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Bubi frizura !
A fodrásziparban talán nem is tudják, milyen fontos 

tényezővé nőtte ki magát a Bubi-hajvágás. A nők ezen 
divatja úgy az úri fodrászatban, mint a nőifodrászatban, 
mondhatni, egyaránt egy uj kereseti forrást biztosított. 
Véleményem szerint az urifodrászat reneszánszkorát fogja 
élni a megkezdett mai divattal. Az urifodrászoknuk oda 
kell törekedniük, hogy a fenti divat minél nagyobb mé
reteket öltsön. Még pedig1 kettős érdekért, elsősorban, 
hogy a férfifodrászok, illetve az ifjú generáció hozzá
szokik ismét ollóval hajat vágni és bizonyos művészetet 
belevinni munkájába, másrészt pedig akarva, nem akarva, 
meg kell tanulni a hajsütést is. Ha ezeket a munká
latokat elsajátítják, abban az esetben e tudásukat min
den esetben értékesíteni is iparkodnak és átviszik a férfi
kiszolgálásba. Ebből aztán az következik, hogy úgy mint 
régen, a fiatal férfiakat rá fogják venni haj sütésre és 
be fog következni az a várva-yárt korszak, jhogjy a íéiifiak' 
is kultuszt fognak űzni hajviseletükből.

Ezzel egyetemlegesen be fog következni az az idő, 
mikor nem a borotválás és szűkén vett hajvágásra lesz 
szüksége a nagyközönségnek a borbély ujjaira, hanem 
más igényeik is lesznek, amit aztán önmagáik házilag el
intézni nem tudnak. Ilyenformán ki fog fejlődni az úri- 
fodrászat fénykora. Természetesen, ha az iparban mű
ködő egyének a fenti alkalmakat megragadják' és kellő
képen kihasználják.

Amíg ilyen fejlődést mutat az úri fodrászat, époly 
fejlődésre számíthat a nőifodrászat is. Épen az imént 
tettem félre a londoni fodrászlapot, amely már nagy 
vonalakban mutatja a nőifodrászat fejlődését. De mi
előtt az elmúlt évek visszafejlődését meg nem vizsgáljuk, 
addig nem tudjuk kellőképen értékelni a jövő perspektí
váját. A megelőző évben igen erős visszaesés mutat
kozott a nőifodrászat terén. Mert nem állott egyébből, 
mint hajmosás, ondolálás és egy kevés Henafestésből, 
már pedig kizárólag csak ebből a munkálatokból igen

nehezen tudta volna az ipar fenntartani magát. Már 
pedig ha rna végignézünk a világ fodrászipar lapjaiban, 
azt fogjuk tapasztalni, hogy milyen nagy perspektiva 
nyílik a jobb elhelyezkedésre a nőifodrászat terén.

A londoni lap szerint a Bubi-frizurák és ezzel kap
csolatos divatok alkonyukat élik; ennek a divatnak a 
kimultával természetesen a vendéghajak lépnek előtérbe. 
Már pedig tudjuk azt, hogy vendéghajakkal a fésülést 
egyedül elintézni egyszerűen lehetetlen, önként adódik 
az a lehetőség, hogy a hölgyek ismét szorgalmasabban 
fogják látogatni üzleteinket és ismét valami tonnában 
divattá fogja kinőni magát. Ami a nőifodrászat terén 
a mai viszonyok között igen üdvös volna,

A legnagyobb fejlődést a hajmunka-ipar fogja mu
tatni. Ezen iparágunk majdnem kihalóban van, a jelen- 
’ :gi hajviseletekkel mintegy életre hívják a hajmunka- 
ipart. Ha a nőknél a vendéghajak, illetve a hosszabb 
hajviselet lép életbe, akkor természetesen szükség lesz 
különböző vendéghajra, ezeket meg is kell csinálni, ezzel 
megkezdődik a hajmunka-ipar fejlődése,

Az (urifodrászatban is, ha a fejlődés formája la 
leirt módon következik be, feltétlen szükségesek' lesznek 
a tupe-hajviseletek, ami szintén a hajmunka kultuszát 
vezeti be. Mert ha a férfiaknál a magas és a sütött 
fésülés fog divatozni, akkor természetesen a kopasz 
etinberek is oda fognak törekedni, hogy hajuk legyen. 
Ehhez pedig szintén vendéghaj szükséges.

Már most, ha összegezzük iparágainkban a fejlődés 
kihatásait, arra kell rájönnünk, hogy minden irányban 
oda kell törekednünk, ahová a fent leírtak és a józan 
ijparpolitika mutat.

Tehát hajtunk a sor, csak dolgoznunk kell és a 
fent jelzett irányt kell követnünk.

M i k l ó s  Öd ö n .

. .F Ö L D E S "  Margit-créme világhírű arcszépitő!
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Mi a cé lja  a borbélyok  és  
fodrászok  orsz. szövetségének .

Több (oldalról kérdést intéznek hozzám, hogy mi 
az igazi célja az országos fodrász-szövetségnek.

Amely 'szaktársam át tudja érezhi, aki fel tudja 
fogni ennek a szövetségnek hőidére jét, az nem1 is kér
dez ilyesmit. Eltekintve, hogy a mai helyzetünkben, mi
után a csonka országban körülbelül csak négyezren va
gyunk mesterek, igy egyes jóléti intézményeket nem 
lehet megvalósítani azért sem, mert kevesen és tőke
szegények vagyunk többnyire, az államra pedig mi nem 
(szjámithatunk a inai körülmények között, hogy min
ket hathatósan támogasson egyes jóléti intézmények 
életrehozása és ennek fentartásában. Ez vonatkozik az 
Országos borbély- és fodrász nyugdíjintézményre és a 
kendő szeretethíázra. Ezt a kettőt mi nem tudjuk a 
saját erőnkből fentartani, de a többit meg lehet való
sítani, vagy ha már megvannak, úgy azokat a szövet
ségi tagokra kiterjeszteni.

Kedves szaktársaim! Az Országos fodrász-szövetség 
1925. íév augusztus 24-én megalakult. Ez oly momen
tum volt a mi fodrásztársadalniunkban, amilyent ke
veset éltünk át. Én már az életem javát leéltem, sok 
mindent megértem, de amit a fodrász-szövetség meg
alakulása napján átéreztem, azt csak az a szaktárcám 
tudja felfogni, aki velem együtt érez és velem egyii’t 
lelkesedik a mi ügyünkért.

Mi, akik ott voltunk a nagygyűlésen, jóleső érzés
sel vettük tudomásul a vezetőség fáradhatatlan tevé
kenységét és rátermettségét; megérdemli minden egyes, 
Jiogy őszinte elismeréssel adózzunk nekik, mert nem 
volt könnyű munka az ezerfelé gravitáló egyedeket egy 
kalap alá hozni és a szövetséget megalakítani.

Hogy többen még nagyobb sikert reméltek, azok 
elfelejtették, hogy a Mindenható is csak hat nap alatt 
teremtette meg a világot és nem egy nap alatt.

Tehát legyünk türelemmel és lelkesedjünk, tömö
rüljünk és áldozzunk az egyetemes ügyünkért továbbra 
is. Amely szaktársam nem tud lelkesedni a jövőért, 
a saját és szaktársai boldogulásáért, az olyannak a 
lelke olyan mint a holdvilág, amely fénylik, de nem 
melegít. '

Napfényből legyen a lelkünk, amely meleg, vilá
git és termékenyít és ne várja senki azt, hogyha már 
minden készen lesz, akkor is ráér az ügyhöz csatla
kozni. Itt az idő, aki még eddig nem jelentette be 
a belépését a szövetségbe, az jelenlse be minél előbb. 
A tagdíjtól ne féljen senki, az nem lesz olyan nagy, 
a legszegényebb szaktárs is könnyen megtudja azt 
fizetni.

10. szám

Kedves szaktársaim! Most pedig megírom a véle
ményemet, hogy miért szükséges az Országos borbély- 
és fodrász-szövetség.

Ami szakmánkban, ahányan vagyunk, annyifélekép 
gondolkodunk és cselekszünk, nincs testvéri összetar
tás, nincs felebaráti szeretet; ezért van aztán az irigy
ség, a tiszteségtelen verseny stb. Hogy a jövőben tel
jesen megszűnjön minden rendetlenség a szakmánk
ban, szükségünk van egy olyan szervre, amely hivatva 
lesz, hogy Útmutatásul és felvilágosítással szolgáljon 
és szükség esetén a felruházott hatalmával mindenféle 
kilengéseket az iparunkban megtoroljon. Ez volna a 
föojd'rász-szövétségnek a fő hivatása, ha majd1 egyszer 
rend és fegyelem lesz az iparunkban, akkor meg
valósul minden, amire szükségünk lesz, addig nem.

Hogy mennyire szükséges nekünk egy ilyen köz
pont, amely rendet fog teremteni úgy a fővárosban, 
mint a vidéken, bizonyiték az alábbi soraim.

Engedjék meg kedves szaktársaim, hogy tapasztala
taimat elibük tárhassam; előbb a falut veszem elő, 
mert én is falun lakom és ott (figyelem minden nap 
ezeket a holdkóros tüneteket. Ismerek köiségct, 
amelynek a határja harmincezer kata&ztfális hold föld
ből áll. A nép ott rendkívül módos, de az ott lévő bor
bély veszettül konkurrál. 25 kiló búzáért éven át nyír 
és borotvál egy embert; felkel szombaton hajnalban két 
órakor és járja aznapi éjfélig. Hétköznap kénytelen nap
számba járni, hogy a nyomorúságos életét továbbten- 
gedhesse. (Tanult borbély egytől-egyik!) Kérdeni, hogy 
hol van az ilyen gerinctelen szaktársnál a szakmai 
öntudat? Tehát ezeket kell elsősorban felvilágosítani, 
öntudatra ébreszteni és gerincet beleszuggerálni. Ilyent 
találunk még sokat a faluban, de el kell ismerni, 
hogy vannak némely falun férfias öntudattal megál
dott szaktársak is, hogy példának állíthatók a szak
mánk élére.

Itt van például Cece (Fejérm.) község; nem valami 
(nagyon módos, nem is szegény nép lakja és két bor
bélya van. Egy borotválás 5000 korona, hajvágás 10.000 
korona, összesen 15.000 korona. Házon kívül nincs ven
dég, ha valaki hivatja a borbélyt, még többet kell 
fizetni. Ezt azért írom meg őszintén és a valóságnak 
■megfelelően, hogy vegyenek példát azon falusi, vá
rosi és fővárosi szaktársaim, akik holmi alamizsnáért 
egész nap esőben, sárban szaladgálnak, hogy mennyi
vel szebb és nyugödtabb az ember élete, akit a gond
viselés egy kis öntudattal, szorgalommal és praktikus 
léletbeosztással megáldott.

A fővárosnak is megvannak az ő Hübele Balázsa]. 
Mikor a nagygyűlésen résztvettem, alkalmam volt egy

G A R A  €4ÉZA É S  TÁRSAI, illatszergyára
Budapest, 1^., Üllői-nt 1, T e l.: J. 0 -58. Készít tini só- és pouder-tablettát.
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A szép soproni határvárosban a kereskedelmi és ipar
kamara egy nagy ipari kiállítást rendezett, amely 1925 
augusztus 2-ától szeptember 10-éig tartott. Ezen kiál
lításon 187 kiállító vett részt, melyek közül egy fod
rász akadt, aki számos hajmunkáival és frizuráival 
kitűnt. Ez a fodrász Ludwig Vilmos hölgy- és szín
házi fodrász Sopronban. Ludwig ur a nagy ezüstérem
mel és díszoklevéllel lett kitüntetve. Buzgó szaktár
sunknak ezen kiállítási képét olvasóinknak bemutatjuk.

kissé a fodrászügyet a mi szakmánkban megfigyelni. 
Ott sem minden te jfel; 2—3 ezer koronáért lehet meg- 
bjprotválkozni a fővárosban, Cecén azonban nem, ott 
nincs kivétel.

Azután a sokat hangoztatott pontos 7 órai zár
óra sem stimmel.

Megfigyeltem, (pont 7 órakor zár a mester, egy 
csomó vendég áll az üzlet előtt, mivel tudják, hogy 
7 órakor zár a borbély, hát előbb nem jöttek, de azért 
ki lettek szolgálva és ezt a vendég is jól tudja. Az
után a külső perifériákon találtam még este 9 óra 
után borbélyüzletet nyitva* Hogy ki borotválkozik oly 
későn abban a sötét elhagyott utcában és nem va
lami nagy kényelemmel berendezett műhelyben? Sokat 
lehetne ilyen kilengésekről írni, de nem folytatom to
vább, hanem ismerjük be, hogy hibásak vagyunk mind
annyian, hógy ennyire züllött az iparunk, hogy eddig 
dgymást gyűlöltük stb.

Fogadjunk meg magunkban, hogy ezután egy em
berségesebb irányt fogunk követni, össze fogunk tar
tani és az iparunkban hivatott vezéreket híven kö

vetni és minden erőnkkel és tehetségünkkel ők'et tá
mogatni, hogy végre felemelkedhessünk abból a fer
tőből, amelyben jelenleg vagyunk.

Még valami a fodrász-nagygyűlésen felszólaló szak
társaknak: igazat adtak, bármit is óhajtott a felszólaló, 
a rendőrkapitánynak is igaza volt, amiért hirtelen ia 
gyűlést feloszlatta, mert a hatalomnak mindig igaza van. 
így hát adjanak nekem is egy kis igazat.

Kedves szerkesztő ur fogadja mély köszönetemet 
poraim közléséért.

Pálfa, 1925 szeptember 17.
Kartársi üdvözlettel

R e i n s p a c h Á d á m 
borbélymester.

Az Országos S zöve tség  
értekezlete ,

Grosch Miklós, az Országos Szövetség elnöke, c 
hó 21-ére a vasúti és hajózási clubba ötventagu bi
zottságot hivott egybe, abból a célból, hogy a már 
megalakult Országos Szövetség munkáinak befejezését 
megbeszéljék.

A vidéket három szaktárs képviselte: Heim (Sze
ged), Kerekes (Miskolc) és Angerer (Kalocsa). Az el
nök üdvözölte a megjelenteket és megnyitódnak nyil
vánította az értekezletet, sajnálatát fejezte ki, hogy a 
Szövetség ügyésze nem jelent meg az értekezleten.

A napirend első pontja volt az alapszabályok vég
leges befejezése és felterjesztése jóváhagyás végett.

Elnök felkérésére Kiss Gyula ismertette az alap
szabályokat s bejelentette, hogy az alapszabály F. 
pontja módosításra szorul. Ennek okát rövid, de meg
győző érvekkel bizonyította, amelyet az értekezlet el js 
fogadott. Ezután rátért az értekezlet második pontjára: 
a vidék megszervezése és körzeti beosztására. Kiss 
ismerteti a tervezetet, mely megyei körzeti beosztást 
tervez s a körzetekben lennének az alosztályok s hozzá
fűzte még, hogy maguk a körzetek nem oly fontosak, 
hogy azok mikép és hogyan lennének elosztva, hanem

Szaktársak figyelmébe ! \
K iv á ló  m inőségű a  „ Je rb a u-  
borotva, fe n ö sz ij  és p a sz ta , 
valam int k iv á ló  m inőségű  
h a iv ág ó g ép ek  és o lló k  nagy  
raktára . A „ Je rb a “-boro tv á 
n ak  á llan áó  tartós a z  éle. A 
s o k  j ó  közt is a le g jo b b a k  
a  „ fe rb a u-gyártm ányok. 

K a p h a tó

Reiter Mihály
Budapest,
IV., Sütő-utca 1. sz.
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fontos maga az alosztály é*s azok működése. Ezen beosztás 
kidolgozására kéri egy hatos bizottság megválasztását, 
amely azonnal meg is történt; tagjai a következők: Kiss 
Kantró, Miklós, Katrein, Rabong és Slezák. A bizottság 
megválasztása után Miklós Ödön helyesli a megyei 
beosztásokat, de kéri, hogy az ipari gócpontokat ve
gyék elsősorban figyelembe. Angerer kéri, hogy a be
osztásoknál feltétlenül ügyeljünk arra, hogy a vidék 
minél könnyebb összeköttetést kapjon a központtal.

Elnök ezután rátért az értekezlet harmadik pont
jára: a gazdasági bizottság jelentésére s több bevételi 
és kiadási tételt olvasott fel, de ezzel még nem tud 
tiszta képet nyújtani a gazdasági helyzetről, mivel még 
mindig jönnek bevételi és kiadási tételek. Ezt tudo
másul vették.

Következett a negyedik pont: a közgyűlés előké- 
szitése. Heirn úgy óhajtja, hogy a vidékről minden 
körzetből csak egy-két tag legyen a közgyűlésre ide- 
legálva. Kiss azon aggodalmának ad kifejezést, hogy 
a megválasztott bizottság még nem tudja a helyes igaz
gatást s kéri, csinálják meg lelkiismeretesen a beosz
tásokat s fontosnak tartja azt, hogy felkérjünk bizonyos 
egyéneket vidékről az ottani alosztályok megszervezé
sére és a választmányok megválasztására, hbgy a köz
pontnak minél előbb kezében legyen a vidéki tiszti
kar névsora.

Ennek elfogadása után Miklós úgy gondolja he
lyesnek, ha a közgyűlésen vidékről is és Budapest
ről is bizonyos számú kiküldöttek vegyenek részt, de 
a kiküldöttek jól legyenek kiválasztva, mert ők az 
összességet fogják képviselni.

Kontró testületi elnök szerint az volna a helyes, 
ha a vidékről csak az alosztályok elnökei lennének a 
közgyűlésre kiküldve.

Kiss helyesli Kontró nézetét s kéri a bizottságot, 
amely a beosztásokat végzi, hogy ennek eredményét 
a szaklapban közöljék s kéri az értekezletet, hogy ezen 
ügyben már egységesen állapodjanak meg.

K e r e k e s  tartott ezután hosszabb beszédet az or- 
szágositás szükségességéről. Először is rátér arra, hogy 
mily szükséges ez az iparnak, mert, szerinte, ez az ipar 
fejlődése, s rámutat arra, hogy bármily nehézségeken 
is megy ez keresztül, de ennek meg kell történnie, 
mert az ipar érdeke s az ipar naggyátétele is meg
kívánja ezt s reméli, hogy a szövetség országositása 
nem fog senkinek csalódást okozni s kijelenti, hogy 
azokat a pontokat, amelyeket itt most kidolgoznak1, ja 
vidék magára nézve kötelezőnek fogja elismerni.

Grosch szerint most mindenről volt szó, csak ma
gáról a közgyűlésről nem s bejelenti azt, hogy a köz
gyűlésen csak szövetségi tag vehet részt s ki kell dom
borítani az alapszabályokban azt is, hogy a vidéki ki
küldött fel legyen hatalmazva az egész alosztály nevé
ben szavazni a taglétszám arányában s el kell hatá
rozni már azt is, hogy milyen direktívát adjunk mán

most a vidéknek. Szerinte a vidéknek már joga van 
tagsági dijakat is beszedni. Kérdést fog intézni a vi
dékhez aziránt hogy mily létszámmal rendelkeznek a 
különböző helyeken s ő egyelőre meglesz elégedve azzal 
is, ha ez ezer lesz. Miklós közbeszól, hogy ő ezeröt
százat garantál.

Elnök még annak az óhajának ad kifejezést, hogy 
a szövetségnek valami oly eszköznek kell a {kezében lenni, 
amellyel kényszerithetné a szaktársakat a szövetség 
tagjává lenni, amint ez Bécsben ma is megvan.

Miklós Ödön bejelenti, hogy azon esetben, ha ja 
vidék óhajtja, esetleg a pesti vezetőség közül valame
lyiknek a leutazását, annak költségeit ő fedezi, amit 
nagy éljenzéssel tudomásul vettek, s egyben tiltakozik 
az ellen, mintha ő az iparban csupán üzleti érdekből 
dolgoznék, mert ő amit tesz, teljesen érdekmentesen 
teszi, mint az iparnak egyik régi, volt űzője.

Kerekes azt jósolja, hogy meg fogjuk érni azt az 
időt, hogy Miklós Ödön arcképét ott fogjuk látni az 
ipartestületben.

Heim szintén kéri a fővárosi szaktársakat, hogy 
róla ilyesmit ne tételezzenek föl.

Grosch elnök bejelenti, hogy szükséges volna a 
vidékekre nyomtatványokat küldeni a következő szö
veggel:

»Belépési nyilatkozat. Alulírottak ezennel kijelentjük 
és sajátkezű aláírásunkkal megerősítjük, hogy a mai 
napon belépünk a »Magyarországi Borbély- és Fodrász- 
mesterek Szövetségébe«, az azzal járó tagdijköteleZett- 
séget és az alapszabályokat magunkra nézve kötelező
nek elismerjük.«

Kontró javasolja, hogy a nyomtatványok az alosz
tályok elnökeinek legyenek megküldve.

Miklós bejelenti, hogy a nyomtatványokat ő a 
sajáí számlájára kinyomatja, amit elfogadtak.

Angerer kéri a vezetőséget, hogy a közgyűléseket 
napközben tartsák meg, hogy a vidékiek még aznap 
hazamehessenek. 1

Grosch elnök megígéri, hogy ebbeli'kívánságát tel
jesíteni fogja. i

Több tárgy nem lévén, ezzel az ülés be is zárult.

század óta köztudomású« hogy
SCHÜTZER JAKAB és FIA 

SZÉKESFEHÉRVÁR-i

BOROTVASZAPPAN 
A LEGJOBB.
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Az O rszá gos  Szövetség .
A vidéki kartársák azt hiszik, hogy elegiet tettek 

azzal, hogy egyszerűen bejelentették, a csatlakozást az 
országos szövetséghez és ezzel aztán minden elintéző
dik. Sajnálattal kell konstatálni, hogy igen megnöveked
tek ismét ipariunkban a patópálok. Értsék meg végre 
kartársaink, hogy ha mi magunkért nem cselekszünk, 
mások nem fognak értünk dolgozni. De panaszokat 
és panaszkodásokat valamennyien le tudunk adni va
gonszámra. Elsősorban a szakosztályok vezetői mégi máig 
sem küldötték be a belépési nyilatkozatokat, holott azt 
már régen el kellett volna nekik intézni. Az egyénen
kénti jelentkezők is nagyon huzódozottan jönnek, mint
ha borzasztó áldozatokat hoznának; ez a nemtörődöm
ség, hanyagság, ami ebben az iparban lábrakapott, pél
dátlan az iparosok életében. Kedves kartársaim! Embe
resük meg magunkat és cselekedjünk végre önmagunkért 
és jövőnkért, ne olvassuk mindig csak, hogy ez eny- 
nyibe kerül, hanem, hogy mennyit ér. És; ne nézzünk 
mindig a másik kolléga ajtajába, hanem csináljuk azt, 
amit szivünk diktál. Akkor ki fogunk gyógyulni és
minden jobbra fordul.

Minden kartárs, aki még mindezidáig el nem kül
dötte belépési nyilatkozatát, az sürgősen írja alá és
küldje be az ideiglenes vezetőséginek. Ha pedig belépési 
nyilatkozata még nem volna meg1, úgy levélben vagy 
levelezőlapon jelentse azt be, még pedig! Grosch Mik
lós elnök mrnál, Budapest, III., Zsigmond-u. 6., Kere
kes József társelnök urnái, Miskolc, vagy Heim An
tal társelnök urnái, Szeged.

Különösen nagy érdiekük azon kartársaknak, akik 
a negyven éven túl vannak, hogy a halálesetre való 
biztositó megalakulásánál tagpk legyenek, mert azokra 
nézve a korhatár nem fog kiterjesizkedni.

A halálesetre való biztosításban a hölgyek is részt- 
vehetnek majd. Azok is jelentsék be ebbéli szándékukat.

A p iszk os  konkurrencia !
(Az összes szaktársak figyelmébe.)

Irta: Benyúk Rezső.

Hogy ezen feltűnő felhívásom mire akar célozni, 
azt hiszem, nem lesz érdektelen, hogyha az alábbi so
raimban vázolni fogom, hogy mi mindenre képes az 
Úgynevezett piszkos konkurrens, hogyha arról van szó, 
hogy a saját érdekeit más szaktársak előtt előtérbe 
helyezze.

E cikkem szóljon mindazoknak, akik a borbély és 
fodrász nevet viselik, Ide akik e név hangzása alatt 
e foglalkozást a lehető legmesszebbmenőleg a leg- 
ípiszkösabban űzik.

Sajnálom, hogy erős hangot kell használnom! e cik
kem megírásánál, azonban mindazok, akikre e cikkem 
vonatkozik, — mert úgy hiszem, hogy az országban 
nagyon sokra vonatkozik — és el fogják olvasni, talán

észhez fognak térni s tán soraim némi hatással lesz 
rájuk. Hogyha pediglen szemet hunynak felette, úgy 
megérdemelnék, hogy pelengérre állítva, kiküszöböltes- 
senek a borbély- és fodrásziparból.

Tán e cikkem annál is inkább aktuálissá válik, 
nem kell, hogy megírjam, hogy a mostani időkben 
prszágszertc milyen nehéz 'gazdasági viszonyok kö
zepette élünk mi borbély- és fodrásziparosok.

Mi, kik minden időben s korban az iparosok elit
jei közé tartoztunk, ámbár a mi munkánk aránylag a 
többi szakmabeliekéhez viszonyítva, sohasem volt úgy 
honorálva, hogy munkánk után valami rózsás módra 
megélhettünk volna. Mindannak dacára, ugy-ahogy, el
tengettük nyoimoruságös életünket.

Már most, mikor a krízis középpontján állunk, ami
kor azt mondhatjuk, hogy minden pang, mikor egyik 
üzlet a másik után zárja le rolóit, hogy többé ne lás
son napvilágot, mikor az adók a nyakunkba nőnek 
és mikor a mi szakmabeli embereinknek százai, (tán 
ezrei kétségbeesetten várják, hogy honnét s kitől hull 
a szájába egy falat kenyér és végül, mikor mindenki 
maga lakar megborotválkozni, hogy ezáltal is üssön 
egyet ezen a nyomorúságos iparon: ekkor nem elég
séges, hogy ma már minden rongyos kreizlereijben bo
rotvát, hajvágógépet, meg mit tüdőm én, mi minden 
c szakmához tartozó kellékeket nem árusítanak. Ha
nem ekkor akadnak még olyan kollégák is, akik a 
saját szakmájuknak a megölői, mert, sajnos, van
nak számtalanok aZ országban, akik nem átalják egy 
pár rongyos korona haszon ellenében ilyen szerszámo
kat az olyan egyéneknek elad'ni, akik úgy sem éltetik a 
borbélyt. De mindezzel nem elégszenek meg az igen 
tisztelt kolléga urak, mert ezt csak mellékfoglalkozás
ként űzik, hanem tovább menve ugyannyira, hogy va
lósággal gyilkosa lesz szakmájának.

Már most azt szeretném tudni, de azt hiszem nem 
csak én, hanem az ország összes kollégái, akik mind 
ebből a szép mesterségből akarnak megélni, hogy mi 
céljuk van azoknak, akik le akarják sülyeszteni ezt az 
ipart azzal, hogy ma, mikor, mint fentebb említettem, 
az adók a lehető legmagasabb fokra hágnak, mikor 
az üzletbérek elérik a korin thusi csúcsokat, mikor az 
élelmicikkeknek az árai még mindig az aranyparitáson 
felül állanak, mit akarnak egyes kollégák elérni azzal, 
hogy lenyomják az árakat, hogy ne mondjam tovább, 
egy komplett kiszolgálásért kétezer koronát kémek, egy 
friZUrahajvágásért hatezer, egy női publhajvágásért 
nyolcezer és egy havi, heti háromszoros, beleértve két 
két hajvágás előfizetéséért harmincezer koronát. (A cikk
író városában. A szerk.)

Ismétlem s azt kérdem, mit akarnak ezzel elérni? 
Talán babérkoszorúra vágynak, avagy ennél is többre: 
világrekordra?

Akkor, azt hiszem, hogy mi, kik nem a piszkos 
konkurrencia alapján állunk, joggal kérdezhetjük meg
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azoktól, akik ily módon űzik e szakmát: Mit akartok 
ti szakin atiprók?

Hová fogunk sülyedhi, kedves kollégáim? Mivé 
lesz ez a szép ipar, hogy ha még több ilyen pisz
kos konkurrens akad ez országban?

Nap-nap után az hangzik az országban, hogy szer
vezkedni kell, össze kell tartani. Meg kell menteni, ezt 
a veszélyben lévő ipart.

De hogyan volna ez lehetséges? Most, amikor éven
ként kongresszusok vannak, havonta, sőt hetenként ösz- 
szejövetelek, megbeszélések vannak az ország, külön
böző részein, mégis arra a szomorú tapasztalatra kell 
jutnunk, hogy iparunk ahelyett, hogy fejlődne, vissza
fejlődik.

Én, ki magam is ennek a szakmának eszem a 
kenyerét és ennek a szakmának szentelem minden idő
met, arra szeretném felhívni az: illetékes köröknek a 
figyelmét, hogy fel kellene állítani az országban saját 
szakköreinkből egy olyan megrovó bíróságot, amely stá
tuszt néni ismerve, pellengérre állítaná az olyan kori- 
kurrenst, aki nem azon van, hogy fellendítse ezt az 
ipart, hanem a nyakát akarja szegni.

Piszkos verseny, olcsó János 
Ne legyen már közöttünk,
Hadd legyen már verőfényes 
A borult ég felettünk.

Harangoznak, száll a hangja,
Ne szálljon hát hiába,
Ki nem érti hivó szavát:
Én mondom, hogy az — kába.

HÍREK.
A megalakult Magyarországi Borbélyok és Fod

rászok Országos Szövetségének elnökei:
Grosch Miklós, Budapest.
Hehn Antal, Szeged.
Kerekes József, Miskolc.

Szövetségi ügyész:
Dr. Szőgyi Imre, Budapest, IV., Szerb-utca 5.
Figyelmeztetés. Tisztelt vevőim figyelmét felhívom, 

hogy Csillag Árpád ur, cégem' volt képviselője, ré
szemre már nem dolgozik, nevemben sem rendelést, 
sem pénzt fel nem vehet. D a n k  ó v s z  k 'y István il
latszergyár, Budapest, VI., Ó-utca 25. sz.

Figyelmeztetés. A munkaviszonyból ismét több és 
több nézeteltérések származnak, melyek kimenetele leg
többször a munkaadóra súlyos következményekkel jár.

Figyelmeztetjük kartársainkat, hogy a törvényben 
lefektetett jogszabályokat tartsák szem előtt. A ki- (és 
bejelentést úgy ipartestületünknél, mint a betegsegélyző 
pénztárnál a legpontosabban lássák el.

A felmondási időre vonatkozó külön megállapodást 
a munkás könyvébe vezessék be éfe a munkakönyv tulaj
donosával írassák alá.

Kugliverseny. A Fodrászok Kuglizó Köre minden 
csütörtök délután 2 órától kezdve kugliversenyt rendez. 
Legutóbb első dijat nyert Hangya Márton 1 liter Dan- 
kovszky-féle orosz chipre kölnivizet, Mohácsi Jenő egy 
darab Reiter-féle Jerba-borotvát, Hardy Dániel 1 liter 
kölnivizet és Mohácsi Jenő egy Keller Ernő-féle Harra- 
hajfestéket. Október hónapban több igen értékes dij ke
rül versenyre, melyre előre is felhívjuk szaktársaink figyel
mét. A kuglizást a Wenöl-féle vendéglőben tartják meg 
Budán a Virányi-utón, ahová az uj Szent János-kórház 
jobboldalán, a temető melletti utón kell felmenni. Vil
lamos 77-es és 79-es visz oda.

EzUstlakodalom. L ö b e r  Henrik, szövetségünk ki
váló és igen népszerű alelnöke és felesége szül. Poór 
Erzsébet szeptember 11-én délután 4 órakojr a VI., kér. 
Karmelita-rend templomában tartották házasságuk 25 
éves évfordulóját. A lélekemelő ünnepélyen rendkívül 
sokan jelentek meg. A szertartás után este 9 órakor a 
közkedvelt házaspárnak az iparos dalárda szerenádöt 
Adott.
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Szakmai bemutató. A VIII. kerületi fodrászmes- 
terek a Pásztor-vendéglő (Koszoru-u. 24. sz.) külön he
lyiségében szept. 8-án ünnepélyes keretek közt szakmai 
bemutatóval nyitották meg szokott összejövetelüket. 
F u c h s  Gyula, a kerület elnöke üdvözRjflte a szép szám
mal megjelent kartársakat és vendégeket. Modern Báby- 
és Bubi-hajviseleteket mutattak be: Eiben Antal, Ócskay 
István, Török Zoltán, Kratochvil Vilmos és Kratoch- 
vil Konrádné. Az igen szép bemutató után kedélyes 
szórakozás közben a kerület tagjai elhatározták, hogy 
havonta kétszer, bemutató előadással egybekötött össze
jövetelt tartanak és pedig: egyiket minden hónap első 
keddjén, a másikat 15-ike után vagy arra következő 
kedden tartják, melyre tömeges látogatást és működő
ket örömmel fogad a vezetőség. Legközelebbi össze
jövetel 1925 október 6-án este 8 órakor lesz, melyre 
tisztelettel meghivja a kartársakat a vezetőség.

Ezüstlakodalom. Mura Mészáros Gyula tatabányai 
kartársunk, kinek tollával szaktársaink már többször 
találkoztak lapunk 'hasábjain, szept. l l :én tartotta há
zasságának 25 éves évforduló ünnepét szűk családi kör
ben. Ehhez a szép családi eseményhez' mi is legjobb 
kivánatainkat tolmácsoljuk.

Komáromy Antal Amerikába utazik. Komáromy 
Antal, a legkiválóbb szakembereink egyike, a meste
rek mestere, október 17-én iparunk tanulmányozása cél
jából Amerikába utazik. Állomásai lesznek: Newyork, 
Bridgeport, New-Hareu, Wokcester, Boston, Pittsburg, 
Cleveland, Tolidó, Chicago, Milvauke, Mineapolis, San- 
Francisco, Los-Angelos, Kansas City, St. Louis, Memphis, 
Philadelphia, Washington stb. Komáromy Antal körül
belül egy évig marad Amerikában.

T. Fodrász urak figyelmét felhioom
villam oseröre berendezett m iiköszörtildém re. B o ro t
vák, o llók , g é p e k  köszörü lését válla lom , m elyet 
8  napon  belü l e lk é s z ít e k ; v idék i fo d r á sz o k n a k  
póstán  elkü ldöm .

R aktáron  ta r to k  leg jo b b  m inőségű  borotvákat, 
o llókat, h a jv á g ó g ép ek et  ju tá n y o s  á rb a n .

K ö szörü lést á r a k :
B o ro tv a  köszörü lés  . K  1 5 0 0 0  
F odr. o lló  kö szörü lés  K  1 2 0 0 0
G ép köszörü lés  . . . K  1 5 0 0 0

Szives ren d eléseket kérve  
K üldjön  e l m in ta - M A R S E K  U LR IC H
köszörü lésre  1—2  müköszörüs
darabot. miskolcz

= 1 apró  h ir p e t é s e k |==1
KERESEK egy fiatal, jó munkás, szolid, nem nagyigényü 

borbélysegédet. Havifizetés 200.000-250.000 K és tel
jes ellátás, útiköltségét 3 hónap után megtérítem, 
azonnali belépésre. Cim: Mayer Márton fodrász, Nagy
vázsony, Veszprém m.

KERESEK egy jó munkás, idősebb fodrászsegédet 
azonnali belépésre. Cim: Laskay István fodrász, 
Keszthely.

MOST szabadult, fiatal borbélysegédét azonnali belé
pésre keresek teljes ellátással. Cim: Oszkó Sándor fod
rász, Kővágóőrs, Zala m.

VENNÉK sürgősen egy kisebb, jobbmenetelii urifcdrász- 
üzletet lehetőleg lakással a főváros környékén vagy 
az ország valamely jobb községében. Cim a kiadóhiva
talban.

KERESEK egy jó munkás úri- és nőifoürászsegédet
250.000 K havifizetés, 10 százalék női kiszolgálásból 
és 10 százalék kézi eladásból, teljes ellátással. Ci n: Le- 
nard János fodrász, Tatatóváros.

Értesítés.
A VII. kerületi fodrászok 

asztaltársasága a Rózsa- és 
Jósika-ucca sarkán lévő ven
déglőben 1925. évi október 
hó 12-én este 8 órakor köz
gyűlést tart. Kérem a pontos 
megjelenést.

M o l n á r  G y u l a ,  elnök



A fodrásziparban szükséges

feh é rn em ű  eket,
illetőleg k en d ők et  

gyönyörű, hófehér ki
vitelben és a legjutá- 
nyosabb feltételek mel
lett k ö lc sö n ö z  a

H I G I E N A
fe h é rn e m ű  k ö lc sö n z ő  v á lla la t  

B u dap est, V I . ,  D ess& w íT y -u tca  26.
Telefon: 119— 91.

vilá g reko rd o t  é r t  el  a

COLUMBIA H AJFESTŐ
GAZDAG SZÍNÁRNYALATÁVAL.

REFLEX HENNÉ HAJFESTŐ SHAMPOON.
COLORIS BAJUSZ- ES SZAKÁLLFESTÉK.

Legkitűnőbb körömlakk és lemosó. Arckrémek kimérve
Mindennemű hajmunkák raktáron.

Komáromy Antal Budapest, Vili., Népszinház-utca 16.

A világhírű valótíi solingeni

POLLART
B O R O T V Á K
ÉS FENŐSZÍJ p a s z t a

kaphatók
Türr József

magyarországi vezérképviselőnél 
Budapest, V., Wurm-utca 5, vagy 

Dorottya-utca 3. (udvarban).

BAUER FERENC
MÜKÖSZÖRÜS

BUDAPEST, BETHLEN-UTCA 45.
+

Vállalja mindennemű javítását és köszörülését az összes 
szakmába vágó fodrászati műszereknek.

8 napon belüli pontos kiszolgálás. 
A C É L R A K T Á R  DÚS  V Á L A S Z T É K B A N .

Óvás!
Johnson-Star
a z e gyetlen  p o lla rt  -  ren d szerit
fe n ő  fa ,  a m e ly  tök életes, v a ló d i d isz n ó b ő rr e l

Q  K .
I L J t J  k oro n a .

V idékre g y o r s  és p o n to s  k isz o lg á lá s . .  ,  ,
_  .  ,  .  v K a p h a tó  m in d e n

M t c s a n y t  G y u l a  fodrászán akk
DV k e r e sk e d ő in é l

tn ilk ö szö rű s , B u d a p e st , V I . ,  A r a d i- u . 6 4 , 
az u d va rb a n .

Bnrops irodalmi *■ nyomást réosvénytáraaiiAff. Igaagvató : Bohtnldek Tibor dr., Budapoot, V I. Ó-utoa 18.


