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Gáspár testvérek
Judapest, Erzsébet-körut 42.

A legrégibb 
és legmegbízhatóbb

cégek egyike, azonnal szállít lelkiismeretes 
kiszolgálás mellett postán, 

utánvéttel.

G ásp ár-fé le  b a ju sz k ö tö k  :

Gépalkatrészek, géprugók, fodrászollók,
-----  manikUrollók nagy választékban. -----

Szerszámok köszörülését és javítását szakszerűen végzem.« A beküldött 
köszörülésekkel rendelt árukat utánvéttel portómentesen szállítom. Kifogá

solt árut visszaveszem vagy átcserélem.

Micsányi Gyula m üköszörü s
Budapest, VI., Aradi-utca 64. sz. (az udvarban.)
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DRESZMANN KÁROLY
EZÜSTKOSZORUS KÉSESMESTER
Üzlet: BUDAPEST Gyár;

VII., Erzsébet-körut 22. X., Álmos-utca 17. sz.
Telefon : József Régi jó elismert cég Telefon : József

Nagy
aranyéremmel

kitüntetve

Borbélyok 
részére 

ajánlom a 
27-es és 28-as

Vidéki
megrendelések 
8 napon belül 
eszközöltetnek.

>FRICZKÓ<
borotvát fehér csontnyéllel 70.000 koronás árban.

7-es fél hom orú  80.000 K. Friczkó borotva G darab  vételnél fekete nyelil 
35.000 K d arab ja . R aktáron tartok m inden fajta borotvát. 

Köszörülés árak  : Borotva 15.000 K és feljebb
Huj és szakálgép 15.000 K és feljebb, Olló 8.000 K és feljebb. 

M undus hajvágó 180.000, Szakálvágó 170.000 korona.
Juw el hajvágógép 3-as és 7-es fésűvel 200.(00 korona. 

Koh-l-noor hajvágógép V* m /m  150.000 korona.
Koli-i-noor haj- és szakái vágógép 0-ás és 3-as 180.000 korona. 

M inden m ás fajta gépek 70.100 K-tól feljebb, kitűnő jó  kivitelben. 
M indennem ű nikkelezést elvállalok.

Dreszmann Károly, ezüstkoszorus késesmester 
Erzsébet-körut 22.
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A Borbély- és Fodrászipar Országos Közlönye

W ie n b e n .
1926 január 3-án tartotta a wieni 

Fodrászati Akadémia a szokásos évi 
nagy ünnepélyét. Ez alkalommal nem 
volt díjazott versenyfésülés a pro- 
grammon, de helyette kaptunk egye
bet, amely többet ért, mint egy szo
kásos versenyfésülés.

Kitűnő gondolat volt eltérni a ver
senyformától, miután igy oly lát
ványban volt részünk, amit díjazott 
versenynél nem kaptunk volna.

A wieni akadémia 20 tanára és 
még 38 tagja vasárnap délután ú 6 
órakor felállt a Sofiensaalban fésülni. 
Már maga az a tény, hogy 58 fodrász 
egyszerre fésül, grandiózus és 
még hozzá elsőrangú látvány, 
amit nem felejthet el a néző. 
Szerencsés volt a gondolat azért ;is, 
mert minden résztvevő szabadon vá
laszthatott formát és igy megnyil
vánult, mi a divat, vagy mi lesz a 
közel jövőben.

Összebeszélés nélkül minden egyes 
résztvevő hajat mutatott. A levágott 
hajat fejre vagy tűzte, vagy <ugv volt 
vágva, hogy haj maradjon és tegyen 
mit fésülni. Abban a társaságban, 
ahol mind kitűnő munkát végzett, 
még voltak külön, kik kitűntek.

A munka végeztével körüljártak a 
modelek és igy alkalma nyílt !a kö
zönségnek, hogy minden fejet szem
ügyre vegyen. A rendezés kitűnő 
volt, mert a rekord-közönséget úgy 
sikerült elhelyezni, hogy mindenki 
közel volt.

A második szám volt a nemzetközi 
történelmi kosztümfésülés eredeti stil- 
ruhával kapcsolatban. E  ̂ a (szám,visz- 
szaeinlékeziés a múlt és régmúlt jidők- 
re, midőn szakmánk fénykorát élte, 
A modern fodrász feladata itt volt 
á legnehezebb, de a leghálásabb fis. 
Itt volt alkalóm bebizonyítani, hogy 
az Eton nem ártott a művészi tudás
nak, mert ez alkalommal minden {idő
ben divatban volt műremekek keriil-

tek bemutatásra.
Ennél a számnál egyes cégek 

egész csoportokat állítottak ki és pe
dig saját költségükön. Mint első cso
port megjelent Qeorg Qyurgytól 
Ausztria. Imponáló női alak, gazda
gon díszített ruhában és stilfrizura.

Második csoport Othmar Schifftől 
altwieni lakodalom; ez a csoport {fel
tűnt a gyönyörű kivitelű frizurával 
és teljes korhű ruhákkal nagy felisme
rést is aratott kitűnő kollegánk. A 
csoportról készült fényképet Schiíf ur 
lapunk számára átengedte és a mai 
számban közöljük.

Sorrendben újabb biedermayer-cso- 
port a Gehringer Fia cégtől. Mint 
külön attrakciót fel kell említeni ,Franz 
Emmer kiváló szaktárs csoportját — 
rokoko Mária Antoinette és ud
varhölgyei. Amit szakmánk abban 
az időben művészit produkált, azt 
Emmer oly hűen adta vissza, hogy 
az ember azt hitte, hogy a régmúlt 
idők visszatértek.

A bánáti svábok festői csoportja 
és mások sokan és sokféle mind 
korhű és jó. Azután következett la 
Kirchner cég — meisseni porcellán 
- attrakciója. A színpadon mutatták 
be, mely csodás szép volt (és meg
érdemelte a meleg, őszinte ünnep
lést.

Végül még meg kell emlékezni 
Hecberger ur igen eredeti és jól si
került csoportjáról. Másfél méter ma-» 
gas Mária Antoinette frizura; hatal
mas 'női alak; a frizurát támogatva 
mögötte lépkedett egy apród szénás
villával ; második alak pávatollból ké
szült frizura ugyanavval díszítve; 
végül harmadik fej egy — eton. Hec
berger szaktárs ezzel a három fejjel 
a szakmában minden időben előfor
duló kinövéseket szándékozta osto
rozni. Gyönyörű és művészi munkát 
végzett.

Fájdalmas volt látni, hogy a régi 
idő, ha szertelen volt is, mégis mű
vészi volt, mert azt a munkát azután

nem állította elő, mint a 'mostanit, 
a,; siók specialista, akkor nem 'volt 
elég a piakát a kirakatban. (Annak 
az előállításához fodrásznak kellett 
lenni. l ;

Rá kell jönni a közönségnek, (hogy 
az eton, a nihil, a semmi, mert csak 
hajjal lehet elképzelni a csinos inői 
fejet, inkább legyen a kelleténél 
több, de ne legyen nihil, ne legyen 
semmi. \

Befejezésül még meg kellene em
líteni egy exotikus csoportot, de (mi
után eltörött a kereke, sajnos nincs 
róla mit Írni. (
, Mint utolsó szám szerepelt egy 
szakmai produkció. Johann Strauss- 
nak az emlékét ünnepelték a jő és 
hálás bécsiek. Kevés szó, semmi f i k
ció és mégis megható. A függöny 
szétmegy és a színpadon látható 
Johann Strauss emlékszobra, a zene
kar Strauss-melódiákát játszik, hat 
ballethölgy biedermayer-ruhában tán
col a szobor előtt, ami o szobrot 
annyira meghatja, hogy leszáll a 
talapzatról és maga vezényli a {Don au- 
walzert. A hatás teljes volt, sokan 
tényleg azt hitték, hogy szobor. Még 
ha a többi szám kevésbé sikerült 
volna, ezzel a számmal meglehetett 
volna menteni a napot. Kaptak ás 
olyan tapsot a rendezők és jr-észt- 
vevők, hogy bátran vastapsnak lehe
tett minősíteni.

Hétfőn délután 5 órakor a Tisch- 
ler-féle nagyvendéglő különtermében 
kezdődött a szakmai bemutató. 
Mayer lujr Karlsbadból bemutatta a 
legújabb Dauerwellcr-apparátust, fel
tűnő jó eredménnyel. Ugylátszik si
került ennek a fáradhatatlanul ku
tató szaktársnak ezen készüléknek 
legtöbb hibáját kiküszöbölni és igy 
a közel jövőben mint egy (nélkülöz
hetetlen üzleti berendezési tárgyat, 
mint szerszámot beszerezni

Még egv tartós hullámokat elő
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állító gépet mutatott be Ditrich hír, 
szintén szép eredménnyel.

Következett az Akadémia előadó
estje. Őszintén be kell vallanom, iitt 
irigyeltem a wicnieket. Ilyen veze
tőket nem láttam egy egyletnek lsem 
az élén, viszont el kell ismerni, a 
hallgatóság páratlanul fegyelmezett. 
Pedig sör mellett ültek és mégis rend
ben folyt minden, egyszer sem {tör
tént, hogy egy hallgató nem (hall
gatott volna, vagy hogy az (asztal
ra csapott volna, vagy azt mondta 
volna: »Ez ősrégi — ez semmi!« No 
de ez talán nálunk sem történt, vagy 
talán mégis? Akkor nem magyar Ivóit 
az illető, sem német.

Nefreger ur a festésről általánosan 
tartott előadást. Igen tanulságos és 
szép volt; hogy mennyi mondani
valója volt, bizonyítja a legjobban, 
hogy a kitűzött félóra helyett (más
fél órán át beszélt és el kell is
merni, nem bánta meg senki, jhogy 
hallgatta.

Utána következett Heeberger ur 
előadása a modern kirakaíberende- 
zésről és világításról. Heeberger ur 
egyébként megígérte, hogy a leg
közelebbi időben Pestre hozza és 'be
mutatja a páratlanul szép készitmé- 
nyü viaszkbabákat.

Heeberger ur előadását sajnos nem 
tudtuk végigélvezni, mert vonatun
kat okvetlenül el kellett érni és 
igy Echten Ferenc barátommal ész
revétlenül akartunk eltávozni, . de 
csak akartunk, mert a jó (bécsiek az 
ott is közszeretetnek örvendő baráto
mat alig akarták elengedni és 'ver
senyeztek abban, hogy autóján me
lyik kisérje ki az állomásra.

W e i t m a n n.

H om ok .
(C s e r z y  M ih á ly . )

I r t a : K en y á k  R e z s ő ,  Sárvár.

Milyen csekélyre értékelik az em
berek maguk közt e fenti szónak 
a jelentőségét, hogy ha ajkukról 
ugyancsak elhangzik a szó: Homok. 
És mégis mi történne, hogy ha e 
nélkülözhetetlen anyag nem volna, 
tudnának-e az emberek e termékeny 
anyag nélkül házakat, villákat, vagy 
akár kolosszális (palotákat alkotni, épí
teni. Talán igen, talán nem.

De, kedves szaktársaim, én min
den esetre mindezt nem azért Írom le, 
mint hogyha filozofálni, avagy szá
raz tényeket takarnék megállapítani.

Nem, ehhez semmi kedvem. Én mo
mentán sokkal is jelentőségteljesebb 
eseményt akarok leszögezni, sem
mint ilyen és hasonló témákkal fog
lalkozni. Mielőtt azonban rátérnék tár
gyam eredetijére, mindenek felett kell, 
hogy megismertessem önökkel e ra
gyogó szónak: Homoknak' eredeti
ségét.

Mert úgy gondolom, hogy az or
szágban nagyon kevesen vannak a 
szaktársak közül olyanok, akik ismer
ték volna a Homok nevet, de akik 
ismerték is, bizonyára kevesen van
nak közöttük clyjano'lg, lakik meg
tudnák mondani, hogy hosszú évti
zedeken keresztül ki az, aki e jó- 
hangzásu név alatt rejtőzött.

Minden esetre azok a szaktársaim, 
akik kedvelik és szeretnek a szép- 
irodalommal foglalkozni, azok előtt 
kevésbé lesz ismeretlen e név, mert 
nem egy, hanem számtalan szakcik
ke a különböző szaklapokban, tár
cái, novellái pedig a »Pesti Hírlap« 
hasábjain szoktak gyakorta napvilá
got látni. Kinek fényes tollát igen 
sok hivatásos iró is megirigyel
hette volna, s tán a magyar irók 
között is csak kevesen voltak és 
vannak, akik oíy élethűen vissza tud
ták volna tükrözni a tőzsgyökeres 
alföldi parasztnak az életét, munká
ját, szokásait, mint ahogy ezt , Ho
mok leírta könyveiben, tárcáiban és 
novelláiban, mert hiszen mindig a 
magyar parasztban kereste és látta 
a kincseket, a forrást, melyet aztán 
tollvonáson keresztül adott tovább a 
világnak.

Ismertebb munkái között ott lát
juk s olvashatjuk A földművesek, 
Falusi történetek, Játszik a délibáb 
s még egynéhány szép irodalmi mü
vét, melyek mindegyike egy-cgy élő 
géniuszként hirdeti s hirdetni fog
ják az ő dicső irói múltját. Azon
ban nemcsak az irodalom terén volt 
geniális egyén. Páratlanul állt ő szak
tudása révén a borbély- és fodrász
ipar terén is, melynek valóságos elő- 
harcosa, úttörője volt. Küzdött, ve
rekedett, harcolt, sőt ennél is többet 
tett, szenvedett, pedig nem lett vol
na muszáj és mégis megtette, ezért az 
iparért, amely nemcsak ő néki, de 
már megelőzőleg atyjának is a meg
élhetést biztosította és mindenkor 
azon volt, hogy ez az általa is ked
velt ipar oly magas nívóra emelked
jen, mint amilyen magas pozíciót jo

gosan megérdehic'l a-mai iparok 
terén.

És most, mikor már azt mond
hatni, hogy beérkezett volt, mikor 
már karriérjének magaslatán :|llt és 
amikor .amiért küzdött érett gyü
mölcsként hullt volna az ölébe, hogy 
öreg napjaira élvezze ennek édes za
matját, ekkor feltűnik a láthatáron 
egy vészterhes felhő, mely minden 
fényt elborít, s egyre feljebb jön, 
hogy gyilkos módjára lesújtson az 
irodalom s az ipar e büszkeségére.

C s e r zy Mihály,1 az ország irodal
mának, Szeged városának, a bor
bély- és fodrásziparnak te felejthe
tetlen büszkesége, elmentél tőlünk 
örökre, itthagyva számunkra egy 
mélységes bánatot, mely felett kese
regnünk kell mindaddig, míg nyom
dokaidba méltó utód nem kerül.

És ti, mindnyájan, kedves szak
társaim, magyarországi borbély- és 
fodrásziparosok, le a süveggel a bor
bély- és fodrászipar e mintaképe 
előtt, a gyászos halál fedett.

Tanuljatok Írásaiból s okuljatok, 
hogy a jövő szebb reménnyel, bol
dog megértéssel ás szoros együtt
működéssel tölthesse el szivünket.

T isztikar vá la sztá s
S z e g e á e n .

Értesülésünk szerint a szegedi bor
bély- és fodrász-szakosztály évi köz
gyűlése 1916 január 15-én 3 szo
kottnál is csendesebb volt annak 
dacára, hogy a tisztujitás is több 
tárgy között szerepelt.

Krier Péter, a szakosztály alelnöke 
megnyitja az ülést, felkéri a jegyzőt 
a jegyzőkönyv felolvasására, melyek 
közül érdemes m egem Ütést tenni 
egyes megörökítésekről, melyek if k'o- 
vetkezők: 1925. évi jelentésben a 
szakoktatáson kívül több dicsérni való 
nem történt. Ellenben sajnálatos ki
fejezést adnak a következők: Sajná
lattal kellett megállapítanunk áfct, 
hogy örülhetnénk — de még 
sem bírunk örülni. -  Egyes lka Kár
saknak az Isten megadta azt st sze
rencsét, hogy üzleteiket a mai mo
dern kornak megfelelően tudták ^i- 
rcnoválni. De nagyon elítéljük azon 
eljárásukat, hogy a múlt időkből |Ro- 
scnthal és Cicelle szellemeivel sza
porítják vevőközönségüket. Inkább 
illően gondolnának arra, amikor áz 
ingyenjegyeket és "/0 kedvezményeket

„FÖLDES" Margit-créme világhírű arcszépitő!
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»sitogatják (ner>. reászoruló vevők
nek), hogy azzal családos kartársak
nak amúgy is barna kenyerükből 
törnek le egy darabot. Továbbá nagy 
sajnálattal emlékszik meg a múlt 'év
ben elhalt kartársakról, különösen az 
utdfbhiak közül Cserz.y Mihály (Ho
mok) Író kartársról, akinek neve (ol
vasásakor felállva adtak tiszteletet a 
jelenlévő kartársak.

Azután a tisztikar szokás szerint 
lemond és Boch János korelnök ur 
veszi át a gyűlés vezetését és meg
ejti a kandidálást és kijelenti a 
bizottság, hogy a közszeretetnek ör
vendő Krier Péter (eddigi alelnököt) 
jelölte elnöknek, akit csak örömmel 
fogadott ott mindenki, mert Krier 
Pétert csak a tisztességről ismer itt 
mindenki, aki előtt meghajolhat min
denki, mert annak precíz munkája 
és annak értékesítése példás. Ö (nem 
nézi soha szomszédját, mit csinál lés 
mennyiért, csak azt, hogy jó mun
kát és annak minden engedménynél
küli honorálását. Megválasztva még 
a következők lettek: Alelnök: Schul- 
tcr József; pénztárnok: Welzl Ádám ; 
1. jegyző: Palkovits Károly; II. jegy

ező: Tóth András; pénztár-ellenőrök: 
Vilof Ferenc és Rumbach Jakab; 
zászlóvivő: Rausch János. Választ
mány: Boch János, Steiner Miklós, 
SteinOr Jakab, Dudás Sándor, Tóth 
János, Tóth Sándor, Stéckler Jakab. 
Póttagok: Konsánszky Lajos és Nagy 
Vince.

Választás fnegejtése után Krier Pé
ter elnök átveszi a gyűlés vezetését 
a megszokott halk hangon, megkö
szöni a szives bizalmat kartársai
nak. Áinbáfr, mondotta, pihenés kel
lene nekem, de szívesen veszek (a 
nyakamba dupla munkát a szakmánk
ért, különösen ma, amikor Damokles 
kardja lebeg szakmánk felett. Nap
nap után látjuk azt, hogy vezető 
kartársaiok sikertelen munkájuk miatt 
elkedvetlenednek és kidőlnek. Azô  
kát a kartársakat, mondotta, pótolni 
kell, azt a letett fegyvert juj erőnek 
felvenni szent kötelessége és har
colni a jobb jövőért. Azt a letett 
fegyvert kötelességem énnekem is 
harcba, vinni, mig az egészségem 
engedi. De amikor céljainkért mi (uj- 
erővel harcba indulnánk, kötelessé
gemnek taftom megjelölni azt az 
irányt, atperre kell haladnunk.

Először is a legnagyobb köteles
ségünk, hogy mindenkit, akiben csak 
egy kicsit i» meg van a szakmája

iránt való szeretet, összehozni és <a 
szakmát továbbképzésben kell ré
szesíteni. Ki kell képeznünk jó ipa
rosnak és kereskedőnek is. És ha van
nak megfelelő, kiképzett kartársaink, 
akkor jöjjön a konkurrencia, de csak 
a munkatudásban jöhet, mert a tu
dással csak a tudás konkurrálhat. Tla- 
ez meglesz tisztelt kartársaim, ak
kor könnyebb lesz minden szervez
kedésünk, de ha ez nem lesz meg, 
akkor csak maradunk mindig egy
mást falóknak.

Most el kell mindent követnünk 
azért, hogy a fővárosból egyes al
kalmakkor lejöjjenek olyan kartársak, 
kik szakiskolánkban a megkezdett 
tantárgyakat magasabb oktatásban ki

KRIER PÉTER,
. A SZEGEDI FODRÁSZSZAKOSZTÁLY UJ ELNÖKE.

A „FODRÁSZIPAR" RÉSZÉRE FÉNYKÉPEZTE 
PÁRTOS JÓZSEF.

segítsék. És kérem mindannyiukat, 
ne legyen mindegyikünk okosabb az 
okosabbnál, pápább a pápánál, ha
nem legyünk tárgyilagosak és támo
gassuk azt, amit együttesen megha
tározunk.

Ha ezekhez, amit én elmondottam, 
hűek maradunk, hamarosan kiemel
jük szakmánkat ebből a sablonos 
helyzetből.

Krier Péter ur 20 éve önálló mes
ter,. oktatásairól és szorgalmáról is
merjük, mi is kívánunk neki sok jó 
egészséget és szerencsét programm- 
jának keresztülviteléhez.

O rszá g os  
Ö n seg é ly ző t !

Vérhullásokkal és sok egziszten
ciák porba hullásával teli bánatot 
és nyomorúságot hozó — tizenkét 
esztendeje annak, hogy a hajnali 
nJobpergés az én kezemből is kiütötte 
a tollat, mellyel akkortájban a Ma
rosvásárhelyen« megjelenő »Fodrás- 
szok Lapja« és a budapesti »Fod
rász Djság« hasábjain szolgálni pró
báltam a magyarországi fodrász ipa
rostársadalom ügyeinek.

Tizenkét bánattal és nyomoruság- 
galt terhelt esztendeje annak, hogy 
harcdulta vidéken lakván, én is ál
dozatul estem az idegen népek invá
ziójának. Azóta a porba sujtottt eg
zisztenciáknak hányatott sorsú ke
nyerére jutva, úgyszólván a mai na
pig sem tudtam annyira jutni, hogy 
állandó és kényelmesebb alapon nyug
vó egzisztenciára támaszkodva, leg
alább néha tollat fogva, szolgálhat
tam volna közös ügyeinknek.

Hosszú évek során, magamra ha
gyatva, elzárkózva éltem s ki Ír
hatná le az örömet, midőn kezem
be kerülvén a »Fodrászipar«-ban egy 
korábbi száma, az annak hasábjain 
megfestett első hajnalhasadása: az 
»Országos Borbély és Fodrász Szö
vetség« megalakulása felett éreztem. 
De amig egyfelől kitörő örömet vál
tott ki keblemből minden újabb hir 
megjelenése, másfelől a saját tehe
tetlenségem felett érzett! keserűség 
férge emésztette lelkemet, hogy én 
egy porszemnyivei sem segíthettem 
előbbre vinni ügyeinket, sem anya
gilag, sem erkölcsileg'.

Ma azonban, amidőn magam is 
nyugodtabb rév felé közeledem, fo
gadalmat tettem, hogy a küzdők tá
borába lépve, körülményeimhez ké
pest én is szolgálni fogolm Magyar- 
Orszíág fodrász iparostársadalmának 
közügyéit.

S amidőn ma, annyi meddő évek 
után, először küldöm szét csonka ha
zánkban élő kartársaimhoz üdvözle
temet, megpróbálkozom az alábbi so
rokban megismertetni tisztelt kartár
saimmal némely gondol atom at.

Sok, nagyon sok tennivaló vár 
reánk, de talán valamennyinél fon
tosabb és sürgősebb lenne a »Ma
gyarországi Borbély, Fodrász és Ro
konszakmák Önsegélyző Egyesi'leté«- 
nek a fölállítása. Az »Országos Bor-
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bély és Fodrász Szövetség« vezető
ségéhez irányulnak gondolataim, 
mint olyan országfos szervezet veze
tőségéhez, amely hivatva lenne je
len eszmémnek megvalósítása céljá
ból mozgalmat indítani.

Minden gazdasági nehézségekkel 
megküzdeni tudó önsegélyző-egyesü
letre van szüksége Magyarországnak 
a fodrásziparban és rokonszakmák
ban (önállóan vagy segédül) foglal
kozó iparos társadalmának. Hogy ezt 
a célt elérhessük, össze kell gyűjte
nünk elsősoron is az országúnkszerte 
szétforgácsoltán élő erőinket. A 
legkisebb és legtávolabb eső körle
tekre is ki kell terjeszkednünk. Tel
jesen megbízható és pontos statisz
tikára van szükségünk, amely kimu
tatja, hogy a magyarországi fodrász 
iparos társadalomnak valamely tagja 
hol és milyen körülmények között, 
milyen számarányban mi velik ipa
runkat.

Hogy pedig ezt teljes hitelességgel 
elérhessük, fel kell osztanunk Ma
gyarország területét — vármegyék 
szerinti — kerületekre. Például: 
minden vármegye — ha csonka is — 
egy-egy kerület. Teszem azt: Szat- 
mármegye, mátészalkai kerület, Bi- 
hartnegye, berettyóujfalusi kerület, 
Borsodinegye, miskolci kerület és igy 
tovább.

Minden kerületi székhelyen felál
lítjuk a kerületi szakosztályokat; a 
kerületi szakosztályok kiküldöttei 
megszervezik a körletükbe tartozó al
osztályokat; (erre alkalmas 4 5 egy 
helységben foglalkozó szaktársak 
számaránya is), az alosztályok pedig 
magukhoz fölélik a körzetükben egye
sével foglalkozó kartársaik százait.

Az igy szervezetben tömörült al
osztályok a saját kebelükben nyil
vántartott tagok létszámáról statisz
tikát vezetnek, melyet havonként 
egyszer fölterjesztenek a kerületi 
szakosztályokhoz, amelyet a kerületi 
szakosztályok a saját tagjaikról ké
szült statisztikával egybekapcsolva, 
havonként egyszer szintén fölterjesz
tik a Budapesten székelő országos 
anyaegyesületnek. Az anyaegyesület 
az igy nyert statisztikai kimutatás 
alapján (melyben a segédként foglal
kozó , kartársak is bennfoglaltatnak), 
a számarány népességéhez képest 
(1 évi időtartamra) megállapítja a 
tagok által tőkésítés céljából 
befizetendő heti járulékokat és a 
postatakarékpénztárt csekklapok hoz- 
zámellékelésével szétküldi a kerületi 
szakosztályokhoz, melyet viszont a 
kerületi szakosztályok továbbítanak 
a körletükbe tartozó alosztályokhoz, 
ahonnan a befizetett tagsági járulé

kok a már fönt leirt utón ismét 
visszajutnak az anyaegyesülethez.

Mi célból lenne felépítendő a Bor
bély-, Fodrász- és Rokonszakmák Or
szágos Önsegélyző Egyesülete?

1. Nincsen még egy, a mienkhez 
hasonlítható garasos szakma, amely
nek mivelői olyan nehezen tudnának 
sZámbavehető tőkét létrehozni, mint 
a mi szakmánkkal foglalkozók nagy 
sokasága. A folyton növekvő kul- 
turigények pedig hova-tovább több 
ízlésességet, több tisztaságot és mo
dernebb bútor- és műszerfelszerelé
seket igényelnek tőlünk, holott a 
mai nyomorúságos viszonyok mel
lett még a meglévőinket is csak na
gyon nehezen, vagy éppen sehogy- 
sem tudjuk fenntartani.

Íme egy példa, hogy a kulturigé- 
nyek kielégith'etése és iparunk fej
lesztése céljából milyen mérhetetlen 
szükségünk lenne egy jól megala
pozott Országos Önsegélyző Egyesü
letre, ha nem akarunk a kamat
éhes kapitáltőke kamatuzsorájának 
martalékává esni.

2. Sok sző esett — már még a 
háboruelőtti időkben is — arról, hogy 
a borbély- és fodrászmesterség hiá
nyos hozamát — az elveszített fo
gászat és vérmunka helyett — az 
élelmes mesterek, valamely mellékelt 
jövedelmi forrás bekapcsolása foly
tán kísérlik meg feljavítani.

A mi szakmánk a gondosan őr
ködő mesternek örökös jelenlétét kö
veteli üzletében. Olyképen kellene te
hát a jövedelemforrás pótlását esz
közölnie, hogy színházi kendőzést, 
haj, pipere és teszem azt: férfidivat
kereskedést hozzon létre üzletével 
kapcsolatban.

No, most már, én ezt kérdezem: há
nyánknak adatott meg, hogy színházi 
kendőzés vagy paróka- (színházi paró-r 
kát értek) készítés folytán számottevő 
mellékjövedelmi forrásra tehessen 
szert?

Hátra volna most még a mind 
gyakrabban felemlített kereskedelmi 
szakmának mellékfoglalkozási ág
ként való bekapcsolása. Igen ám, de 
hányunknak áll rendelkezésére olyan 
— manapság — számottevő tőke, 
amelyből egy ilyen mellékfoglalko
zási ágnak az előzetes költségeit fe
dezhetnénk ?

Vájjon hol találnám én meg azt 
a divat- vagy piperecikkek előállítá
sával foglalkozó gyárat vagy leraka
tok aki nekem a jelen üzleti viszo
nyok mellett, még kellő anyagi ga
rancia ellenében is, 30—40 nap hosz- 
szu időnél hosszabb hitelezési időt 
nyújtson? De még ezt is csak úgy,

ha az igénybe veendő hitelnek 30 - 
50 százalékát áruelőlegképen kész
pénzben azonnal deponálom.

Kérdés ázónban még az is, hogy 
az ilyen szerencsés hitelező egyálta
lán el tüd-e helyezkedni az ilyen mó
don létesített üzletével úgy, hogy a 
határidőként nyújtott 30— 40 nap el
teltével a hitelként nyújtott 50 -70 
százalék árutartozást készpénzzol fe
dezhesse.

íme kedves testvérek, egy máso
dik példa arra, hogy iparunk mive
lőinek nemcsak érdeke, hanem egye
nesen a boldögulásukhoZ vezető 
életkérdés az Országos Önsegélyző 
Egyesületnek a felépítése.

Korántsem higyje senki sem, hogy 
az e'ddig felsorolt példákkal már ki 
is mentettem volna ezen tárgyamra 
vonatkozó mondani valói mát, de Sí
punk keretei nem engedik meg a 
szélesebb körökre való kiterjeszke
dést s ezért Csupán egy nagyon fon
tos körülményre akarok kitérni, még 
mielőtt befejezném ezen cikkemnek 
gondolatmenetéhez fűzött mondani
valóimat.

Cikkemnek fentebbi helyén zárjel 
közt említettem, hogy a tagok lét
számáról készítendő statisztika ma
gához öleli a segédül működő ösz- 
szes, az országunk területén létező 
segédkartársakat is, akik szinten 
olyan számottevő és hasznos tagjai 
a borbély- és fodrászipari munkások 
társadalmának, mint az önállóak s 
akik közül szintén keveseknek ada
tott meg az a nagy szerencse, hogy 
önállósitási hajlandóságuk esetén a 
Saját anyagi erejükből a mai kor 
igényeinek megfelelőkig vackot ver
hessenek1. ügy hiszem tehát, hogy 
a saját jól felfogott érdekükben sc- 
gédkartársaink is készségesen hoz- 
záállnak az önsegélyző egyesület fel
építésének eszméjéhez, amely a meg
határozott időn túl segélyezésre jo
gosult önálló vagy segédka tára 
közt nem fog tenni kivételt.
' Ezek után csak arra kívánok még 
rámutatni, hogy kicsinyke áldozat
készséggel, milyen rövid időn belül 
létrehozhatunk egy életerős gazda
sági szervezetet, amely hivatva lesz 
kivezetni bennünket jelenlegi elpos
ványosodott gazdasági helyzetünk 
fertőjéből.

Tesztem azt, segédkartársakkal 
egyetemben: létszámunk mintegy
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20—25.000 főre tehető.
Alapul véve első éven heti egy 

pengő tagsági dijat, mely a tagsági 
idő emelkedésével öt éven át 10 
fillérjével csökken évenként, ezen 
hozzávetőleges számadás szerint az 
első éven 20.000 főnél: 1,040.000 
pengő, vagy 13 milliárd papirkorona,
25.000 főnél 1,300.000 pengőt, vagy 
16 milliárd és 250 millió papirkorona 
tőkét jelent.

A fentemlitetU módon folytatva, 5 
éven át a tőkésítést, hozzászámítva 
az! évenként növekedő kamatos ka
matokat, az újonnan szabadult és 
belépő segédkartársak tőkésítési di
jait és !a kerületek által rendezendő 
jótékonycélu mulatságoknak, esetleg 
jótékonyáéiu sorsjátékoknak tiszta jö
vedelmét, könnyen fogalmat alkotha
tunk róla, hogy egy lefolyt évtized 
alattlis már hová fejlődhetünk gazda
ságilag.

Kedves testvérek! Gondolatmene
tem veleje az, hogy álljunk össze, 
alapítsunk tőkét, hogy bankuzsora és 
jótálló nélkül segíthessünk magunkon 
gazdaságilag és versenyt tarthassunk 
a folytonosan növekedőd kulturális 
igényekkel.

Rajta tehát, alapítsuk meg a 
Magyarországi Borbély-, Fodrász- és 
Rokonszakmák Országos Önsegélyző 
Egyesületét, mert az összetartásban 
rejlik az erő!

N y i t r ay J óz!s e f 
Bodrogoilaszi.

Tisztelt olvasóink valószínűleg már 
értesültek arról, hogy a Dankovszky 
István cég a súlyos gazdasági viszo
nyok folytán kénytelen volt fizetés- 
képtelenséget jelenteni hitelezőinek. 
Kötelességünknek tartjuk t. olvasóin
kat kellőképen informálni a cég 
helyzetéről, mely mindnvájunk szo
morú helyzetét tükrözi vissza.

A cég, mely több mint 60 eszten
dőn át hosszú időn keresztül Ikon
kurrens nélkül, Nagymagyarország 
csaknem valamennyi fodrászüzletét a 
legnagyobb megelégedettséggel szol
gálta ki, ma abba a (helyzetbe ju
tott, hogy a csonkaországban adók
tól és egyébb terhektől megnyomo
rított meglévő vevőiből a régi »nagy 
keretek közt nem fudja üzemét ifenn- 
tartani. A fodrászüzletek általában 
rosszul mennek, ami keveset fogyasz
tanak, hitelbe akarják, a hitelnek 
kiszabott fizetési határidőt pedig 
nem tudják betartani. Ilyen körül
mények között, hogyan tegyen eleget 
fizetéseinek egy nagy cég, ahol ezer

meg ezerféle portéka kell, hogy (min
den igényt ki tudjon elégíteni. 'A cég 
helyzete ma áz, hogy jelenlegi pénz
ügyi zavarából, kettőzött munkával, 
vevői további támogatásával, a leg
pontosabb kiszolgálással újra a régi 
elhomályosithatatlan fényébe visz- 
szakerüljön, a munka pillanatnyi szü
netelése nélkül.

Ezen rövidke cikknek az élére 
azért irtani, hogy »A mai »helyzet«, 
mert először egy hosszú gazdasági 
cikket akartam Írni, de íme, >egy cég 
helyzetéről irt egy pár szóval, az 
egész mai helyzetet megvilágítottam.

Tisztelt olvasóink, ez a mailhelyzet.
K. J.

Fod rá sza t K e le ten .
A világháború fergetege sodró ár

jával engem is, mint megannyi {honfi
társamat magával ragadott, hogy 
mint kormányavesztett tehetetlen ha
jót, távoli ismeretlen partokon — ,a 
háború hajótöröttjeként — vessen ki. 
l&y jutottam aztán, mint hadifogoly, 
földünk oly részére, mely jobbára 
csiak a földrajzból ismeretes a {legtöbb 
ember előtt. Ha visszagondolok, mi
dőn régente boldogult békeidőkben 
hallottam Vladivosztokot említeni, 
lelki szemeimmel önkéntelenül egy 
sivár hómezők közepette épült,, min
den civilizációtól távoleső helységet 
képzeltem el és hozzá természetesen 
oly dermesztő hideget, melyet kul- 
turember nem bir ki. Midőn 'pedig 
a térképre vetve egy pillantást, lát
tam ezt az óriási távolságot, mely 
Oroszország távolkeleti eme kikö
tőjét, tőlünk elválasztja, még álmom
ban sem mertem volna feltételezni, 
hogy alkalmam lesz valaha az (életben 
szemtől - szemben meglátnom. íme, 
amit a legfélénkebb fantázia is 'ki
zártnak tartott, bekövetkezett! Igaz, 
hogy egy világfelfordulás pusztító 
orkánja volt szülőanyja, hogy a lehe
tetlennek hitt, mint bekövetkezett va
lóság láthatott napvilágot.

Kéthónapi marhakóicsin való utazás 
után, mely örökké emlékezetes lesz 
előttem, megérkeztünk Vladivosz- 
tokba. Nem akarom az utat ífészletei- 
ben vázolni, hisz velem együtt ki 
tudja, hányán csinálták olvasóim kö
zül is végig ezt a kálváriát. Midőn 
a vonatból kiszállottunk, őszintén 
megvallva, a látottak rácáfoltak az 
előítéletre, mely úgyszólván egész 
Szibéria ellen belénkrögződött, mert 
legnagyobb csodálkozásunkra egy for
galmas virágzó várost láttunk ma
gunk előtt, a kultura minden vívmá
nyával, úgy, hogy Európában is 
méltán megállta volna a helyét. Ugy-

látoni azonban, nagyon elkalandozok 
és ideje, hogy a tulajdonképpeni 
tárgyra térjek.

A fenntartási ösztön az élet ezen 
leghatalmasabb faktora, később, 
midőn rabtartóink nagyon sovány 
kosztra szorítottak, ezzel szemben 
azonban nagyobb mozgási szabadság
gal örvendeztettek meg — arra 'kész
tettek, hogy valamily foglalkozás után 
nézzünk, hogy helyzetünk türhetet'en 
voltát mégis némileg enyhítsük. Si» 
került is kis utánjárással a városban 
elhelyezkednem. Vladivosztokban kö
zel 10.000 japán és ennél jóval több 
kinai lakik; miután ezekkel sűrűn jöt
tem érintkezésbe, sikerült e népek- 
szokásait és erkölcseit, mint jó meg
figyelőnek, meglehetősen megismer
nem. Mindenesetre a két nép ‘kö
zött dacára annak, hogy úgyszólván 
fajilag egységet képeznek, mégis 
óriási ellentét mutatkozik. Mig a 
japánok az európai kultúrát, hogy 
ugymondjam, felszippantották, ad
dig a kínaiak mereven ragaszkod
nak őskulturájukhtoiz1 és! a fejlődés 
nagyon lassú és csupán mindjob
ban érvényesülő szükségszerűség ha
tása alatt kezdenek engedni kon
zervativizmusukból, úgy, hogy az 
utóbbi időben azért Kínában is szá
mottevő haladás észlelhető. Figyel
memet természetes az engem leg
intenzivebben érdeklő fodrászipar és 
annak fejlődési stádiuma kötötte le.

A japán fodrászipar csaknem euró
pai magaslaton áll. Mint azt már 
előző cikkemben is említettem, a 
természet mostohasága folytán a ja
pánok és kínaiak nagyon gyér sza- 
kállal dicsekedhetnek, s igy a (fod
rászok tevékenysége sokkal tágabb 
és nem oly korlátozott mint {nálunk. 
Ez érthető is, mert a borotválás egy
maga ott nem lehet főbázisajaz exisz- 
tenciának. Azért a fodrászok legna
gyobb része egyúttal kozmetikus is 
és a kozmetika úgyszólván minden 
ágát kultiválják. A japán hölgyek lép 
oly jó vendégek, sőt talán jobbak 
mint a férfiak. Ott ugyanis a férfi 
és nőifodrászság egy kategóriába tar
tozik és e téren nincs tagoltság, mint 
azt sok esetben nálunk észlelhetjük.

Egy gcisa, ki ad valamit (magára, 
hetenként, legalább kétszer elmegy 
fodrászához, hogy szemöldöke fa
zonját rendbehozassa, illetve, hogy 
szemöldökét borotválás utján szabá
lyosra iveltesse. Ehelyütt rá kell mu
tatnom a köztudattá vált azon !té-

Jerba gyártmányok vezérképviselete: 
Reiter Mihály fodrásznál, Budapest, 

IV., Sütő-utca 1. szám.



8 F o d r á s z ip a r 2. szám
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az összes illatszertárakban és drooeriákban.

Legtökéletesebb, erős baklericid hatású 
antiseptikum a

LYSOFORM
Oldatban szagtalan,

nem mérges, bőrnek és műszereknek nem árt.

Megjelent
c M  a g y a r o r s z á g

1926» évi

U j  s á g k a t a l o g u s a

Kiadja a
Rudolf cMosse rt. 

hirdetési iroda
Budapest, VI, Podmaniczky-u. 49 

Hirdetőknek
kívánatra ingyen és bérmentve

vés nézetre, mely a geisákat a pros- 
tituákkal egy osztályba sorozza. Gei- 
sák alatt tulajdonképpen a müvész- 
és artistanőket értik, kik színházak
ban, teaházakban énekkel és tánccal 
produkálják magukat. Azonban neín 
csak a művésznők, hanem a 'polgári 
osztályhoz tartozó nők is gyakori .lá
togatói a fodrászmühelyeknek. A 
szemöldök és haj japán felfogás .sze
rint a női szépség legfőbb reprezen
tánsa ; nincs is oly európai jnő, ki 
haját és szemöldökét oly féltve ápol
ná és gondozná, mint a japán. E 
tekintetben annyira mennek, hogy pl. 
a frizura össze ne kócolódjék, párna 
heiyett egy kis ladikéra szei élt .félkör- 
alakú, lószőrrel kitömött fejtámaszt 
használnak, mely a nyakra simul jes 
igv a frizurát megóvja az összekó- 
cólcdás veszélyétől. A frizurákban a 
Schopf az uralkodó. Jellemző, hogy 
sok nő ha fotográfiát készíttet, há
tulról véteti le magát, úgy (hogy csu
pán haja és nyaka látható; ez a kö
rülmény is amellett tesz bizonysá
got, hogy a frizura, illetve a haj 
szépsége fontosabb mint az arcé. (A 
japánoknak csak úgy, mint' a kínaiak
nak kivétel nélkül szénfekete hajuk 
van, ennélfogva a hajfestés nagyon 
ritka, úgyszólván ismeretlen foga
lom. A szépségápolásban jelentékeny 
szerepe van a rizspornak, melyből 
legtöbb, női báj egyik jelentékeny 
megtestesítőjére a nyakra jut.

Vladivosztokban való tartózkodá
som alatt többször meglátogattam 
Nakamura Macumoto japán fodrászt, 
kihez őszinte és, meleg barátság •fű
zött. Barátom, miközben ritka szak
értelemmel és a japánoknál sajátos 
fürgeséggel foglalatoskodott vendé* 
gei körül, gyakran panaszkodott a 
japán fodrászipar pangására, hol 
ott műhelye állandóan tömve volt, 
dehát a panaszkodás nemcsak ná
lunk, hanem Japánban is gyengéjét 
képezi sok embernek.

Ami legjobban meglepett, Qáspár- 
féle bajuszkötőt és Dankovszky-félc 
magyar nemzeti bajuszpedrőt talál
tam nála és mikor érdeklődtem, hogy 
ezek a dolgok, hogy jutottak hoz
zá, elbeszélte, hogy egy nagyobb 
tokiói fodrászkellékekkel kereskedő 
cégtől vásárolta még a háború előtt, 
melynek e cikkekben Magyarország
ból nagy importja vau. Mikor meg
tudta, hogy jómagam is magyar va
gyok, végtelenül örült és égig ma
gasztalta iparunkat, mely ily verse
nyen kívüli produktumokat képes 
előállítani. Ebből is látható, hogy 
iparunk külföldön mily jó hírnév
nek örvend és mily reputációt sze
rez a magyar névnek. A /bajusz

kötő alkalmazására gyakran kerül 
sor, mert hisz azért vannak szép 
számmal japánok, kiket a természet 
kegyeltjeként, bajusszal tüntetett ki, 
ezek aztán ápolják, kenik, fenik a 
sors ezen ritka adományát. A há
ború alatt u bajuszviselet divatja á 
la Wilhelm volt. A férfiak hajvi
selete tekintetében az európai fa
zonok dominálok. Figyelmemet lekö
tötte azonkívül a fejmassage ere
deti módszere, mely speciális japán 
és kinai sajátosság, és a vendégek 
által gyakorta lesz igénybevéve. A 
kinai fodrászipar nívója messze el
marad a; japántól; egyszer halál
megvetéssel alávetettem magam egy 
kinai borbély, hogy ugymondjam, 
operációjának és állíthatom, hogy 
világos nappal láttam; a mennyet josz- 
szes csillagaival együtt. Természete
sen azért általánosítani nem lehet, 
mert kivételek mindig vannak, no 
de viszont az erősiti a szabályt. Tény 
azonban, hogy a kínaiak késeiket, 
melyek gyakran oly szélesek, líogV 
találóan egy bárdhoz hasonlíthatók, 
Kínából szerzik be és bizony .nagyon 
gyatra háziiparszerü gyártmányok, 
melyekkel megfelelően borotválni, 
szinte kizárt dolog. Utóbbi időben 
már kezdik az európai gyártmányo
kat előnyben részesíteni és felte
hető, hogy a fodrászipar ezzel kapcso
latban sokat fog fejlődni. Kuriózum
képen megemlítem a kinai borbé
lyok által kulti vált fültisztitást, mely
hez aztán nagyszerűen értenek. Ezen 
procedúrához mindenféle félelmetes 
műszerük van.

Egyizben mindén bátorságomat 
összeszedve kíváncsiságból alávetet
tem magam ezen eljárásnak és iki 
kell jelentenem, hogy elsőrangú és 
kellemes érzés. A kinai fodrászok 
legnagyobb jövedelme abban az idő
ben a pubi, azaz jobban 'mondva az 
etonfrizurából eredt. Olvasóim való
színűleg csodálkoznak, de azt hi
szem, könnyű lesz megérteni, ha (el
mondom, hogy a kínaiaknál évezre
dek óta kötelező copfviselet, a 
mandzsu-dinasztia bukásával mely 
ezen szokás kötelező voltát fejvesztés 
terhe mellett elrendelte törvényi
leg meg lett tiltva, úgy /hogy tö
megesen vágatják le a jó /kulik és 
mandarinok kinai mivoltuk büszke 
jelvényét, a copfot, mely körülmény 
a fodrászipart egy nem várt jöve
delemhez juttatta. 1

S á n d o r  K o r n é l .

Jerba fenöszij
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HÍREK.
Saját érdeke, hogy tápunk 

»Apróhirdetéseit “ figyelemmel 
kisérje.

Gyönk üniups. Qyönk község j i- 
nuár 9-én este Kardos Ferenc fod
rászmester ipari munkásságának 65. 
évfordulója alkalmából íársasvacsorát 
rendezett. A község legidősebb ipa
rosát nagyszámú közönség ünnepelte 
megkapó lelkesedéssel.

Borzalmas tüzkatasztrófa a Dán 
kovszky-gyárban. A napilapok be
számoltak arról a véletlen okozta 
tüzkatasztrófáról, mely január 22-én 
déli 2 órakor a Dankovszky István cég 
földszinti gyárhelyiségében történt. 
A tűz, amely anyagi károkat alig oko
zott, emberáldozatof követelt. Fandl 
Erzsébet, aki a gyárban 12 év óta 
mint müvezetőnő állt alkalmazásban, 
délidő alatt eg}:edül lévén, magán 
segíteni nem tudott és meggyűlő7t 
ruhája okozta tragikus halálát. A 
tűz oka a szerencsétlenül járt 1/jiy 
kezéből kiesett 16 literes kölnivizes 
ballonnak a közeli . kályhától való 
meggyullaöása. A lány még aznap 
este 9 órakor égési sebeiben ki- 
sZenvedett. A cég a legőszintébb 
részvéttel áll ezen tragikus esette! 
szemben, ahol a legszorgalmasabb és 
legbecsületesebb alkalmazottját kellett 
a legirtózatosabb körülmények között 
elveszteni.

Február 7: a fodrászok napja.
Február 7-én, vasárnap este tartja 
a Budapesti fodrász ipartestület szo
kásos bálját. Véletlen körülmény, 
hogy a szegedi fodrászbál ugyan
erre a napra esik. Reméljük, hogy 
dacára a rossz gazdasági viszonyok
nak!, a két bál a szokott sikerrel fog 
zárulni. Mindenkinek, ki a szakmá
ban dolgozik, erkölcsi kötelessége 
ezt a két bált megjelenésével támo
gatni, hogy a két estély impozáns si
kerében kitűzhessük a testvériség lo
bogóját.

Rudolf Mossa: Magyarország Uj- 
ságkatalogusa. Még mindig súlyos, 
de mégis már az enyhülés reményével 
kecsegtető napokban jut a Rudolf 
Mosse rt. »Magyarország IJjság- 
katalogusa« az érdekeltek kezébe. A 
gazdasági betegség krízisén immár 
túlvagyunk és * tanácsosnak látszik 
kellő, hathatós (propagandává! felké
szülni az idők javulására. A modern 
(üzleti életnek, nélkülözhetetlen had-[ 
művelete a reklám és ennek a mű
veletnek megtervezésével »Magyar- 
ország Ujságkatalogusa« a kereske

dőnek körülbelül azt; a szolgálatot 
teszi, mint a hadvezérnek a pontos, 
megbízható, áttekinthető terepszem
lét nyújtó térkép. «Magvarország Uj- 
ságkatalogusá«-ból lehet megtudni, 
hjlgy a hirdetőnek milyen hazai napi
lapok és szaklapok állanak rendel
kezésére, hogy a felsorolt lapok ut
ján milyen méretű hatást várhat, sőt 
a katalógus alapján a hirdetőnek 
módjában áll körülbelül számot vetni 
reklámhadmüveletének előrelátható 
költségeivel is. Ezek azok az érté
kes adatok, melyek a Rudolf Mosse 
rt. »Magyarország Ujságkatalogusá<^-t 
közkedveltté, sőt nélkülözhetetlenné 
tették és amelyek révén ez a mü mejg- 
bizható, útmutatója lett immár a ma
gyar kereskedelemnek is az újsághir
detések, a reklám és propaganda 
/széles és annyira fontos területén.

Haladás szakmánkban. Újabb ör
vendetes haladásról kell beszámol
nunk olvasóinknak, mely közelről 
érint mindenkit, akinek borotva a 
kenyéradő szerszáma. Réiter Mihály 
budapesti fodrászmesternek sikerült 
annak idején a Yerba-borotva és fe
nőfa képviseletét megszerezni s az
óta fáradhatatlan munkásságot fejt 
ki, hogy ezeket a szerszámokat töké
letesítse és a szakma igényei szerint, 
külföldi cége azoknak gyártási módját 
javítsa, ő, aki maga is borotvál, 
borotváinak hibáit közvetlenül kita
pasztalhatja és módjában van annak 
hibáit kiküszöböltetni. A napokban 
bemutatott Yerba-fenőfa, mely az ő 
'/tasitásai alapján készült, a tökéle
tességnek magas fokát éri el. Fenő
pasztájának jóságát pedig azok ta
pasztalhatják, akik azt egy jófor- 
galrnu szombati napon használják. 
Reméljük, hogy kartársaink osztat
lan elismerése lesz jutalma munkás
ságának, mert hiszen sikerült neki 
ezt a két cikkét annyira tökéletesí
teni, hogy őt a legmesszebbmenő el
ismerés'illeti, amiért tudását az egész 

. szakma javára hasznosította.
Weitmann J. ur közbenjöttével si

került lapunknak Nefzger A. úrral, a 
Neue Wiener Friséirr-Zeitung kiadó
jával oly megegyezést létesíteni, 
mely lehetővé teszi, hogy k. olva
sóinknak a külföld legfrisebb ese
ményeiről és szakmai újdonságairól 
képekben és írásban beszámolhas
sunk. Ezzel ismét nagy lépéssel sike
rült lapunkat kitűzött célunk felé 
előrevinni. Több más külföldi lap
pal is tárgyalásokat kezdtünk. Jövő

Jerba borotva

100% HASZNOT
biztosítunk azoknak, akik

BTLflS SHflMPOON
terjesztésével foglalkoznak.

E gy  t u c a t  á r a  24 000 k o r o n a  
Detail ára darabonként 4000 korona.

Mintaküldeményt készséggel küld

WINKLER D. H.
illatszer- és fodrászati cikk kereskedő 

Budapest, VII., Akácfa-utca 20.

ffirits S es
műköszörÜ8Ö k 
S Z E G E T )  Tisza Lajos-könit 54.

Elvállalnak minden e 
szakmába vágó szer- 
számköszörülésl.

Álandóan raktáron tartunk 
angol, svéd és mUingeni borotvá
kat, ollókat, zsebkéseket és fodrá
szati cikkeket.
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számunkban már megkezdjük ezek
nek közlését s reméljük, hogy ol
vasóink táborának további növeke
dése lesz bizonysága ernyedotlen 
munkánknak. Vajha Weitmann ur 
példaadása sok lelkes követőre ta
lálna.

SZERKESZTŐI ÜZliNETEK
. B. R. S á r v á r .  A bélyegeket 
közbe más elajándékozta, tndtomon 
kívül. Amint összegyűlik megint egy 
csomó, elküldöm.

D. S. S z e g e d .  A cikk jó, nem kell 
hozzá fűszer.

S c h. A n t a l  S o m o g y v  á r. A 
kért példányok még annak idején 
elfogytak.

ö  Z v. M. E.-n č T a p o 1 c a. Leve
lére a napokban már válaszolni 
fogunk.

E. J. V e s z p r é m .  Levelét egy 
szakember gondjaira bíztuk. Válasz 
nemsokára megy.

Felelős kiadó : Laptulajdonos :
RADVÁNY1 GÉZA. MIKLÓS ÖDÖN

APRÓ NIRDETÉSEK.
Hirdetési árak: Alkalmazást keresők, vagy 

alkalmazást adók részére hirdetésenként 
10.000 K. Egyéb hirdetések e rovatban 
szavanként 1500 K. Apróhirdetést csakis 
a hirdetési dij előzetes beküldése utón 
közlünk.

ÖZV. MÜLLER JÓZSEFNÉ fodrász- 
üzlete Dombóváron eladó betegség 
miatt. 347

BÁLATÜNMELLÉK!, éíénkforgíalímü 
kiskereskedelmi városban 30 év 
óta fennálló fodrászüzlet a piac
téren, illatszertárral, sürgősen el
adó családi ügyek miatt. Az üzlet, 
mely kizárólag intelligencia által 
látogatott, űri megélhetést bizto
sit. Cim a kiadóban. 348

SZ.OLID, kisebb igényű fiatal bor
bélysegédet keresek azonnali belé
pésre, fizetése megegyezés szerint. 
Cim: Vörös Sándor fodrász illat- 
szertára, Homokszentgyörgy, So
mogy m. 349

JO MUNKÁS, jó megjelenésű, az 
üzlet minden ágában jártas fiatal 
segédet állandó alkalmazásra azon
nal felveszek. Fizetés 350.000 K

és teljes ellátás. Kijáró is van. 
MoószJánosné, Dévaványa. 350 

ÜGYES nőifodrásznőt keresek azon
nali belépésre. Keller Sándor Sár
vár. 351

FIATAL borbélysegéd állást keres 
azonnali belépésre. Cim: Lázár 
Károly Csorna, Andrássy-utca 311.

352
JÓ MUNKÁS borbélysegéd kisebb 

vagy nagyobb városban kondíciót 
keres. Sziics Sámuel Budapest,
VII., Elemér-u. 13.__________ 353

KERESEK egy feltétlenül józan, ko
moly, tiszta, rendszerető fiatalem
bert munkásomnak, aki az állandó 
helybenmaradásnak hive; kap 350

400.000 K havi fizetést, minden 
igénynek megfelelő koszíot és ké
nyelmes lakást. Háromhavi ittléte 
után, ha a fenti kikötéseknek meg
felel, útiköltségét megtérítem. Te
hát csak azon emberek írjanak, akik 
érzik, hogy a feníemlitett követel
ményeimnek szigorúan megfel.i 
nek, különben leveleikkel ne terhel
jenek. Szabó Sándor fodrász, Kar- 
cag, Fő-tér, Medgyesi-u. sarok.

354

L ’O R E A L  H E N N E
M a g y a r o r s z á g i  v e z é r k é p v is e l e t :

T ö r ö k  J ó z s e f  g y ó g y s z e r t á r  r.-t.
Budapest, VII., Kipály-utca 12. Telefon : 134-77, 134-78 és 134-79.

KERÜLETI LERAKAT FODRÁSZOK RÉSZÉRE: 
BANDLER FÜLÖP, ERZSÉBET-KÖRUT 29. 
MINK MÁRTON, LIPÓT-KÖRUT 25. SZ. 

SCHADEK ANTAL HÖLGYFODRÁSZ 
BUDAPEST, VÁCI-UTCA 12, FÉLEMELET.

S3SSSXSSSSSS3SSS33SSS8SSSSSCCSS3SZS3SS
Kaphatók úgy a folyékony L’Oreál készítmények, 
mintL’Oreál Henné minden színben és árnyalatban. 
Azonkívül Revelateur, l’Oreál Schampoon stb. stb.
sssssssssssssssssssssssss=s3srssassssa

Kívánatra rögtöni házhoz szállítás ! 
Esetleges reklamációkat kérjük közvetlenül 
Török József r.-t. gyógyszertárával közölni.

ssstesaaossssssssMESSsacaisssixsssisszsssssBacsaEsztsssr

A Neue Wiener Friseurzeitung és annak 
mümellékletére előfizetni lehet 

Bandler Ftilöp nőifodrásznál, 
Erzsébet-körut 29*
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H. CHABRIER, PARIS 48. PASSAGE JOUFFROY.

H E I N  O d A L O  I ,
A L E G J O B B  I I  A J  F E S T Ő  S Z E R

Számtalan kollégától kipróbálva, a legjobb és legártalmatla
nabb hajfestéknek elismerve . , A haj puha, fenyes és selymes 
a festés után. Hibás színezés kizárva. / Felvilágosításért 
bármikor szívesen rendelkezésére állok a t. kolléga uraknak. 

K a p h a t ó m i n d e n  s z í n b e n .
Egy próba meggyőz mindenkit a Hennogalol 

előnyéről és megbízhatóságáról.
E C H T E X  F E R E N C  É S  F I A

a H. Cbabrier Hennogalol Pomler egyedüli magyarországi vezerképviselete
B u d a p e s t ,  V I , A n d r á s s y - u t 28.

Ha olcsón és 
jól akar vásá
rolni, akkor te. 
gyen egy kísér
letet ennél a 
cégnél

ALTSCHÜLER E.
h a jnagvkereskedő  

Budapest, VI., Király-utca 36. sz.
Nagy választék különleges színekben. Részletes 
árjegyzékem összeállítás alatt áll, elkészültéig a 
nb. Kartársak személyesen győződhetnek meg 
dús választékomról és olcsó áraim versenyen 

kiviili voltáról.

Szerszámok pontos köszörülésén és javí
tásán kívül dúsan felszerelt áruraktárt 

is tartok.
Vollárt kés 27—28-as

d r b ja ........................................  IC 75.000,—
Nonplusultra olló 18,

19, 20-as drbja . K  70.000.
Valódi Ifámon borotva 

drbja . . . . . .  K  5 5 .0 0 0 . -

B A U E R  F E R E N C
müköszöriis , ICIauxól^utcu 22.

KLJEIN^ S Z A  P
V ILÁGHÍRŰEK

K é r j e n  a j á n l a t o t
K L E I N  É S  F I A I  RT.

Udvari szállítók. :: József kir. herceg Ófensége 
udvari szállítói. AiapittaioU 1867.

Budapest, VII, Dob utca 11/13.

T. Fodrász urak figyelmét felhívom
villamoseröre berendezett müköszöriildémre. Borot
vák, ollók, gépek köszörülését vállalom, melyet 
8 napon belül elkészítek; vidéki fodrászoknak 
postán elküldöm.

Raktáron tartok legjobb minőségű borotvákat, 
ollókat, hajvágógépeket jutányos árban.

Borotva köszörülés . K 15000 
Főár. olló köszörülés K 12000 
Gépköszörülés . . . K  15000

Szives rendeléseket kérve 
Küldjön el minta- MARSEK ULRICH
köszörülésre 1 2 miiköszörüs
darabot. MISKOLCZ #

FLASCHNER LAJOS ♦ MÜKOSZORÜLDÉJE

Raktáron tart mindennemű fodrászati acélárut és egyéb fodrászat! cikkeket dús választékban. 
A legkitűnőbb Merx-borotvák állandóan raktáron.




