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1 9 2 5 - 1 9 2 6 .
Irta: Kontró János, a fodrászipartestület elnöke.

A rendes halandó az év végén futó pillantást vet 
az elmúlt évre és statisztikát csinál arról magának, 
hogy mit cselekedett, valamint a következő évre nagy
jában már előre programmot készít, hogy mit óhajt 
cselekedni. Visszagondolva a múlt év lefolyására, két
ségtelenül a legnagyobb esemény az volt, hogy ketté
választották a fodrászipart. A fodrásziparnak ezen sú
lyos sérelme, nem csak nálunk, hanem még külföldön 
is nagy megütközést keltett. De hogyisne! Minden mo
dern államban évek óta az a szokás honosult meg', 
hogy a fodrásziparnak összes rokonszakmáit összevon
ják, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy vannak üz
letek, melyek létkérdéséhez elegendő az úri- vagy nőifod- 
rászat üzése, viszont sok esetben megkivántatik, hogy az 
összes mellékágazatok bevezetése (szépségápolás, mani
kűr, pedikűr, hajmunka, színházi fodrászat stb.) szük
séges. Amikor tehát kiváló elődöm, néhai Verdes Árpád, 
a nőifodrászat képesítése érdekében megindította ak
cióját, korántsem gondolt arra, hogy a fodrászipar: 
kettéválasztassék, annál kevésbbé, mert erre nincs is 
példa az egész világon. Verdesnek csupán az volt a 
szándéka, hogy mentesítse a fodrászipart a sok kontár
tól, mert kezdett elfajulni háziiparrá, miután nagyon 
elszaporodtak a kétes ekzisztenciáju — fodrásznők.

Az uj ipartörvény elkészülte után a nőifodrászaink 
rögtön akcióba léptek a kettéválasztás érdekében, miután 
az uj törvény módot adott a külön ipartestület meg
alakítására. Amikor erről értesültünk, legnagvoob tilta
kozásunkat fejeztük ki ezen merénylet ellen. Ezen ügy 
miatt a kereskedelemügyi minisztériumban tartott a > 
kéten az elnöklő államtitkártól azt a megnyugtató vá
laszt kaptuk, hogy nem csak ő, hanem maga a ke
reskedelemügyi miniszter sem tartja kívánatosnak a 
nőifodrászok különválását. Mi onnan megnyugvással tá
voztunk, mégis rövid időn belül az illetékes tényezők 
arról értesítettek, hogy a nőifodrászok különválhatnak, 
de megmarad minden urifodrásznak megszerzett joga. 
aki 1923 előtt ezen a pályán működött.

Minthogy a nőifodrászok különválását megakadá
lyozni nem tudtuk, az egész machinációt nem vettük 
túl tragikusan, mert hiszen az uj ipartörveny a meg
szerzett jogról biztositott. Még eszünk ágában sem vöd, 
hogy a nőifodrászok túllépik majd a határt. Alig 
hogy összeverbuválták az ipartestületükhöz szükséges 
tagokat, főleg kontárokat, rögtön hadat üzentek azok

nak az urifodrászoknak, akik hozzájuk be nem irat
koztak, hogy ne merjenek hölgyeket kiszolgálni, mert 
feljelentik őket. Meg is indult a hajsza azok ellen), 
akik hölgyeket kiszolgálnak, de úgy látszik, ezeket a 
feljelentéseket a felsőbb iparhatóságok már unják, mert 
már több olyan határozat jelent meg, melyben meg
okolják, hogy az 1922. évi XII. t.-c. a szakképzettség 
megszerzésének kötelezettségét egyes uj iparágakra is 
kiterjesztette. E rendelkezésnek azonban visszaható ereje 
nincs. Ennélfogva mindazok, akik a törvény hatályba 
lépése előtt szereztek valamely iparűzésre jogosító ipar
igazolványt, az ipart a képesítés újabb igazolás nélkül 
is tovább gyakorolhatják. Az 1922. évi XII. t.-c. élet
belépte előtt a férfi- és nőifodrászat képesítése egy
ségesen biráltatott el, tehát a fodrászipar úgy a férfi-

Kontró János
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mint a nőifodrászatot felölelte. Tehát az ipartörvény* 
novella a szerzett jogokat nem érinti, az 1923 novenV- 
ber elseje előtt fodrászipar üzésére jogosítottak, minden 
újabb bejelentés és képesítés nélkül úgy a férfi- mint 
a nőifodrászipart meglevő iparigazolványuk alapján to
vább gyakorolhatják.

Ezen határozatokat a nőifodrászipartestület azon
ban nem respektálja, mert egyre-másra jelenti fel̂  az 
urifodrászokat. Ám tegye ezt, de vegye tudomásul, 
hogy türelmünk fogytán van és ha továbbra is molesz
tálni fogja tagjainkat, jogorvoslásért a legkíméletlenebb 
harcot fogjuk ellene megindítani.

Nyilvánvaló és jellemző az is, hogy a nőifodrász- 
ipartestület a látszat kedvéért szakiskolát létesített, ahol 
körülbelül 20 urifodrászt vettek fel a nőifodrászatban 
való kiképzésére. Azoknak a szaktársainknak, akik 
ily módon nőifodrászok akarnak lenni, négy tanfolya
mot kell végezniük, mely két évig eltart; ellenben a 
múlt hetekben megtörtént, hogy egy nőifodrászmester, 
akinek négy segédje nálunk az urifodrászatból egy-egy 
szaktanfolyamot végzett, vizsgára vitte a nőifodrász- 
ipartestületbe, ahol proforma vizsgáztatták őket és 
azonnal munkakönyvét adtak nekik, hogy nőifodrászse- 
gédek. Kijelenthetem, hogy ilyen protekciót mi nem 
ismerünk.

Mielőtt abba hagynám ezt a témát, néhány sza
vam volna még a nőifodrászokhoz. Ismeretes, hogy 
az egész világon még mindig a pubifrizuraláz ural
kodik. Önök, kedves barátaim, ahelyett hogy igyekez
nének ezt a divatot minél szélesebben kiterjesztenie 
inkább rábeszélik a hölgyeket, hogy növesszék meg 
hajukat, mert a rövid hajviselet kezd kimenni a di
vatból. Ezt nyilván azért mondják, mert nem szívesen 
látják azt, hogy hölgyek urifodrászokhoz is eljárnak 
nyiratkozni. Vegyék tudomásul, hogy a rövid hajvi
selet oly bő kereseti forrás, hogy abból még tízszer 
annyit lehetne kiaknázni, ha kellő jóakarattal igyekez
nének ennek érdekében a szükséges propagandát meg
csinálni. Mert az a hölgy, aki csak egyszer is le-
nyiratta a haját, továbbra is fodrászhoz fog járni, 
miután ott ébresztették fel benne a hiúságot.

Visszatérve az előbbi témám folytatására, meg kell 
említenem, sokat jártam utána, hogy szüntessék be 
az üzemi fodrászokat. A nyár folyamán az össziparos- 
sággal küldöttségileg mentem fel a miniszterelnökhöz, 
akitől azt a határozott ígéretet kaptuk, hogy minél 
előbb be fogja azokat szüntetni. Azóta a nyár, de 
nemsokára a tél is elmúlik és a miniszterelnök ur
szavainak még mindig nem szereztek érvényt. De biz
ton remélem, hogy fáradságunk nem veszett kárba,
mert úgy a nőifodrászatot, mint az üzemi kérdést az 
Összesség teljes megnyugvására nemsokára megfele
lően el fogjuk tudni intézni.

Az elmúlt évben a legnagyobb eredményt ipa
runk fejlesztésében értük el. Szakiskolánk az év elejé
től az év végéig majdnem szüntelenül működött. Hogy 
szaktársainkat minél több ambícióra serkenthessük, meg
hívtuk az urifodrászok világbajnokát, akinek bemuta
tása nyomán uj irány alakult ki iparunkban, de 'a 
tudnivágyók száma is szaporodott, miután szakiskolánk
ban több mint 150 hallgató van, de beiratkozott volna 
mégegyszer annyi, ha elegendő helyünk lett volna. 
Ezért az újévben legfontosabb programmpontom egy 
oly nagyméretű szakiskola felépítése és modern be
rendezése, ahol az úri- és n ő i f  o d r á s z a t o n  kívül 
szakmánknak minden egyes ágazatát behatóan fogjuk 
tanítani. Ezen tervem természetesen csak akkor sike
rülhet kellően, ha szaktársaim áldozatkészségükkel tá
mogatásomra fognak sietni.

tegyen rendi, bélié és 
egyetértés i

Irta: Grosch Miklós, a Fodrászmesterek Szövetségének
elnöke.

A vasárnapi munkaszünet kérdésének letárgyalása 
után azt észlelem, hogy a budapesti fodrászmesterek 
között az egyetértés meglazult. A mesterek között so
kan tüntetőleg távol maradnak a Szövetség rendes 
pssze jöveteleitől, sőt egyesek azt hangoztatják, hogy 
nincs is szükség a Szövetségre, nyilván azért, meit 
a Szövetségből indult ki a vasárnapi munkaszünet új
ból való tárgyalása. Aki igy, vagy ehhez hasonlóan 
nyilatkozik, nem lehet lelkes hive iparának, mert tudnia 
kell, hogy a háború kezdetétől egész mostanáig majd-

Grosch Miklós

nem minden életbevágó kérdésnek a kezdeményezése 
a Szövetségből indult ki. A Szövetségnek tehát nem
csak munkássága révén fényes múltja van, hanem olyan 
szabadon rendelkező egyesület, mely tettekre mindig 
készen áll. Az anyatestületnek nagyon gyakran meg
van kötve a keze, ellenben a Szövetség nem függ 
senkitől, épp ezért szükség esetén szembeszállhat még 
a felsőbb hatóságokkal is. Ami pedig a vasárnapi 
munkaszünet kérdését illeti, tény az, hogy annak le
zajlott mozgalma a Szövetségből indult ki, természete
sen közérdekből, mert annak tagjai ezt igy kívánták. 
Nem tudom azonban megérteni azt, hogy miért ha
ragszanak éppen azok, akik a munkaszünet kérdésé
ben többségben voltak. Azok a kollégáim, úgy látszik, 
azt hiszik, hogy egy fontos kérdésnek elintézése után 
már nem kell Szövetség, mert nem számítanak arra, 
hogy egyik esemény a másikat követi. A mai gazda
sági krízis arra enged következtetni, hogy még sok-sok 
nehézségeken kell túlesnünk, hogy létkérdésünk félig- 
meddig biztosítva legyen. Nem vagyok pesszimista, de 
érzem, hogy nagy küzdelmek előtt állunk, bár nem 
félek, de nyugtalanít az a széthúzás, mely köztütljo 
az egész vonalon tapasztalható. Régi rossz szokásunk,
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hogy saját ügyeinkkel nem igen foglalkozunk, csak ak
kor érdeklődünk utána, ha már minden késő.

Ismeretes, hogy az iparban és kereskedelemben 
általános pangás van. A szakértők ezt gazdasági vál
ságnak nevezik, melynek kimenetelét megjósolni azonban 
nem igen lehet, de a tapasztalat azt bizonyítja, hogy 
minden ilyen krízis áldozatokat kíván. A tapasztalat 
azt is mutatja, hogy többnyire a gyengén megalapozot
tak esnek áldozatul. A mi iparunkban a gazdasági krí
zis ellensúlyozására szerencsénkre segítségül jött a rö
vid nőihajviselet. Más iparnak ez a divat aranybánya 
volna, sajnos azonban, a fodrászok nagyobbik zöme 
szaktudás hiányában tétlenül nézi, hogy egyeseknek uj 
konjunktúra nyílott meg. Különben is a mostani női- 
divatot nem is lehet konjunktúrának nevezni, mert a 
józan ész felfogása szerint ez a divat nagyon is hosszú 
életű lesz. Nem késett el tehát még egyik fodrász 
sem, hogy ezen művelethez sajátítsa el a kellő szaktur

dást. Szövetségünk már hetek óta minden csütörtök 
este rendez igen tanulságos bemutatásokat. A részvétel 
után Ítélve, a látszat az, mintha nagyon kevés fod*- 
rásznak volna szüksége a tanulásra. Lehet, hogy ez 
igy van, de nem tudom akkor megérteni azt, hogy,egyik 
hölgy ismerősömnek miért kellett húsz fodrászüzletbe 
menni, mig olyanra talált, ahol vízzel tudták megondu- 
lálni a haját?

Így van ez nálunk mindenben. Minden kollegánk 
esküszik, hogy az árakat betartja, hogy bérletet nem 
ad, hogy vasárnap nem dolgozik, de ha alaposan
utána nézünk, a visszaéléseknek egész halmazatát lát
juk mindenütt. A visszaéléseknek, ha törik vagy szakad, 
elejét kell venni, vagy véget vetni. Erre hivomj fel az 
iparát szerető, önzetlen és önérzetes kollegáimat, mert 
a mi iparunkban csak akkor tudunk majd boldogulni, 
ha rend,  b é k e  és e g y e t é r t é s  lesz!

A  Temetkezési Segélyegfyletről.
Irta: Hermann János, a temetkezési segélyegylet elnöke.

Szomorúan jellemző tünet mostanában, hogy tár
sadalmunk oly különböző rétegei, amelyek eddig már 
csak álszeméremből is távol tartották magukat ilynemű 
alakulásoktól, sorra tömörülnek és alakítanak temetkezési 
segélyegyleteket, mert adandó alkalommal önerejükből 
nem tudnák eltemetni hozzátartozójukat. Fennen hirdet
hetem, hogy a fővárosban ezen, a legönzetlenebb fele
baráti szeretetet szolgáló segélyegyleteknek megalakítása 
terén mink voltunk az úttörők és igen számos eset 
van, ahol a tőlünk szerzett adatok és útbaigazítások
nak köszönhetik létrejöttüket. De sajnos, itt rá kejl 
mutatnom azon elszomorító körülményre is, ami gyak
ran megesik az életben, hogy bizony a fiatalabbak tul- 
tettek a mesteren, mert ezek az újabb alakulatok között 
nem egy van, amely máris szakmai társadalmának tel
jes számát tagjai sorába iktathatta, holott a mi szak
mánknak kétharmada még mindig azt hangoztatja, hogy 
r á é r ü n k  még .  Pedig azt merem állítani, hogy a 
mi temetkezési segélyegyletünk, úgy szervezettségével, 
mintaszerű működésével, mint anyagi megalapozásával 
most is első helyen áll.

Honnan tehát e közöny? Miért ez nítfokólatlan 
ellenszenv? Miért van e bűnös könnyelműség szak
társaink részéről saját maguk és családjaikkal szent
ben? Hallom, hogy a szakma másik ágazatában is 
készülnek hasonló intézmény létrehozására, továbbá, 
hogy egy ismert szaktársunk nagyban fáradozik azon, 
hogy szaktársait egy ugyanilyen célt szolgáló, szabó- 
iparosokból álló csoportba édesgesse. Hát kérem, ilye
nek láttára tényleg' azt kell hinni minden elfogulatlait 
embernek, hogy e szakma űzőit valami különös átok 
kiséri, amely örökös rombolási mániát idéz elő. Olyan

Halálozás. D a c h s b c c k  János szentesi kolle
gánk dec. 23-án 50 éves korában elhunyt. Temetése 
dec. 25-én folyt le nagy részvét mellett

nagyszerű intézményeink vannak szakmai alakulataink 
keretében, amilyenekért más társadalmi rétegek is iri
gyelnek, versenyeznek és igazán semmi sem teszi in
dokolttá, hogy mások védőszárnyai alá meneküljünk. 
A cél elérése azonban szükségessé teszi további mun
kálkodásunkat, ez pedig: a már meglevő intézményeink 
megerősítésén dolgozni, küzdeni, valamennyiünk jóvol
táért, dicséretéért, mert azt állítani, hogy vannak közöt
tünk sokan, akik nem szorulnak rá, alig hiszem. E ma
gasztos cél megvalósulása érdekében kérek én minél 
több munkatársat és pártfogást.

3
Hermann János



F O D R Á S Z  Ú J S Á G

Boldog: újévet kíván
a budapesti fodrászipartestület v e ze tő ség e :

KONTRÓ JÁNOS, •■liiök. PAJTÁS ANDRÁS, alelnök. Dr. KERESZTES MIKLÓS, iparliat. biztos
Dr. RIESZ ISTVÁN, ipartestületi ügyész. KALIX ZSIGM OND, jegyző.

BÜRGERMEISTER ERZSÉBET, segédjegyző. KARBACH ANDRÁS, gazda.
MÜLLER DOMONKOS, főpénztáros. MOLNÁR GYULA, könyvelő. KALMÁR ISTVÁN, segédnyilvántarló. 

BABICS JÁNOS BURGER GYÖRGY FRIEDRICH FERENC HERM ANN JÁNOS
KARBACH ANDRÁS KINCSE JÁNOS KISS GYULA MIKE GÉZA M ÁTÉ ISTVÁN

PAJTÁS ANDRÁS PANDUROVICS GYÖRGY RABONG JÁNOS
THEODOROVITS JÓZSEF KUBA SÁNDOR

elöljáróság! rendes tagok.
BRAUN JÁNOS GILJUM FERENC ZSILKA GYÖRGY M ÉSZÁROS ANDRÁS

HANAUER DEZSŐ KOCSIS GYULA

M ANGOL MIKLÓS LUX PETER

TOLVAJ SÁNDOR
e l ö l j  á r ó s á g i p ó t t a g o k .

KILCZ FÜLÖP
számvizsgáló rendes tagok.

ERDELITS JÁNOS KOMÁRIK ISTVÁN ZRENCSIK ANDRÁS
szá n 1 vizsgáló póttagok.

T A N 0 N C V I Z S G Á L Ó B I Z 0 T T S Á G !
I. bizottság : KUBA SÁNDOR, elnök. GILJUM FERENC alelnök. FUCHS GYULA BRAUN JÁNOS.

II. bizottság : KINCSE JÁNOS, elnök. ECSER ISTVÁN, alelnök. ZRENCSIK ANDRÁS FÖLDY IMRE.

TONIGOLD FERENC SZAUER MIKLÓS MAYER JÓZSEF GILJUM FERENC
MANGOL MIKLÓS FULCZ JÁNOS REIMAN JÓZSEF

FUCHS GYULA GLASZER JÓZSEF SCHÜSZLER JÁNOS VRABELJ JÓZSEF
BENE MENYHÉRT TIPOLD  FERENC MÜLLER FERENC

SZABADY ANTAL KISZLER FERENC CSERNYÁK JÓZSEF BEDÖ ANTAL
SÍPOS LAJOS FODOR IMRE HELL VILMOS TAUGRER ÁDÁM  CZOÓR JÓZSEF

SLEZÁK LAJOS JÁGER FERENC HEPP ÁDÁM M ÜLLER KÁROLY
KRUCH PÉTER HERCEG GÁBOR SZEMERE JÁNOS

EIBERT ANTAL PATÁS JÓZSEF KNESZEVITS SZÁVA SZENTIVÁNYI JÓZSEF
ZÖDY JÁNOS RENGEI MIKLÓS W ALTRICH  JÓZSEF NATKAY NÁNDOR

FRIESZ ÁDÁM SAX M ÁTYÁS SIMONEK IMRE SCHUM AN IMRE
DVORZSÁKJÓZSEF

SCHÖN ISTVÁN  

BREITFELD ALAJOS

DOMONKOS JÓZSEF

GROSCH MIKLÓS
a Szövetség elnöke

SCHOLLER IZIDOR  
NAGY MIKLÓS

KUBA SÁNDOR
szakiskolai igazgató

K O LO ZSYJÓ ZSEF  

SZÁNTI JÓZSEF

LEITER GÉZA

HANGYA MÁRTON
szövetségünk volt 

elnöke

HERMANN JÁNOS
a temetkezési egylet

elnöke

MÜLLER KÁROLY
lestQtetUrik volt elnöke

KISS GYULA
szövetségünk volt 

elnöke

SZALAY IMRE
úri- és nöifodrász 
Royal nagyszálló

ILLÉS JÓZSEF 

GNEM AYER ISTVÁN

ÉLES JÓZSEF
szövetségünk volt 

e'nöke

B o l d o g  ú j é v e i  k í v á n
A  F O D R Á S Z  Ú J S Á G

SZERK KSZTÖS KG K ÉS KIAD Ó HIV A T A LA

HURTL OSZKÁR
az l-sö kerületi szak

iskola vezetője

KATHREIN FERENC
szövetségünk VI. kerületi 

alosztálv elnöke

LOBER HENRIK
a szövetség alelnöki
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A szakiskoláról.
Irta  K u ba  Sándor, a  fod rászszak isk o la  ig azga tó ja .

Az egész világon, valamennyi pályán minden tö
rekvés oda irányul,, hogy azt fejlesszék. A tudás min
den téren olyan rohamosan fejlődik, hogy szinte hi
hetetlen, mire képes az egyetemes emberiség. A tudás
szomj, a haladásvágy hatványozottan serkenti a kultur- 
embert a maga célkitűzése felé. Mi, a fodrászipar nap
számosai is minden erőnkkel oda hatunk, hogy lépést

Kuba Sándor

tartsunk a világ egyetemes haladásával. Nekünk nincs 
ugyan tőkénk és egyéb modern eszközeink célunk hat
hatós előmozdítására, egyedüli segítőtársunk törhetetlen 
ambíciónk és vasakaratunk. Ezzel a két tulajdonsággal 
igyekszünk a fiatal generációt nevelni, fejleszteni és 
útját egyengetni boldogulása felé. Ezzel a módszerrel 
azonban nem lehet örökké működni. Nem lehet egy 
kis teremben, modern szerszámok hiányában, 150 tanít
ványt a modern kor követelményeihez mérten kiké
pezni, de nem is szabad, mert a rendszertelen oktatás 
hamar szárnyát szegheti a tanulni vágyók ambíciójának.

A magyar fodrászipar most kezd kibontakozni, ia 
fiatalság teli ambícióval igyekszik mindent elsajátítani, 
amire egy modern fodrásznak szüksége van. Ez a tö
rekvés kétségtelen elismerést érdemel, De elismerés 
nem elegendő a haladáshoz. Elsősorban oda kell igye-

Kedélyes estélyek* Szövetségünk II, kerületi alosz
tálya december 15-ikén kedélyes estélyt rendezett, mely 
alkalommal megjelent budai szaktársaink szine-java. Úgy
szintén december 15-én tartott kedélyes estélytSzövet
ségünk VI. kerületi alosztálya is, ahol szintén igen 
nagyszámú közönség jelent meg. Mindkét helyen ví
gan folyt a tánc. ...

A  kará cs o n y i adakozásró l helyszűke miatt a jövő 
számunkban fogunk foglalkozni.

kezniink, hogy szakiskolánkat kibővitsük, azt modern 
szerszámokkal ellássuk, mert hely és szerszám elsősor
ban kell, enélkül rendszeres oktatás nem lehet. Igaz 
ugyan, hogy mindkettő anyagi áldozatba kerül, de 
áldozni mégis kell minden fodrásznak, akár mester, 
akár segéd, mert mindegyiknek érdeke, hogy iparát ily 
módon fejlesszék, modernizálják, miáltal az egyik a 
jelenét, a másik a jövőjét biztosítja.

Meggyőződésem szerint egy modern szakiskola 
felépítéséhez, berendezéséhez csak egyetemes akarat 
kell, még pedig úgy7, hogy7 minden fodrász hozzájárul 
kisebb-nagyobb összeggel, hogy ez a szép álom meg
valósulhassák.

Mutassuk meg, hogy kulturemberek vagyunk és 
hogy az egyetemes világ rohamos fejlődésével mi is 
lépést tartunk.

Eazüsiltosssoruval é s  
nagy arany éremmel Icitünieteti 

m UlcösxörUs.
Ritka kitüntetésben részesült D r e s z m a n n  Károly 

müköszörüs,, akit a legnagyobb kitüntetéssel, az ezüst 
koszorúval és a nagyi aranyéremmel jutalmaztajk a buda
pesti és ceglédi kiállításon. Dreszmann Károly 10 évi 
külföldi tanulmányozása után 1902-ben önállósította 
magát. Ténykedése alatt nemcsak mint müköszörüs, ha
nem mint borotvagyáros is igen szép hírnevet szer
zett. A közismert » F r i c z k ó «  borotvák, a hozzávaló

Dreszmann Károly

pasztával is az ő gyárából kerülnek ki. Egyébként is 
mint köszörűs is igen kiváló szaktekintély. Mindenesetre 
nagyon örvendetes, hogy iparos ilyen szép kitüntetés
ben részesült, miért is Dreszmann Károlynak mi is gra
tulálunk, annál is inkább, mert a köszörüsipar fej
lesztése, a mi iparunk fejlesztésének az előmozdítását 
is jelenti.

5
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C s e r z y  M i h á l y  f
(1875—1925.)

Szegeden egy kollegánk halt meg, aki nemcsak 
fodrász, hanem kiváló iró is volt. »Homok« álnév alatt 
irt főleg tárcákat, melyekben mesteri módon rajzolta 
meg a falusi emberek jellemvonásait. Magyaros tárcái 
megjelentek a főváros majdnem valamennyi napilap
jaiban. A Tudományos Akadémián is tartott a magyar 
népszokásokról előadást, ahol igen szép sikert aratott. 
Élettörténete a következő:

Cserzy Mihály 1875-ben, október '16-án született 
Szegeden. Apja régi iparoscsaládból származott és igen 
jól menő borbélyüzlete volt. Gimnáziumi tanulmányait 
a piaristáknál végezte, de közben szorga'masan tanulta 
apja iparát is a kitünően prosperáló üzletben. Iror 
gatni 15 éves korában kezdett, de ekkor még nem je
lentek meg munkái a nyilvánosság előtt. Apja bár 
jó szemmel nézte fiának kulturális működését, mégis 
inkább a borbélyiparban akarta tökéletesíteni. Huszon- 
kétéves volt, amikor első novellája az egyik fővárosi 
lapban megjelent. Ezt megelőzően néhány hónappal Bé- 
keffy Antal, a »Szegédi Hiradó« hasábjain fedezte fel 
a fiatal iparost és megállapította már akkor, hogy iz
mos tehetsége lesz a magyar irodalomnak. Különöi- 
sen a paraszt emberek életét figyelte meg élesen és 
azoknak életéről a legapróbb megfigyeléseket is bámu
latos készséggel rögzítette meg novelláiban és karco- 
lataiban. Cserzy Mihály ezzel bekerült abba a nagy 
szegedi gárdába, amelynek tagjai voltak akkor Mik
száth Kálmán, Gárdonyi Géza, Kemechey Jenő és Tö
mörkény István. Igen sokat tanult Tömörkény István
tól, akinek irányát fejleszteni és tökéletesíteni akarta. 
Egyéni meglátásai voltak s amig Tömörkény csupán 
a szegedi paraszt életét hozta nyilvánosságra, addig 
Cserzy az egyetemes magyar paraszt gondolkodását, 
életét és eszmevilágát rögzítette meg.

Első könyve 1899-ben jelent meg Szegeden. Ennek 
a novellás kötetnek »Kint a pusztán« volt a cime* 
mig a következő évben már Budapesten adta ki »Fa- 
lusi történetek« cimü novellás könyvét. Ezután majdnem 
minden évben jelent meg egy-egy elbeszélő, vagy no
vellás kötete, majd 1912-ben kiadta »Történetek a déli
bábról «cimü regényét. 1915-ben pedig Szalay József 
kerületi rendőrkapitánnyal közösen »Ugarimádás;< cím
mel háromfelvonásos népszínművet irt, amely állandóan 
műsoron volt nemcsak a szegedi, hanem a többi vi
déki városokban is. Ábrányi Emil irt darabjáról kri
tikát és Gárdonyi »Bor« cimü darabjával hozta egvvo- 
nalra. Novelláinak jó része megjelent »Az Ujság« ha
sábjain, de novellairója volt több fővárosi és vidéki 
lapnak is. A Tudományos Akadémián is tartott a ma
gyar népszokásokról előadást. Ezzel az előadásával igen 
szép sikert aratott. Novellái és Írásai idegen nyélveken 
is megjelentek és szomorú tragikum, hogy Newyork- 
ból néhány nap előtt kapott az egyik amerikai kiadó
tól levelet, amelyben jelezte, hogy egyik novellás kö
tetét lefordították angolra és azt kérdezi, vájjon el
küld je-e a kiadás előtt a lefordított kéziratpéldányt. 
Cserzy igen büszkén mutogatta e levelet, de választ 
már nem adhatott .rá.

Állandóan büszkén hangoztatta iparos voltát és 
amikor 1908-ban felajánlották neki a munkásbiztositó. 
igazgatói állását, azt csak egy hónapra fogadta el, 
ekkor lemondott és újból visszament Kelemen-utcai bor
bélyüzletébe, ahonnan csak három évvel ezelőtt vonult 
nyugalomba.

Azóta csak az irodalommal foglalkozott. Testi-leik 
jóbarátja volt Tóth Béla, Ábrányi Emil és Fadrus;

János. Huszonhat évig tagja volt a Szegedi Kereske
delmi és Iparkamarának és diszelnöke volt az ipar
testületnek. Évtizedeken át törvényhatósági bizottsági 
tagja volt Szegednek és igazgatósági tagja megalapítása 
óta a Dugonich-Társaságnak.

Halála előtt egy nagy regényen dolgozott, amely a 
magyar paraszt életét ölelte fel születésétől kezdve 
egészen a haláláig. Már erre is volt kiadója, a Szent 
István-Társulat, amely állandóan sürgette a befejezést. 
Ugyanezen munkája mellett Deréky Jánossal együtt 
egy színdarabon is dolgozott és meg akarta alapítani 
a magyar népszínmű reneszánszát. Cserzy halála álta
lános részvétet keltett. A szegedi városházára azonnal 
kitűzték a gyászlobogót. A város a saját halottjának 
tekintette és a szegedi kultúrpalota előcsaknokából dec. 
18-án helyezték örök nyugalomra a rókusi temetőben 
lévő családi sírboltba. Az elhunyt koporsójánál Somogyi 
Szilveszter dr. polgármester a város nevében mondott 
búcsúbeszédet, mig a Dugonich-Társaság részéről Móra

Meghívó. A Budapesti Borbély- és Fodrászmes
terek Betegsegél\-ző és Temetkezési Segétyegvlet vá
lasztmánya f. évi január hó 26-án (kedd) este 8 óra
kor az ipartestület helyiségében ülést tart, amelyre a 
napirend fontosságára való tekintettel, úgy a választ
mány, mint a számvizsgáló urak szives megjelenését 
kéri

H e r m a n n  János ,  N a g y  M i k l ó s ,
elnök. titkár.
( N a p i r e n d :

1 Elnöki jelentések.
2 A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése.
3. Az 1925. évi zárszámadások bemutatása és a

közgyűlés napjának meghatározása. * 1 2
4. Esetleges indítványok.

Egyben figyelmeztetjük összes tagtársainkat, hogy 
1926-ban az ünnepi szünetek után január 12-én (kedd) 
este 6—8. óráig lesz az első befizetési nap, amikor is 
esedékessé válik a tagsági dijaknak (5000 K) befizetése 
a Központabn. E befizetések azonban a kerületi pénz
tárosoknál is teljesíthetők a tagsági könyv letétbehelye
zésével. — Továbbá felhívjuk' Hanó István, Vágó Viktor, 
Hufnágel József, Besák Károly és nejét, Sarok Lajos 
és nejét, Varga Géza és nejét és özv. Aragyanin Rezsőná 
tagtársakat, hogy tartozásaikat január '12-ig bezárólag 
egyenlítsék ki (Központ), mert ellenesetben a tagok so
rából töröltetni fognak és az egylettel szemben minden
nemű igényjogosultságuk megszűnik. Tagfelvétel min
den kedden este 6—8 óráig a Központban, személyes 
megjelenés kötelező. A z  e l n ö k s é g .

Szövetségünk bemutatásai. Szövetségünk minden 
•csütörtök este igen tanulságos és érdekfeszitő bemuta
tásokat rendez. A múlt hónapban igen szép bemuta
tása volt B r a u n  Já no s na k ,  aki egy mesteri bubi- 
hajvágást és két remek ondulációt mutatott be. Úgy
szintén bámulatba ejtette a jiéző közönséget ifj. W. é- 
b e r  J ó z s e f  többféle ondulációval, valamint feltűnést 
keltettek férfi fején készített vizondulációi. Ez a di
vat különösen A n g l i á b a n  és F r a n c i a o r s z á g b a n  
van elterjedve, nálunk, sajnos, ez a szép divat nem 
tud lábra kapni, mert urifodrászaink nem értenek hozzá. 
— A januári hónapban is rendkívül érdekesnek Ígér
kezik a Szövetség programmja. Felhívjuk tehát szak
társaink figyelmét, hogy minél gyakrabban látogassa-, 
nak el a bemutatásokra, mert aki halad, eí nem — 
marad. - .
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X

K e d v e s  barátainlcncilf:

b o l d o g  ú j é v e t  
t o l v á n  u n i t ;

Szigeti Simon és 
Csillag Árpád

Vakarcs István 
Gáspár Testvérek

Budapest, VII., Erzsébet-körut 42.

HIGIENA
fehérnemű-kölcsönző vállalat 

Budapest, VI., Dessewffy-utca 26. szám.

RADÓNÉ
hölgyfodrász, Budapest, VI., Aradi-utca 11.

Dreszmann Károly
ezüstkoszorus, müköszörüs és késesmester 

Budapest, VII., Erzsébet-körut 22.

Grünhut Ödön
szabómester

Budapest, VII., József-körut 22—24.

Dankovszky István
illatszergyáros

Budapest, VI., Ó-utca 25. szám.

Reiter Mihály
fodrászmester

Budapest, IV., Sütő-utca 1. szám.

TÜRR J.
Pollari-tborotvák magyarorsz. vezérképv. 

Budapest, V., Wurm-utca 5.

Komáromy Antal
Columbia-hajfestő lerakata 

Budapest, VIII., Népszinház-utca 16. sz.

Bauer Ferenc
müköszörüs

Budapest, Klauzál-utca 22. sz.

Micsányi Gyula
müköszörüs

Budapest, VI., Aradi-utca 64. sz.

Pajolin Ulatszergyár
Budapest, V., Vilmos császár-ut 78.

Ángyán Béla
fodrászüzleti berendezések nagykereskedése 

Budapest, Rákóci-ut 40.

Emmer Alajos
szerelési vállalat 

Budapest, VII., Miksa-utca 19.

Léber Kálmán
borotva- és késárugyára 

Budapest, VIII., Rákóczi-ut 61. sz.

Mészáros Testvérek
nagyipari vállalata 

Budapest, VII., Baross-tér 20. sz.

Winkler D. H.
Budapest, VII., Akácfa-utca 20. szám.

„Hattyu“
Fehérnemű kölcsönző vállalat 

Budapest, V., Katona József-utca 41. sz.

DISKAY
Mona Lisa művészi fényképészet 

Budapest, VII., Rákóczi-ut 74. szám.
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Az úgynevezett 
nemi betegségekről.

Irta Dr. Kelemen Károly, börgyógyász-urologus.
A legnagyobb készséggel teszek eleget az igen t. 

szerkesztő ur nagybecsű felhívásának,, hogy e lap hasáb
jain néhány szót szóljak önöknek az u. n. nemibeteg
ségekről (valamikor ponyvanyelven »titkos« betegségek
ről is beszéltek — nagyon helytelenül, mert sohasem 
volt okos dolog, eltitkolni, különösen az orvos előtt, 
akit amúgy is köt az orvosi titoktartás), amelyekről 
ugyan itt is, ott is hallanak egyet-mást, de sohasem 
árt, ha még többet tud az ember ezekről, az egész 
földön nagy mértékben elterjedt bajokról.

Nem akarok önöknek tudományos értekezést nyúj
tani, de viszont nem fogok elhallgatni oly detailokat 
sem, amelyeket a laikusok többsége, sajnos, ma sem 
tud, vagy csak rosszul s ha tud is — adandó al
kalommal könnyedén feledkezik meg róluk. Igaz ugyan, 
hogy ezekre rendszerint bekövetkezik a megbánás, a 
lelkiismeret furdalása s szilárd elhatározása lesz, hogy 
»többet soha«. Mégis, nem egyszer, kell szomorúan 
konstatálnom, hogy előbb-utóbb ugyanazt a hibát kö
vetjük el.

Lehet, hogy egyesek túl népszerűnek fogják tar
tani e sorokat s azokat gyorsan átfutva, félreteszik 
a lapot azzal, hogy »ugyis tudjuk«. Pedig az egyszerű, 
nem tudományos mezbe öltöztetett szavakat a laikusok 
felvilágosítása céljából sokkal eredményesebbeknek tar
tom, mintha hosszú, száraz, idegen műszavaktól hem
zsegő, inkább szakorvosok részére való, dolgozatot ad
nék az önök kezébe, úgy, hogy nem csadálkoznék, ha 
elolvasván azt, a végén nem is volna teljesen vilá
gos képük a felvetett tárgyról.

Ezt el akarom kerülni s remélem, sikerülni is fog.
Ezúttal tehát s még néhány alkalommal, inkább 

csak el fogok beszélgetni önökkel, mint valami jó. is
merősökkel, e közérdekű témáról, képzeletben együtt 
ülvén egy meghitt, baráti társaságban. Valaki felveti a 
kérdést s mi kellemes, de komoly csevegés formájában 
megtárgyalnék azt. Az ilyen beszélgetések felérnek egy 
jó desszerttel vagy akár toaszttal is.

Legjobb lesz ott kezdenem, hogy mindjárt meg
magyarázzam: miért biggyesztettem a nemi betegségek 
elé u. n. jelzőt. El akarom oszlatni ugyanis már a 
címnél azt a régi (de nem jó) hitet, hogy a nemi be
tegségek csak nemi betegségek. Koncedálom: van
közük, sőt nagy közük az esetek többségében a nemi 
élethez s a nemi szervezethez, de — jól jegyezzük meg 
— nemcsak a nemi élet nyújt lehetőséget megszerzésük
höz s nemcsak a nemi szerveket támadhatják meg, 
sőt ezek esetleg tünetmentesek ris maradhatnák mind
végig.

Hogy ezt megérthessük, az egyes betegségek tár
gyalása folyamán külön-külön óhajtok ezekre kitérni.

Lássuk tehát, melyek a nemi betegségek, hogy 
keletkeznek^ milyen következményekkel járnak az egyén 
egészségére, családjára, utódaira? Látni fogjuk azonban, 
hogy itt nemcsak orvosi problémát vetek fel, hanem 
arról is szó lesz, hogy létrejöttükben szerepelnek szo
ciális okok is s kihatásaikban súlyos körülményekként 
esnek latba a társadalmi és nemzetgazdasági életben 
is. Mérlegelni kell tehát e betegségeket az orvos és 
nemzetgazdász szempontjából egyaránt.

Három nemi betegségről kell tudnunk. Leggyako
ribb a kankó vagy tripper (gonorrhea). Azután a lágy 
fekély vagy lágy sánker (ulcus molle). Harmadik a 
legveszélyesebb: a kemény fekély vagy kemény sánker 
(ulcus duruni), illetőleg syphilis (vagy lues) amit a 
mindennapi élet vérbajnak titulál (jóllehet sok másfajta 
vérbetegség van). A kemény fekély tulajdonkép a syphi
lis első jele. A lágy fekély praktikus jelentősége a 
kalikóhoz és vérbajhoz képest alárendelt, úgy, hogy 
ezzel majd röviden óhajtok foglalkozni.

Mindhárom nemi betegség (már a szó is magá
ban involválja, de mint bevezetőmben említettem, nem 
minden esetben), többnyire a nemi szerveken lép föl, 
néha azonban, a syphilis azonban mindig, átterjed más 
szervekre is. Előfordul, hogy az első tünet nem a 
nemi szerveken van s csak később lép ott is fel vagy 
egyáltalán nem (pl. szemtripper), vagy az egész szer
vezetet is megtámadja (vérbaj) s igy többek közt a 
nemi szerveket is.

A szabály azonban mégis az, hogy két külön
nemű egyén nemi érintkezésével egyidejűleg az egyik 
fél nemi szervei megbetegszenek, még pedig azáltal, 
hogy e három betegség mindegyike fertőző, illetve 
ragályos. Az egyik tehát saját betegsége csiráit átvi
szi, beoltja a másikba. 1 <

A kankó létrejöttének élénkebb illusztrálására ve- 
g3Tünk talán egy konkrét példát. Felkeres egy ifjú em
ber a rendelőmben s elpanaszolja nagy busán es szé- 
gyeifkezve, hogy barátai biztatására »elment egy nöhöz«
3—4 nappal ezelőtt; eleinte alig ’erzett valamit, kis visz
kető, csípős érzésén kivül s ma már bőven folyik a 
geny hugycsövéből, gyakran vizel s a vizelés fájdal
mas. Általános közérzete is rossz; tagfájdalmai is van
nak, feje fáj, lázas, étvágytalan, széke sincs rendben. 
(Az általános tünetek is mutatják, hogy a tripper fer
tőző betegség.)

Az ifjú tehát elment egy nőhöz. További részleteket 
nem is kérünk. Látjuk a bajt (a vizelet is mutatja), 
de hogy még biztosabbak legyünk a diagnózisban, gór
cső (mikroszkóp) alatt megnézzük a váladékot s a leg
több esetben megtaláljuk a jellemző baktériumokat, ami
ket a világhírű Neisser professzor gonococcusoknak ke
resztelt el.

(Folytatás következik.)

Az ipartestület összes tagjaihoz!
Szaklapunk minden számában nyomatékosan figyelmez

tettük eddig is szaktársainkat, hogy segédjeiket úgy az 
ipartestületbe, mint a betegpénztárba az adatok pontos 
megjelölésével jelentsék be és ki.

A belépés alkalmával a felmondási időre való megálla
podást a munkakönyvbe Írják be és a szerződő féllel vagyis, 
a segédmunkással Írassák alá, mert ennek elmulasztása 
majdnem minden esetben a mesterekre nézve súlyos anyagi 
kárral jár. Amennyiben ezen felszólításunk dacára a beje
lentések nagyobb része még mindig nélkülözik fentnevezett 
Útmutatásunkat, kénytelenek vagyunk most már az elöljáró
ság határozata folytán a testület összes tagjait saját érde
kükben figyelmeztetni, hogy f. évi január 1-től kezdve az 
ipartestületi iroda csak olyan munkakönyvi bejelentéseket 
fogad el, amelyek fenti értelemben vett bejegyzésekkel 
vannak ellátva.

Az elöljáróság.

„FÖLPES“ IVI A R G I T cRÉME VILÁGHÍRŰ ARCSZÉPITÖl
. . . .
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Mégegyszer a bubifrizuráról.
Irta : Szász Zoltán.

Ma már nyilvánvaló, hogy a rövid női hajviselet győ
zőit. Aáég azok a 'hölgyek is, akik nem tartották finom
nak és előkelőnek, meghódolnak egymásután előtte s 
odahajtják fejüket a borbélyolló alá. Lehetséges per
sze, hogy némi idő múlva jelentkezni fog az ellen
hatás s a haj mérsékelt megnövesztése mulólag 
megint divat lesz. Ugyanaz fog ebben az esetben is
métlődni itt, amit már láttunk a rövid szoknya történe
tében, amely szintén felmutathat néhány kísérletet a 
hosszú szoknya visszaállítása irányában, anélkül azon
ban, hogy ez valaha is a régi, földetsöprő, uszályos 
szoknyáig jutott volna. Mert hiába: bárhogy gúnyol
ják a női divatot, 'fejlődésének főbb mozzanataiban ez 
mégse olyan szeszélyes, amilyennek ’hiresztelik. A cél
szerűség, az egészségesség lassan, de biztosan győz 
ezen a téren s máris kiküszöbölte a fűzőt, a hosszú 
szoknyát, a kontyos hajzatot a női megjelenésből. Már 
pedig ezek a tényezők: a célszerűség és a higiéné
nem tűrik a visszacsinálást. <

\

Persze mint minden nőkörüli dologban, itt is el
hangzottak természettudományos színezetű felszólalások, 
amelyek bizonyos élettani elfajulások tüneteként igye
keztek feltüntetni a rövid női hajviselet elterjedését. 
Egyesek ezt egyenesen a homoszekszuálisok előretö
résének minősítették. Mások szelidebben csak azt han
goztatták, hogy a bubifrizura az elférfiasodott, női ösz- 
tönösségében meggyöngült női lelkiségnek' megfelelő vi
selet. S valóban, ama tömérdek elmélet között, mely 
ma a nemiség problémája körül röpköd, egyik egye
nesen azt vallja, hogy az igazi, teljes, értékű nő a 
hosszú, dushaju viszont a százszázalékos igazi férfi 
kopasz. Bármily csábitó elmélet ez bizonyos nők ,és 
férfiak számára, bármennyire támogatja is ezt a fel
tevést az a tény, hogy a kopasz férfiaknak valóban 
különösen dús arcszőrzetük van, ami viszont kétség
telen férfiassági tünet, mégse alkalmas ez arra, hogy 
egy szokást vagy divatot, ha az különben célszerű, egész
séges és szép. diszkvalifikáljon. ‘Mert végre is, még
ha igaz volna is az, hogy a női átlagnál kissé férfia
sabb nők találták ki s fogadtatták is el a bubifri
zurát, mit von ez le ennek értékéből? f

Nem mondom, hogy ha itt nyilvánvalóig súlyos 
degeneráltak Ízlésének diadaláról volna szó, akkor le
hetne gondolkodni az újítás értéke felől s látszólagos 
előnyeit is elhomályosíthatná esetleg az a tudat, hogy 
ilyen beteg forrásból származik. Erről azonban szó 
sincs. Jóval Weininger előtt tudtuk már azt, hogy a 
férfiak és nők nagy tömege nem képviseli teljes tisz
taságban az abszolút normális férfi s abszolút normá
lis nő típusát, hanem átmenetet alkot e kettő közt 
s a férfiasság és nőiesség különböző vegyü’ékben 
egyaránt képviselve van bennük. Schopenhauer je’zi is 
már ezt A szerelem metafizikája« cimii müvének egy 
rövid mondatában; Weininger nem is tett egyebet, 
minthogy ezt a mondatot felduzzasztottá egy vaskos 
kötetté s ebben mindenféle matematikai formulákra bon
totta széjjel. S ezeket a bölcsészeti elméleteket a kí
sérleti természettudomány megállapításai is igazolják. Ha 
igy is áll azonban a helyzet, s ha valóság is az, 
hogy igen sok közöttünk járókelő férfi részben nő s 
temérdek egyszerűen és röviden nőnek vett lény rész
ben férfi, ez még nem jelenti azt, hogy ezek a lé
nyek degeneráltak, akiknek Ízlése és gondolkodásmódja 
nem lehet becses, sőt bizonyos vonatkozásokban minta
szerű. Hisz még a homoszekszuálisokról se lehet ezt 
mondani, már csak azért se, mert igen sok kiváló, na

gyon értékes tevékenységű homoszekszuális személyt 
ismerünk a történelemből és a jelenkorból. A dege- 
neráltság fogalmával, amelyben van valami lebecsülő 
elem, egyáltalában csinyján kell bánni. Nem minden, 
ami abnormis, azaz szabályellenes, egyszersmind dege- 
nerált, azaz elfajult is. S nem minden, ami élettanilag 
szabályellenes, káros az egyénre vagy a társadalomra 
nézve.

Sőt ellenkezőleg, az a kétségtelen, hogy az emberi 
haladásban, a kultúra és civilizáció létrejöttében igen 
nagy szerepük volt éppen olyan férfiaknak és nőknek, 
akik lelkileg ilyen átmeneti lények voltak. Főleg a mű
vészet, irodalom és tudomány világában, tehát a kul
túra legszellemibb területén. Nagyon sok szól amel
lett a felfogás mellett, hogy a müvészlélek egyik jel
lemvonása éppen ez az átmenetiség s hogy férfi mű
vész el se képzelhető némi lelki nőiesség s női mű
vész némi lelki férfiasság nélkül. Ha tehát a bubi* 
frizura elférfiasodott nők vívmánya is volna, akkor is 
jó társaságban szerepelne: olyan művészi és irodalmi 
alkotások között, amelyek szintén ilyen többé-kevésbbé 
kétnemű lelkekből sarjadtak.

Kedves Fodrász Újság ismét irok önnek,
Egy év előtt is szólt ily módon az ének,
Múlt évben is ez volt a rigmus témája,
De hála Istennek, nem oly sivár máma.

A szakmánkban immár nincsen torzsalkodás, 
Szaktanfolyamon meg példás a haladás.
Megértés sugára tört a ködön által,
Mindenki megérti egymást szaktársával.

így is van ez rendjén, ha szaktársak között 
A béke galambja végleg beköltözött,
S ha nem háborgatja vércse vijjogása,
Fejlődik iparunk, akárki meglássa.

Más egyéb is történt ez évnek folyamán,
Hogy csomó ne essék e miinek fonalán, 
Pestbudára jöttek az ifjak és vének,
Amely szép esetről hadd szóljon az ének.

Mint mikor szélcsendben elkezd mennydörögni, 
Verőfényes égből a villám leütni,
Ugv száguldott a hir erdőn, völgyön, hegyen, 
Szövetséget kötünk, mindenki ott legyen.

Augusztus huszonnégy végre felvirradott, 
Főváros és vidék ekkor találkozott.
Megértettük egymás bajait hát végre,
Ezért tömörültünk egy nagy Szövetségbe.

Áldassék az Urnák szent neve érette,
Hogy a fodrászipar ezt is megértette.
Most már, szaktársaim, mind fel ám a gátra, 
Mindenki ott legyen a csatlakozásra.

Mert, ha egyek leszünk és az Isten velünk, 
Leküzdjük bajaink, bárki lesz ellenünk,
Ez újév hajnalán szivemből kívánom,
Isten bő áldása legyen a fodrászon.

Mura - Mészáros Gyula.

Előljárósági ülés 192b január 24-én. 
Tanoncszabaditás 192b január 8. és 25-én.
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Pénteken este, december 18-án ült össze az a kis 
bizottság, melynek feladata a szakma űzői által az 
Axmann karácsonyi alapra összeadott adományok sorsa 
felett dönteni.

Nem akarom, nem is célom ezt a szokást ódákkal 
megénekelni, de úgy érzem, életem legkedvesebb kö
telességét teljesítem akkor, mikor jelen soraim kerete
ben köszönetét mondok mindazoknak, kik szegény, öreg, 
munkaképtelen kartársaink, háborúban elesett apák 
gyermekei, özvegyen maradt szakmai asszonyok karácso
nyát kedvesebbé, melegebbé, türhetőbbé tették.

Kartársak, emberek!
Ilyenkor mindig elémbe jön Axmann Károly' nemes 

emberbaráti megnyilatkozása; ilyenkor mindig átérzem 
az ő meleg szivének a szakma szegényei iránt érzett 
szcrctetét.

Kérlek benneteket, ha netalán akad köztetek, akinék 
szivén kéreg van, karácsony táján szánjatok magatokba, 
felejtsétek el, hogy halandó és gyönge tulajdonságok
kal megteremtett emberek vagytok. Álljatok máskor is 
ilyen szépen és ennyi szeretettel a mi szegényeink 
mellé. Higyjétek el, ezzel nemcsak magatoknak szerez
tek lelki megnyugvást, de a vezetők mindig boldo
gabban ismételhetik meg azt a megnyilatkozást, melyet 
az egyik közreműködő bizottsági tag tett, midőn a 
munka végeztével azt mondta: »Ez volt életemnek egyik 
legszebb pillanata.«

K o n t r ó  J á n o s  
test. elnök.

öt művész frizurájáról elkészült mümellékletünk 
technikai okokból csak a legközelebbi számunkban hoz
hatjuk.

Eredeti Fölker-féle hajpomádé
I M T  Óvakodjunk a silány utánzattól. " M

A in. t. lodi-úszmester urak nagybecsű figyel inét mély tiszte
lettel bátorkodunk felhívni arra a fontos körülményre, hogy  a 
hossza évek óta jó l bevezetett és közkedveltségnek  

örvendő kitűnő

Fölker-féle hajpomádét
az eredeti vignetta utánzásával — rosszul készített silány 
hamisítvány forgalomba hozatalával utánozzák, mintegy 
szándékosan félrevezetve ezáltal a m. t fodrászmester urakat, 
akik abban a hiszem ben, hogy az eredeti Fölker-pomádét  
vásáro lják  ilyen hamisítvánnyal lesznek félrevczelve. Ezen 

visszaélés elkerülése végett

a jövőben minden egyes rúd a rendes vignettán 
kívül még külön egy színes gömbölyű, Fölker-féle 
hajpomádé feliratú ruggyanta címkével lesz el
látva. Csak az ily külön címkével ellátott csoma

golás az eredeti.
A m. I fodrászmester urak további jóakaró pártfogását kérjük.

Kapható :

Ángyán Béla cégnél, VII., Rákóczi-ut 40, I. emelet 
Gáspár testvérek cégnél, VII., Erzsébet-körut 42. 
Gönczy József fodrásznál, VI., Révay-utca 2. sz. 
„Lorissa“fodr. cikkek keresk.-nél VII., Kertész-u. 23. 
„Pajolin" illaszertárban V., Vilmos császár-ut 78. 
Winkler D. H. cégnél, VII., Akácfa-utca 20. szám. 
Borbély és fodrász ipart, szövetk. VII., Csengery- 
utca 15, valamint ennek a fiókáruelosztó telepein.

flPMT Óvakodjunk a silány utánzattól. 1 3 *0 1

U je sz ten d ő  k ü sz ö b é n .
Az Urnák 1925. esztendeje elmúlt. Egy évvel ismét 

öregebbek lettünk. Egy evnek tapasztalatai vannak mö
göttünk. Minden uj esztendő uj reménységgel kezdő
dik. Hátha az uj esztendő valóra váltja az elmúlt év, 
sőt évek keserves csalódásait. Mert szomorú, de úgy 
van, hogy szép reményekkel indulunk és a valóra nem 
vált remények, csalódások egymásra halmozódnak. 
Minden évnek ilyen a mérlege már nagyon régen.

Minden év utolján a rendes iparos, a kereskedő 
mérleget készít a lejárt év eredményéről, hogy lássa, 
miért dolgozott. A mi szakmánk űzőinek igen kicsiny 
százaléka cselekszi ezt meg papiroson, de azt hiszem, 
mégis mindegyik az év utolsó napján önkénytelenül 
is végigtekint, végiggondol a hátrahagyott esztendők 
meddőségén, eszébe jut, hogy néki és sok társának 
igen nagy köze vau ahhoz, hogy ez az esztendő is 
meddő volt és hogy ez az. esztendő sein váltotta va
lóra reményeit.

Pedig milyen egyszerű volna helyzetünk javítása. 
Milyen könnyű volna reményeinket valóra váltani, ha 
nem is egészen, de lega'ább részben. Ez az egyszerű 
varázsige az összetartás. Nagyon sok iparág van, de 
az összetartásnak a hiánya egyik iparágnál sem olyan 
szembeszökő, mint a mi szakmánkban. Ha egy falu
ban ketten vannak, már nem tudnak egyöntetűen dol
gozni, az a int irigység, a kollégiálitásnak a legele
mibb figyelembe nem vevése szüli az átkos, piszkos 
konkurrenciát és az eredmény az, hogy az esztendő 
elmúlik anélkül, hogy bármelyik is boldogult volna; 
mindegyik a másiknak akart ártani, és ebben az át
kos versengésben nem veszi észre, hogy saját magá
nak ártott a legtöbbet. Városban még csúnyább a 
helyzet. Egy kis városban vannak tizen-tizenöten. T i
zenöt fodrászmester egv kisvárosban már számottevő 
csoport, ha van közöttük összetartás, de mivel az ösz- 
szetartásnak még a látszata sincsen meg közöttük, igy 
hát senki sem veszi őket komolyan mint csoportot^ 
még mint iparost sem.

Óh, hát egymást meg nem értő szaktársaim, nem 
érzitek ennek a fonák és áldatlan állapotnak a szörnyű
ségét? Nem veszitek észre, hogy lassanként senkik 
sem lesztek a városban? Senki sem vesz komolyan 
benneteket? És bekövetkezik az az állapot, hogy azt 
mondják, ez. »csak« borbély. Ez a »csak« szócska ta
lán még sem fog bekövetkezni, ha észre tértek és az 
összetartásnak olyan pé'dáját fogjátok mutatni, amelyre 
azt mondhatják a többi iparosok, hogy ezek a borbél- 
lyok és fodrászok méltók a követésre. Az uj év haj
nalán tehát vessen számot minden száktárs 'önmagával, 
találja meg jobbik eszét és saját és a szakma érde
kében törekedjék az összetartásra, mert ha egymást 
megértjük, egymást megbecsüljük, az először a mi ja
vunk lesz, másodszor minket is megbecsülnek mások 
és ha az év végén megvizsgáljuk munkánk eredményét, 
remélem, hogy jobb lesz a mérleg, mint az 1925. évi. 
Ezzel a reménnyel és az összetartásba vetett hitfeil 
eltelve, szeretettel kívánok az összes szaktársaknak bol
dog újévet!

10
Ip a r  testü le tü n k te le fo n s zá m a : Jőxsef 124— 79.
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A. nyeluöl/ögeíök.
Egy tiszteletreméltó kartársam jött hozzám a na

pokban azzal a panasszal, hogy iparkihágáséit az egyik 
kerületi elöljárósághoz idézték meg.

Utánanézve a dolognak, megállapítottuk, hogy a 
nőifodrász uírak jelentették fel azért, mert urifodrász- 
üzlettulajdonos létére, egy tábla disztelenkedik kiraka
tában, melyre rá van írva, hogy Báby-Bubi hajvágás és 
Ondolálás. i

Nem volna ez olyan nagy eset, ha nem látnánk 
benne bizonyos rosszindulatot. Mint egy nemrégen 
életrekelt szakipari lapban olvasom, a nőifodrász urak, 
hogy a hölgyközönség figyelmét üzleteikre felhívják, 
táblákra Íratják szakipari képzettségüket. Kirakataikban 
elhelyezik, a Nőifodrász Ipartestület bélyegzőjével lát
ják el. v

Nagyon régen volt, amikor a hatóságok szektákat, 
néprétegeket, céhrendszereket, azok jellegzetes tulajdon
ságai miatt, pecséttel látták^el. Úgy látom, hogy a tisztelt 
Ipartestület tehetetlen dühében ártatlan embereket ci- 
peltet bíróságok és hatóságok elé, rájuk akarja üttetni 
a becstelenség bélyegét.

Én húsz év óta ismerem személyesen meglnucolt 
kartársamat, úgy tudom, hogy ipari képzettségéhez, 
egyéni, de legkevésbé iparos tisztességéhez semmi 
kétség sem férhet.

Sosem csinált mást, mint amit tanult és amit immár 
harn>inc éve csinál. És mégis! Láthatjátok imc, hova 
vezet a féktelen izgatás, mire vezet az egyének tör
vény nem tisztelése és erőszakoskodása. '

Most pedig a legkomolyabban figyelmeztetjük ,az. 
illetékeseket, hagyjanak fel a nyelvöltögetéssel, ne ok
tassák ki jogtalan eljárások foganatosítására tagjaikat.

Hagyjanak fel az ismertető jelek kirakatbarakásával, 
mert mi már úgyis' tisztában vagyunk egymással, a többi 
ügyünk pedig nem tartozik á nagyközönség elé.

Mi már nem tudunk velük versenyre kelni úgy
sem, mert mig az úri kiszolgálásnál elérjük a 25—35 
ezer koronás kiszolgálási árakat, addig a nőnél épen 
a Linák, Katik ésí mit tudom én, milyen címen és néven 
folytatott üzletek versenye miatt, ez lehetetlen. Nem 
veszik észre, hogy azokon a helyeken nekünk is volna 
egy kis keresni valónk, megkérdezni, hogy a haj
vágáshoz hol szerezték a képesítést ?

No de kis ország vagyunk s ehhez mérten még 
igen nagy az iparunk. Kis test pedig nehezen bir el 
nagy fejeket.

I K o n t r ó  János
( • test. elnök.

A nőifodrászsegédek demonstrálása. A budapesti 
nöifodrászsegédek december 13-án a Molnár-utcai Ka- 
tholikus Körben bemutatást rendeztek, ahol nyilván tün
tettek a rövid női hajviselet ellen, mert a több mint 
húsz modell közül alig volt egy-kettő rövid hajjal meg- 
fésülvc. Főleg hosszú hajból kreált és jelmezfrizurákat 
mutattak be. Úgy látszik/ a segédurak kedveskedni akar
tak az ott megjelent főnökeiknek, máskép ez nem ért
hető, mert elvégre is ma még mindig dívik a rövid 
női hajviselet. Talán csak nem gondolják, hogy egy 
ilyen bemutatással megváltozik a divat ? Ez nagyon 
téves felfogás. Sokkal helyesebben cselekedtek volna, 
ha csak rövid hajból mutattak volna be frizurákat, azo
kat pedig fel kellett volna díszíteni hajpótlékokkal. Ez
zel kifelé is lehetett volna eredményt elérni, de igy 
teljesen meddő munkát végeztek, mert a közönséget 
a hosszú hajból készült frizurák már nem érdekli. Kai 
volt tehát ezt a bemutatást igy rendezni, mert az 
ellenakció nem sikerült. f

A  százesztendős jövendőm ondó.
Nagyon módi vala mindig az borbélyság,
Sokan keresték is az mesterség nyitját.
Sok-sok ezer éve íoly az vita szerte:
Hogy az jobb borbély, sörte-e az serte?
Római és görögnél fontos volt az mester,
Ki borotvál és még hajatnyirni sem restek 
Dehát férfié volt az egész mesterség,
Nő szóba sem jővén, nőifodrász sem vala még.
Sok idő múltával lett aztán csak módi,
Az nőket fésülni, hajat fodoritni .. .
Tizián, ondula, bubi, eton, bébi ...
Az is beleszédül, aki ezt csak nézi!
S hogy az mesterségbe is jól belejöttek:
Kakas előtt a tyuk szörnyű módon henceg;
És nagy vita vagyon nálatok ezalatt,
Hogy borbély vághat-e vájjon női hajat?
Én hát ezt a vitát immár szertevágom,

Történtek már nagyobb csodák a világon! 
Hátha bejön újra az paróka módi?
Akkor borbély, nőifodrász vájjon mit fog szólni?
Fogjatok hát össze borbély az nőifodrásszal,

Ne fessétek egymást mindig kulimásszal.. . 
Legyen az szövetség", erősebb mint a vas, 

Amely tán meghajlik, ám széjjel nem hasad.
És hogy az Úristen ránk hozott újévet, 
Kibontakoznak im mind az tarka képek:
Jobbat hoz az jövő, higyjétek el eztet, 
llv dicső mesterség soha el nem veszhet!

A  B u d a p e s t i  F o d r á s z m e s t e r e k  S z ö v e t 
s é g  e ezúton hívja m eg tag ja it a  jan uár hóban  

tartandó b e m u t a t ó - e s t é l y e i r e .

Január 7.
IfJ. W é b t y  J ó z s e f

Bemutat egy modern 
női frizurát hosszú haj
ból és két bubi frizurá t , 
egyet vassal, egyet víz
zel ondolálva. .Minden 
frizura a legszebb disz- 
szol lesz ellátva.

Január 14.
M é s z á r o s  D e z s ő
vegyészmérnök felolvasása.
A felolvasás tárgyát képező
anyagok eimei :

Kinn helyzete a mai mo
dern államok között. 
Kínai kuliura, népszo
kások, hajviselet.
A haj feldolgozása, ke 
reskedelme Amerikában.

Különféle kozmet ika i 
szerek.
Kína jövője.

Január 21.
H u r t l  O s z k á r

FI u bi haj vágás és estélyi 
frizu ra ha j pótlékból. 
Utána választmányi ülés.

Január 29.
B r a u n  J á n o s

Babyhajvágás effilálás- 
sal és ondoláeió.

Február 4.
I f  J- W é b e r  J ó z s e f

Modern férfi frizurák 
vízzel ondolálva.

Értesítjük a  fod rászok  összességét, hogy  a S z ö 
v e t s é g b e n  csak  rendes/tag ja in k  és a zok  h ozzá 

tartozói jelenhetnek m eg.
K e z d e t e  e s t e  1/2 9 ó r a k o r .

/lse elnöKség.

u
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HÍREK.
Halálozás. Egy érdemekben gazdag és köztisztelet

ben és becsületben betöltött élet után december hó 
18-án meghalt Hevesen F o d o r  József városi sebor
vos, volt fővárosi szaktársunk, ki közel 50 éven iát 
működött. A megboldogult és köztiszteletben élt öreg 
ur a 70-es évek elején Kovács Antallal együtt alapí
totta a Dorottya-u. 13. sz. a. fodrászüzletet s pár
év múlva itthagyva a fővárost, Hevesen mint seb- 
orvos és városi halottkém köztiszteletben érte cl 83-ik 
életévét. A megboldogult volt az utolsó meg életben 
lévő seborvos Magyarországon, aki még a Mária Teré
zia királyné rendeleté értelmében orvosi diplomát szer
zett s mint ilycr^ működött. Temetése december hó 20-án 
volt Hevesen, szülővárosában, a városi intelligencia, 
nagyszámú rokonsága és a környék legnagyobb rész
véte mellett. Temetésére a hatóság, az ipartestület, a 
tüzoltótestület és a városi dalárda zászlóik alatt vonul
tak ki s megadták néki a végtisztességet. A megboldo
gult, érdemes öreg úrban Fodor József József-utcai szak
társunk édesatyját, Breitfeld Alajosné pedig nagybátyját 
gyászolja. A nemesen betöltött és családjának és hi
vatásának eltöltött élet után találja meg az örök nyu
godalmat és az örök világosság fényeskedjék neki.

Vélemény a borotvaköszörülésről. Lapunk mult- 
liavi számában megírtuk azt a vitaestélyt, melyet Szö
vetségünk rendezett. Ebből kifolyólag megkérdeztük 
Ba ue r  F e r e n c  müköszörüst, hogy mi a vélcméme 
a borotvaköszörülésről, valamint miért merül fel annyi 
panasz a köszörülés ellen. B a u e r  F e r e n c i  ő I a kö
vetkező feleletet kaptuk: Nálam, hála Istennek, nem igen 
merül fel panasz a köszörülés ellen. A Pollart-i end- 
szerii borotvákat én mindig félfrancia élre köszörülöm, 
mert az én felfogásom szerint az egészen francia élre 
köszörült borotvák nagyon hamar elkopnak és vas
tagságuk miatt nem úgy siklanak az arcon, mint a vé
konyabb élő borotvák. Úgyszintén iparkodom mindig 
a borotvákat olyan precíz állapotban visszaadni a fodrá
szoknak, hogy azzal mindjárt akadálytalanul dolgozhas
sanak, mert ismerve a fodrászurak rossz szokásait, 
hogy azok, ha a borotvának nem tiszta az éle, ad
dig fennek, mig teljesen el nem romlik a borotva éle. 
Egyet szokjanak meg: frissen köszörült borotvát a
fenőszij fásoldalára még az esetben sem * szabad vinni, 
ha annak éle nem 'is tiszta. A hamis élt a heveder 
és a gyenge szakáll legjobban veszi le. Egyáltalában 
frissen köszörült borotvát csak igen gyengén pásztázott 
fán szabad csak használni, mert éle rendkívül érzékeny 
és emiatt könnyen hamis élre hajlik. 1

Szabőiparosok a közüzemi szabómühelyek és a 
kontárok ellen. A Szabómesterek Országos Szövetsége 
a minap este a társszövetségek részvételével népes gyű
lést tartott, amelyen állást' foglaltak a különféle közintéz
mények ellen fentartott szabómühelyek ellen, továbbá 
követelték, hogy a szabóipari képesítéshez kötött mun
kát ne vállalhassanak divatárukereskedők, és mások, akik 
csupán tőkével és kereskedelmi ismeretekkel rendelkez
nek, de szabóipari képesítésük nincsen. A gyűlést, ame
lyen igen sokan vettek részt a szakma köréből, Hor
váth György, a Szabómesterek Országos Szövetségének 
az elnöke nyitotta meg, majd Vágó Jenő, a SzOSz 
’8azSatója részletesen körülírta a gyűlés tárgyát és be
nyújtotta a két határozati javaslatot, amelyek közül az 
egyik azt követeli, hogy az illetékes miniszterek szün
tessék meg a szabóüzemeket, a másodikon pedig az 
ipartörvény megfelelő szakaszainak a revíziójáért száll 
síkra. Frühwirth Mátyás, Fábián Béla dr. és Szabó

József nemzetgyűlési képviselők, továbbá Posta Sán
dor dr. és Dcutsch Mór törvényhatósági bizottsági- tag 
beszédeikben kijelentették, hogy a maguk részéről 
teljes erejükkel támogatják nemcsak a szabóiparossá
got, hanem az összes iparosokat a kontár-kézdesben 
és a közüzemek elleni harcban. Vadász József, a Női- 
ruhakészitők elnöke és Müller Antal kereskedelmi ta
nácsos, a Keresztény Szabóiparosok elnöke, egyesületeik 
nevében is bejelentették csatlakozásukat. A határozati 
javaslatokat egyhangúlag elfogadták, mire Hortváth 
György elnök berekesztette a gyűlést.

Felelős kiadó : Wéber József.

APRÓ HIRDETÉSEK. ~
Miinden egyes szó 1000 korona, mely összeg előre

fizetendő.
JÓL BERENDEZETT fodrászüzlet bérbeadó. Bővebbet 

Kispest, Eggert-utca és Batthyány-utca sarok.

ÚRI- ÉS HÖLGYFODRÁSZTEREM, modern berende
zéssel, 30.000 lakosú városban, főtéren, lakással ;és 
bútorral azonnal eladó. Cim a kiadóban.

HA ELADNI VAGY VENNI ÓHAJT úri- vagy női- 
fodrászüzletet, úgy forduljon bizalommal hozzám. Eladó 
4 segéddel és 2 manikürnővel dolgozó urifodrászüzlet 
stb., valamint több kisebb és nagyobb nőifodrászüzlet. 
I l i t s  V., adás-vételi iroda, Izabella-utca 71.

NÖIFODRÁSZNAK való fülkefalak, asztalok, székek, 
tükrök és többféle tárgyak eladók. Vágó, Rákóczi-ut 57.

VALÓDI HENKEL odoláló vasan, 329.284. sz. bé
kebeli forma és minőség. Magyarországi főképvise
let: Vágó Viktor, Budapest, VII., Rákóczi-ut 57.

SZEGED Belvárosában régóta fennálló, 4 munkahe
lyes üzlet — hajmunkacikkek bevezetve — teljes be
rendezéssel eladó. Érdeklődők Írjanak Csillag Árpád, 
Budapest, VII., Damjanich-utca 41. címre. 

ELSŐRENDŰ hölgyfodrász betársulna. Bővebbet Bak 
Sándornál, Budapest, Rákóczi-ut 25.

FODRÁSZÜZLET, úri és női manikűr, kőrútnál, rend
kívül forgalmas helyen, vezetés hiányában berende
zéssel vagy anélkül 8' millióért azonnal eladó. Népszin- 
ház-u. 13., fodrászüzlet, kapu alatt, este 5—7-ig.

ÚRI fodrászsegéd, ki perfekt női hajvágó és pediktirüző, 
belépésre ajánlkozik. Cime: Papp, I., Virág Bencdck- 
utca 8., házmesternél.

HÁRMAS üzlet-berendezés és négy asztali felszerelés 
eladó. Budapest, Gróf Zichy Jenő-u. 43.

ÁLLANDÓ kanári madár kapható, Kratochvvill Vilmos, 
VII.. Elemér-u. 33.
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alá (Wesselényi-utca sarok) helyeztem át,
fű ahol szerszámok köszörülésén és javításán n
f i kívül dúsan felszerelt áruraktárt is tartok. 1

áss Polldrt-kés 27, 28-as ........ drb 75.000 K■5S5 Non plus ultra-olló 18, 19, 20 „ 70.000 K
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PAJOLIH IlLATSZERGYÁR
Telefon 181- 
Gyárfmánya

Liter áruk :

Kilós áruk

Tucatos fej
mosóvizek :

Tucatos
kölnivizek

V., Vilmos császár-ut 78.
-91. Alapítva 1906.
kiváló, jóságuknál fogva minden fodrász
üzletben nélkülözhetetlen.
Botion Pnjolln 
Euu de Peary 
Bay Huni 
lieu de Vegetál 
Birkenwasser 
Kölni II.
Kölni la 

« Angol 
« Chypre 
« Orosz 
« Origan 
« Musctte 

Orgona 
Glyclnia 
Kau de CJuinine 
Brillantin II 

« la 
« l'oly.

Körömlakk 
Fodrász púder 
Bay Bum  
Lotion
Kau de Peary 
Clivpre (iO gr.

'x 100 gr.
Origan 00 gr.

x 100 gr.
Kölni II. r>0 gr.

« II. 100 gr.
x la 50 gr
« la 100 gr.

Pajol Izzadás ellen

K 71 000 
« 92.00(1
x 74.000
« 71 000 ibolva, gyöngvv. 
x 71.000 
x 74.000 
« 90.000 » 100 001)
« 151 000 
«. 171.000 
x 170.000 
x 170.000 
x 74.000 
x 92.000 
x 95 Ü00 
x (10.000
x 70.000 
x 70.U00 
x 250 0(>0 
x 35 000 
x 210.0C0 
.. 240.000 
«  210.000 
x IXtl.OOO 
x 300.000 
x 200.000 
x 320.000 
x 110.000 
o 200.000 
x 111.000 
x 2(10.000 
x 114.000

Utánvételes rendeléseknél 5%-os pénztárengedményt
nyújtok.

A 3%-os forgalmindót és 13%-os fényüzési adót 
külön számítom fel.

Kérjen részletes árjegyzéket.

1̂1
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Készítményeim
az összes fodrászat! szak-nagykereskedőknél kaphatók

EMMER ALMOS
szerelési vállalat(speciálisszakmühely)

Budapest, VII., Mihsa-utca 19. szám.
Alapittatott 1899-ik évben.

Fémár ugyár, galvanizáló-intézet, 
valamint fémkészülékek kivitelezése.

Gyárt és szakszerűen javít:
Fejmosó-készüléket, légszesz-vizmele- 
gitöt (auto-geyser). Hajmunkaszáritó- 
kemencét. Hajsütövas-melegitőt. Arc- 
gőzölö-készüléket. Fémmanicür-aszta- 
lokat. Fejtámlákat. Fodrász asztali 
készleteket. Viaszbaba-, paróka- és 
kirakatállványokat. Utcai fodrászlám

pákat. Cégtáblákat és tartókat.
Azonkívül elvállal minden

nemű gáz- és vízszere
lési munkát. Teljes úri, 
női fodrász- és mani- 

cür-üzletek terve
zése és kivitele.
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1 x KERSNER HUGÓ x §
|  SZÉN NAGYKERESKEDŐ (
S IRODA és TELEP: BUDAPEST. IX. KÉR., to  
■  SOROKSARI-UT101. SZ. m
=  TELEFON: 1. 119-00. TELEFON: 1. 119-00. Ü

|p Ajánlok legjobb minőségű felső- sl§
=  sziléziai Central-Revierből szár- ü l
=  mazó legmagasabb kalóriával ren- m
=== delkező Ss

|  garantált porosz szenet. |
||! A legpontosabb kiszolgálást biz- l|f
ses tositom. Kötelezem magam, hogy m
Ü  az ipartestület tagjai által rendelt =

szénmennyiségek után a szigorú = §
í j  napiárakból 3%-ot a testület se- =§
gl§ gélyalapja javára befizetek. Meg- ÜÜ
~  rendelő lapok a t. tagok részére i f f
üs az ipartestület irodájában (Csen- =
^  geri-u. 15) rendelkezésre állanak. ĵj|
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ii Johnson Star !
%ü , g

Eredeti Juwel hajvágógép, 1-es, 3-as, 5-ös......  70.000 K
Eredeti Juw*l hajvágógép, Ü-ás, 3-as, 5-ös......  180.01)0 K
Eredeti Juwel szakállvagógép, ü-ás ...............  150.000 K
Juwel-rendszerU haj- vagy szakíillvágógép ......  120.000 K
Eredeti Koh«i>noor szakailvágógép ...............  150.000 K
Eredeti Proffos sznkállvágógép, 1I 10 7"?m ........... 190.000 K
Norma szakáll- vagy 0-ás hajvágógép ... ....... 120.000 K
Pollart-kés, 27., 28...... ......... ....................  75.000 K
Pollart-rendszerii kés, 27., 28........................  50 000 K
Haj- vagy szakállvágógép-lapok, alsó 55.000, felső 40.000 K
Rugók minden géphez............................  2.500— 5.000-ig
Manikűrül lók, príma .................................... 30.000 K
Non plus ultra-ollók 18 19,20 75.000—80.000 -  85.000 K

Borotvaköszörüléseket, valamint gépek speciális javítását gyor
san és pontosan végzünk. Vidékről beküldött köszörülésekkel 
rendelt árak utánvéttel portómentesen szállitunk. A kifo

gásolt árut visszavesszük, illetve átcseréljük.

M icsány i G y u la  m üK öszörüs
Budapest, VI., Aradi-utca 64. (az udvarban).

Haj vágógépek
Eredeti Juwel-gép 0-ás, 3— 7,10 mm. K 200.000 
„Solár" (mint a Juwel minőségű áru) K 140.000
Koh-i-noor, 0-ás ..............................K 150.000
Kitűnő 0-ás, 3-as, 5-ős és 7-es .. .. JC 100.000
Kommercáru 0— 3— 7-es ............... K 75.000
Mindenfajta gépekhez vágófésük, rugók, rugós 
alátét és minden alkatrészek kaphatók. Gépek 
köszörülése, valamint tökéletes, tartós nickele- 

zések gyorsan elkészíttetnek.

Borotvák
(minden darabjáért jótállással)

Eéber Attila 27— 28 ........ ............K 55.000
>> homorú ................... ............ K 90.000

Eredőli Pollárl 27— 28 .. .. ............K 90.000
Fodrász-olló, sima ............ ............K 40.000
Léből--gumini 18-as ............ ............ K 70.000

»y „ 10-cs ....... . .. ............K 80.000
,, 20-as ............ ............K 90.(XX)

Léber Kálmán
borotva- és késárugyára, finom acéláruraktára, 
müköszörtildéje és nickelező telepe

B u d a p e s t , R á k ó c z l -u t
Alapittatnlt 1889. M  •

Telefon: József 58—09.

K ÍN A I c s o d a s z e r -
Megszünteti a hajhullást. ^  Elősegíti a hajnövést.
Kínai copf,,ak m ;/ szmérnö-copfnak •  ' .povesi""

k ü n k n e k  j ( ) e f eféves titka, s\^erüU
kifii fk -  o í íartózkodás ». n\.

I1Urkeszni és tökéletesíted

Ajánljuk hasonló tartalmú hajkenöcsünket.
Továbbá „Vani shi ng  - Cr eam “,-ket, 
melyet Amerikában kizárólag használnak.

Kiszolgáltatja:

Mészáros Testv. nagyipari vállalata
Budapest, VII., Baross-tér 20. Telefon: József 32— 81.

Minden borotváért 
14 napi garanciát vállalok.

Úri és női fodrászok 
részére a

LEGOLCSÓBB
bevásárlási forrás

WINKLERD.H.
Budapest, VII. kér., 

Akácfa-utca 20.
elefon: József 105— 58.

Árjegyzék:

Raktáron tartok Baper, Dralle, 
Frank, Mechnarovszky stb. árukat.

ezer koronákban
drbjn i: » Ki» 18

Szaru hajvágó fésű . .
Matador hajvágó fésű 
Hamburgi hajvagó fésű 
tDtmmibctélcs olló . .
.luwel hajvágógép. . .
Koh-i-noor szakálvágó .
I In j l e k ö t ő ......................
Hril lnntin ......................»/4 Kg..........
V2 lit. kölni viz . . . .I 2 lit- Hav Kinn . . . .

kg. pointer . . . .
Olasz szappanozó csésze 
betétes » »
(Inunni szivacs . . . .
Arábia hajfesték . . .
II aj keli' ' ......................
Asztali bajuszkefe . 
Kirknnwasser . . . .
Haj h á l ó ..........................
Schulzer borolvaszappan 
Draskoczi .»
Alias borotva rudszappan

« ('.rém, nagytubus
• j*> llvegtégely

A m lo lá ló v a s .....................
fésű

Tejlámlópapir . . .
Amerikai vérálliló stift .
Timsókö..........................
Viktória ecset . . . .
Alias Schampoon . .
Manicur o l ló ..................

szerszám .
1‘o i iz iá r ..........................
Szó/o cső . . . . . .
J’ipella szórólabda 
Valódi Helga lenőkő . .
Vatta l/i kg.....................
Angol hajkrépp • • •
Jűadcr piimailv . . . .

» dióolaj .................
folyékony brillantul 

» óval borotvaszappan
Fölkel p n in ad e .................
(iáspár bajuszkötő Diana . 
Kollárt lenöszi.j . . . .

» borotva .................

* Ii0
•> 180» 180» 204 
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" H A T T Y C / "
f e h é r n e m ű  » ° ! ™ Í  V á l la la t

B u d a p e s t ,  V . , K a t o n a  J ó z s e f - u t c a  4 í .
( P a l a t í n u s - é p ü l e t . )  Telefon 159-60 és 46-86

Szállít:

J o  d r á s z - f e h  é r n  e m  ü k é t
kölcsönrendszer alapján.

Európa irodalmi és nyomdai részvénytársaság. Igazgató Schmidek Tibor dr. Budapest, VI. kor. ó-utca '12.




