27. 28................................ 4.60
Eredeti „Hamon" P á r i s .......................... 5.—

Minden borotva csont, vagy hasonló értékű nyél
lel van szerelve és jótállással

Fenőszljak lógós és kézi 2.— 10.— lg, me
lyek használatra preparált állapotban lesznek 
kiadva és a jó fenésért garantálva.

Köszörülések és javítások.
Borotva k ö szö rü lé se k .............................. 1.44
Fodrászolló „   080
Manikürolló „ ......................... .... . 0.56
Haj- és s z a k á llg é p .................................. 1.60

N ik k elezés..............................................  1.60
Fehér, prima csontnyél borotvára felszege

cselve ...........................................................  1.60
Schützer borotvaszappan mindig a legolcsóbb árban.

Forgalmi adó és csomagolás az árakban bennfoglaltatik 
és igy az külön nem lesz felszámítva.

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




