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UHI- és NOI-FODRASZOK és ROKONSZAKMÁK SZAKKOZLONYE
A BUDAPESTI BORBÉLY-, FODRÁSZ- ÉS PARÓKAKÉSZITŐ-IPARTESTÜLET TULAJDONA ÉS HIVATALOS LAPJA

Szerkesztőség és kiadóhivatal; Budapest, VII., Csengery-utca 15. Az Ipartestület telefonszáma: József 124— 79

XXXIV. évfolyam___________Budapest, 1926 február 1. 2. szám

F o d r á s z  u r a ü  f i g y e l m é i ) e
A fodrásziparban szükséges

Mindennemű, úgy csomózott, mint tresziro- 
zott hajmunkát (hozott anyagból is) készitek. 
Pótlékok Jav í t á s a ,  átfestése. 
Férfiparókák tamburirozott vá
lasztékkal is.
R o c oc o, s z i n e s és egyéb parókák  
kölcsönadása. ^  B abap arók ák .
Érdeklődésre felvilágosítást ad

Olcsó árak. R A D O N É
hölgyfodrász, Aradi-u. 11

illetőleg kendőket gyönyörű, hófehér kivitelben 
és a legjutányosabb feltételek mellett kölcsönöz a

FEHÉRNÉMÜ-KÖLCSÖNZŐ-VÁLLALAT 
Budapest, VI., Dessewffy-ut<ja 26. 

Telefon: 119— 91.

EZtTSTKQSZORVS K É SE SM E ST E R
BUDAPEST, ^ ~ ' Kitüntetések:

Üzlet:
VII, Erzsébet-körut 22
Telefon: József 129-29 

Gyár:
X, ÁlmoS’-utca 17. sz.
Telefon : .lózsef 53—40

Nagy aranyéremmel

Milleiúutni ara ny
ert'mm el és az 

Kzüstkoszorus eim 
mel kitüntetve.

Vidéki - megrendelé
sek 8 napon belől 

eszközöltetnek.
Alapítva 1902.

A /jelen kor borotva-gyártmányai közt legjobbnak
bizonyult a „FRICKÓ".

Gépek.
Juvel 3, 5, 7 ... ... ... ... 180.OÍM) 

„ 0 szakái ... ... ... 180.000
Aoliinor t/4 .ami.............  150.000

., 0, 3, 7 ............ 180:000
itrotos Vio mm..............  180.000
Mundusz 3, 5, 7 ............ 200.000

, V4 m m . ... 170,000
Köszörülés! árak.

Borotva . . . . .  K 18.000 is feljebb 
Ollók sruo
Ü é p e k ............... „ 18.000 ,

8 napon belül eszközöltetnek. ggjl

Régi jó, elismert cég,

,27— 28 fehér nyeld ... ... K 50.000 
„ fekete, 6 drb vételnél 30.000

42. 3/8 Va F á r is ........ ..........  70.000
3/8 Vs 3/s -Tonson angol ".........120.000

^Ugyanaz Bengál „  120.000,
Ugyanaz Pcarson, * ___ ...100.000
Glauber-oHók 18 cm............... 70.000

„ . 19 „ ____ 80.000
■ ■ . „ „ guinmis 19 cm. 100.000
Gummis ? 20 cm. "... ... 90.000
Manikűr-olló ... ...................  30.000
Korona-olló ......................... 35.000
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A világhírű valódi solingenl

POLLART
BOROTVÁK

FENŐSZÍJ ÉS PASZTA
kaphatók

TÜRR J.
magyarországi vezérképviselönél

Budapest, V., Wurm-utca 5. 
vagy Dorottya-u. 3. (udvarban).

Ha vevői megelégedését minden tekintetben ki akarja érdemelni, 
csak „GERTÉö-gyártmányokat használjon! —  Kérje levelező

lapon árjegyzékünket és utazónk látogatását.

: v - V T:

PÁRFUM ERIE LE R O SIER
DANKOVSZKY ISTVÁN ILLATSZERGYÁR.

FodrAMttileti berendeaOiek,
SieruAmok, Hajak, Vltlanyapparátnaok, 

Fodráaimankálatokhoa M&kB«gea kellékek 
kfllénlegei raktára.

Uj cim:
BUDAPEST, VI., Ó-UTCA 25. szám

(saját házában.)
Chnmpon-Bayrnm (Kiválóan habzó) 

literje 25.000 Korona.
Árjegyzéket díjmentesen küldök.

Szaktársak figyelmébe !
Kiváló minőségű a „Jerba“-  
borotva, fenőszij és paszta, 
valamint kiváló minőségű 
hajvdgógépek és ollók nagy 
raktára. A „Jerba“-borotvá
nak állandó tartós az éle. A 
sok jó közt is a legjobbak 
a „ferba“-gyártmányok.

Kapható
R eite r M ihá ly
B ud apest,
I V . ,  S ü t ő - u t c a  1 . s » .

Kérjük kivágni —  a címre jól ügyelni!
(57)
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COLUMBIA HAJ FESTŐ
GAZDAG SZÍNÁRNYALATÁVAL.

REFLEX HENNÉ HAJFESTŐ 8HAMPOON.
COLORIS BAJUSZ- ES SZAKALLFESTÉK.

Legkitűnőbb körömlakk és lemosó. . Arckrémek kimérve
Mindennemű hajmunkák raktáron.

Komiromy Antal Budapest, Vili., Népszínház-utca 16.



Az ipartestülcltelefonszáma: Ú R I -  É S  N Ö I - F O D R Á S Z O K  É S  R O K O N S Z A K M Á K  
József 124—79 S Z A K K Ö Z L Ö N Y E

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l : -----------------------------------------------------------
Budapest, VII.,Csengcry-utca 15 FELELŐS SZERKESZTŐ: W ÉBER JÓZSEF

Megjelenik minden hó 1-én. 
Előfizetési dij :

Egész é v re .............  60000 K
Fél évre .............. 30000 K

XXXIV. évfolyam Budapest, 1926 február 1. 2. szám
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M á r c i u s  4 - é n
nagy demonstráció é s  
családi táncestély 
a Geltért szállóban



F o d r A s ü  ü j s AG

a t)O 0 y
és a ^ o g y  "kellene viselni.

(K é p  m e llék le tte l. )

Mint a mellékelt ábrák mutatják, az egyik olda
lon két kiváló művésznek a frizuráját hozzuk, tudni
illik, hogy milyen frizurát viselnek; a másik oldalon 
pedig egy igen kiváló miirajzolótól közöljük ugyan
ezen portrékat, annak az illusztrálására, hogy milyen 
frizurát kellene viselnie a művészeknek* . . hogy a 
művészet, illetve az idealizmus külsejükben is vissza
tükröződjön. Tettük ezt azon oknál fogva, mert az egész 
fővárosban alig van néhány férfi, akinek megfelelő fri
zurája volna. Ennek a legnagyobb hibája ott rejlik, 
hogy a fodrászok között kevésnek van jóizlése és in
telligenciája, hogy a közönséget jóizlésre - nevelje. 
A modern, szóval az intelligens, a jóizlésii fodrásznak 
főtörekvése elsősorban az legyen, hogy figyelmeztesse 
és leszoktassa a közönséget arról a futurizmusról, mely 
évtizedek óta iparunkban dívik. Mindenáron le kell szok
tatni a férfiakat arról, hogy géppel vágassák a ha
jukat, különösen ott, ahol vékony a nyak és elálló 
a fül. A fodrászok hassanak oda, hogy az elálló 
fülnél szabad folyást engedjenek a faconnak. Ilyen ese
teknél facont egyáltalában ne vágjanak, a fül felett 
pedig oly hosszúra hagyják meg a hajat, hogy majd
nem párhuzamos legyen a felső hajjal, me;t ideális 
fejet csak akkor nyerünk, ha a hajzat minden hézagot 
pótol, tehát a hajzat csak akkor domborodik ki szé
pen, ha egyformának látszik a frizura. Aki ennek a 
kívánalomnak eleget tesz, abban van Ízlés és érzés 
a művészet és a forma iránt; az képes a fejet dom- 
bormühöz hasonlóan átváltoztatni. Akinek pedig ehhez 
érzéke nincs, az kontár, mert még a legdusabb
hajzattal rendelkező egyének fejéből is torzképet, ka
rikatúrát ,a lkot. ’

A mi törekvésünk tehát az, hogy a haladni vá
gyók ízlésüket kifinomitsuk és az legyen az ambíciójuk, 
hogy szokjanak le a géppel való hajvágásról, inért 
tökéletes hajvágást ily módon nem lehet produkálni. 
Szívleljék meg ezen jóhiszemű figyelmeztetésünket és 
véssék emlékezetükbe azt á hiányt, melyet, több 
művész frizurája körül nyilvánosságra hozunk. .

Elsősorban felkerestem S z é k e 1 y h i d y Ferenc dr.-t, 
az Operaház népszerű és kitűnő hőstenorját, aki annak 
idején nem volt hajlandó vállalni, illetve felcserélni az 
operaigazgató szerepkört azzal a művészi szerepkör

rel, amelyet oly kiválóan tölt be. Eleas, Walter Stoháng, 
Rigoletto, Radames és Ássad főszerepein kívül is minden 
fellépése sikert jelent számára. A nagy művész igen szí
vélyesen fogadott és bevezetett engem pazarul beren
dezett szalonjába. Miközben elmondtam, hogy mi ve
zetett hozzá, erősen szemügyre vettem. Kellemesen meg
lepett daliás alakja, szép arcának előkelő vonásai és dús, 
hullámos hajzata, mely a fül mellett erősen őszülés
nek indul; Úgy látszik, emiatt a fül mellett egészen 
rövidVe vágatja a haját. Az ott hiányzó haj azonban 
árnyékot vet az ideális kifejezésre. Mennyivel ideáli- 
sabban nézné ki ti hőstenor, ha a haja a füle mel-

v *-» -

lett hosszabbra növesztve és ügyesen színezve volna.
Egyébként a hajzata megkívánja, hogy naponta le

kössék, mert kissé göndörnek látszik.
K i s s  Ferenc a közönség elkényeztetettt ked

vence, csak nemrégiben tért vissza a Nemzeti szín
házhoz, még a múlt évben »Maricát« támogatta diadal- 
utjában, nyáron pedig a »Nóta végét« énekelte Budán, 
nagy sikereket aratván e téren is, ami az ő sokolda
lúságát bizonyítja a jövőben, mert már csak az egész 
komoly művészetnek szenteli idejét — mint ő maga 
mondja — még akkor is, ha ez a népszerűség az anyagi 
sikerek rovására is történik. Kiss Ferencnek igen szép 
és dűs hajzata van, de a füle mellett nincs elég hosz- 
szura hagyva, miáltal fülei kissé tulelállóknak látsza
nak. A  ̂ fodrásznak ezen hibáját azonban rajzolónk a 
másik portrén jóvátette. ■

W é b e r  Jó z s e f .
> - (Folyt, köv.)

Figyelmeztetés. Figyelmeztetjük a szaktársakat, hogy 
tanoncszetződések a hét keddi és pénteki napján köttet
nek. A tanoncszerződésekhez a szerződtetendő tanonc 
jelenléte feltétlenül szükséges. A tanoncszerződéshez a 
következő okmányok- szükségesek: 1. a tanonc szüle
tési anyakönyvi kivonata; 2. a tanonc iskolai bizonyít
ványa? 3. a tanonc ujraoltási bizonyítványa; 4. hatósági 
orvosi bizonyítvány arról, hogy a szerződtetendő tanonc 
a borbély- és fodrászipar gyakorlására alkalmas.

Segédek kereseti adója. 1920 január 1-től a munka
könyvvel ellátott segédek után 1500 K heti adó, a 
munkakönyv nélküli munkások (manikürnő stb.) után 
700 K heti adó fizetendő. A z  c I n ö k s é gy

Meghivó • Ipartestületünk előljárósági tagjait 

a  f o l y ó  é v i  f e b r .  1 4 - é n  ?arundórakor

rendes előljárósági ülésre
2

ezúton hívjuk meg azzal a figyel
meztetéssel, hogy elöljáróság! hatá
rozat folytán a nem igazolt távol- 
maradAsért, vagy elkésett érkezésért 
az elöljáróság! tagokat 5000 korona 
pénzbírsággal sújtjuk. Az elnökség.
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I r t a  K o n l r ó  J á n o s ,  i p a r t e s t ,  e l n ö k .

n a g y  U c m o n a í r á c i ó  é.s 
<:scfIcíQ,J íónces/ííly

A f t í r c i u s  4-én

Rövid közéleti működésem alatt szakítottam időt 
magamnak arra is, hogy megfigyeljem az iparosságnak 
társadalmi életét. Ezen megfigyelésem alatt rájöttem 
arra, hogy nálunk ahelyett, hogy az iparoserők egv 
irányba való tömörítésével igyekeznének a létet tiir- 
hetőbbé tenni, éppen az ellenkezője történik.

Számtalan társadalmi egyesület alakult, melyek kis
ipari jelszavakat tűztek lobogójukra, s e cim alatt leg
többször ügyesen használták ki az iparosságnak sok
felé elágazó érdekeit.

De eltekintve ezen jelenségektől, az ipartestületeken 
belül is tápot kapott ezen áldatlan szokás és a leg
többször klikkek alakultak, melyek fittyet hányva min
den közéleti együttműködésnek, a maguk részére akar
tak bizonyos előnyöket kierőszakolni. Hogy teljes le
gyen a kép, nem felejthetem ki, hogy az országban 
kóborló magánegyének is gondoskodtak arról, misze
rint az ipartestületek a legfeketébb színben állíttassanak 
be az érdekeltek előtt. <

Az 1884. évi XVII. te. régi ipartörvény, mely az 
első lökést adta meg az ipartestületek létesítéséhez. En
nek megalkotója boldog emlékű Matlckovits Sándor ki
váló közgazdászunk a legideálisabb szemüvegen nézte 
ezt a müvét, mert azt hitte és hihette, hogy az ipar
testületek átérzik a lkotásának nemes törekvéseit és ipar
kodnak megvalósítani azokat az intenciókat, ámelyeket 
a törvény részükre biztosított. Nevezetesen a szoro
sabb ipari életet, karitatív intézményeknek létesítését

és mint legfontosabbat: az ipar gazdasági fellendülé
sét az iparosképzés alapján. I

Ehelyett mi történt: az ipartcstületekbe belevitték 
az egyéni önzést, elhanyagolták a nemes emberbaráti 
intézmények létesítését és csupa féltékenységből meg
gátolták az iparosképzést. |

Csak ma vesszük észre, hogy ez a politika meny
nyire érezteti káros hatását. És ahelyett, hogy a mai 
végzetes napokban az iparosság egy nemes közösségbe 
fogna össze, hozzászegődik a testületi életet megfúrni 
szándékozók táborához. Elrúg magától már megalapo
zott intézményeket. Néni veszi komolyan mindazokat 
a keserves munkával életre hivott és az ő jelenét 
és aggkorát biztositó törekvéseket, melyeket elődeim 
és én annyi szeretettel ápoltunk.

Nem fizeti tagsági dijait; jó munkást és agg ko
rában segítséget ellenben a testülettől vár.

Ez igy, uraim, nem mehet!
Mi, akik lankadatlan szorgalommal dolgozunk a/

önök érdekében, figyelemmel kisérünk ebben az ipar
ban minden kis jelenséget, látjuk, hogy egyesek kezelése 
tényleg sizigort igényel és ne haragudjanak, ha ezen 
intézmény fentartása érdekében esetleg drasztikus esz
közökhöz fordulunk. Az ipartestület az iparosság vára, 
mi, akik a fentidézett törvény minden nemes törekvé
sét megvalósítani vagyunk, rendeltetve, nem ismerünk
és nem is ismerhetünk könnyítéseket senkivel szemben, 
a közös nagy és nemes cél érdekében.

Budapest Székesfőváros Tanácsa. 

117.377/1025 VI.

T á r g y
A budapesti borbély- és fodrászmestereknél al

kalmazott segédek kereseti adója.

H a t á r o z a t :
A tanács a K. H. O. 36. §-ának (5.) bekez

déséhez fűzött utasítás (2.) bekezdése alapján, a 
budapesti borbély- és fodrászipartestiilct és az al
kalmazottak kiküldöttjének meghallgatása után, a 
budapesti borbély- és fodrászmesterek alkalmazot
tainak kereseti adóalapját 1926. évi január 1-től, a 
további intézkedésig, a következőkép állapítja incg: 

A segédek kereseti adóalapja hetenkint 300.000 
(Háromszázezer) korona, a segédszemélyzet kereseti 
adóalapja pedig heti 200.000 (Kettőszázezer) korona 

Erről a tanácsi VI. (pénzügyi) ügyosztályt, a 
központi adószámviteli hivatalt, a kér. elől jái ósá
gok kereseti adóosztályait, a Budapesti borbély és 
fodrászipartestületet és a Magyarországi borbély-, 
hölgyfodrász munkások szakegyletét értesíti. 

Budapest, 1925 december 16.

A kiadmány hiteléül:

S z. a b ó Z s i g m o n d  
irodavezető.

A székesfőváros tanácsa:

s. k., F ő i k  u s h á z y  s. k., 
alpolgármester.

Sszalcmai bemutatás 
és táncestély 

a Géllért-sszáH ó b a
• Szövetségünk ipartestületünk támogatásával március
4-én Budán, a Gellért-szálló, illetve gyógyfürdő páratlan 
szép dísztermében szakmai bemutatást és utána családi 
táncestélyt rendez. Már magában véve az, hogy a ren
dezőség a Geiléit-fürdő dísztermét választotta az estély 
lefolyására, az is dicséretre méltó figyelem, mert hiszen 
ismeretes, hogy czideig azok a termek, melyekben a mu
latságokat rendezték, kicsinyeknek bizonyultak. Másként 
lesz, majd a március 4-én rendezendő estélyen, mert 
már előre bejelenthetjük, hogy a kényelmes szórakozás 
biztosítva van. Ennélfogva két szempont kötelez mind
egyik szaktársunkat, hogy ott megjelenjen. Az egyik a 
szakmai bemutatás, melynek sikeréért szakmánk jelesei 
fognak síkra szállni; a másik az, hogy az estély tiszta 
haszna szakmánk fejlesztésére fordittatik. Tehát senki
nek nem lehet kifogása az ellen, hogy ott megjelenjen. 
Figyelemreméltó még a rendezőségnek azon kérelme is, 
hogy mindenki lehetőleg csak e g y s z e r ű  r uhá ba n  
j e l e n j e n  meg,  mert áíjCm bálról, hanem egyszerű 
'táncestélyről van szó, ahol azt akarják* hogy a résztvevők 
fesztelenül érezzék magukat. Reméljük, hogy minden ön
érzetes és iparát szerető szaktársunk ott lesz. (Tehát sze
ressük egvmást és legyünk ott valamennyien!

3
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F o d r á s z  u j s A o

S s ö v e í s é g ü n k  január bemutatásai.
\ Január hó 7-én »telt házk< mellett ifj.AV é b e r  József 
pmitatiott be háromféle nöifrizurát, egvet hoiss/u|hajból'lés 
kettőt rövid hajból. Ifj. W é b e r t  gyönyörű bemutatá
sáért a nagyszámú közönség nagy tapssal honorálta. 
Egyébként az ott megjelent női föd rá szók js nagy elisme
réssel nyilatkoztak a fiatal bemutató ügyességéről.

Január hó 14-én nagyszámú közönség előtt igen 
érdekes előadást tartott M é s z á r o s  Dezső vegyész- 
mérnök Kínáról, a Kínában uralkodó népszokásokról 
és a kínai hajnak feldolgozásáról.

Az előadó megemlékezik Kínáról, mely lépést igyek
szik tartani városaiban a modern nyugati ára
mokkal, falvaiban viszont a teljes elmaradottság képe 
tükröződik vissza. Mint fajnak érdekessége, hogy agy
velejük átlagos súlya felülmúlja az európaiakét, miből 
sok tudós szellemi intelligenciájuk fejlettségére követ
keztet. Érdekesek az újévi ünnepségek Kínában, ami
kor egy valamire való cég milliókra menő rakétákat 
sütöget el a rossz szellemek elűzése céljából s ez 
alkalommal több puskaport használnak el, mint talán 
Magyarország a világháború alatt. A rossz szellemek
től való félelmük szinte nevetségessé teszi őket. Az 
előadó érdekesebb eseteket említett fel, amikor a ba
bonás nép ellenszegül a kutásásnak a hegyoldalban, 
nehogy a hegy szellemét megharagitsák. Az ópium- 
szenvedély főként a falvakban vert gyökeiét, ahol a 
hatóságok egyetértenek az ópiumtenneíőkkel. Majd át
tér az emberi haj feldolgozására, mely Kínának egyik 
legnagyobb ipara. A férfiak ma már copfjaikat üzleti
szempontból növesztik, nem úgy, mint azelőtt, amikor
nemzeti büszkeségük volt, hanem, amikor megnő, le
vágják, eladják és újból kezdik a növesztést. A haj 
fokozottabb növesztése és a hajhullás csökkentése cél
jából különleges szert használnak, amelyet az előadó 
a Mészáros Testvérek cég (Baross-tér 20. sz.) kere
tén belül bocsát ki és amelynek az eddigi eredmények 
alapján fehér fajoknál is sikerrel kecsegtet.

A haj feldolgozása: melegszódás vízzel mossák, majd 
Vá'Vo-tól 1 °/o-ig hydrogénperosiulos oldattal fehérítik. A 
fehérítés sohasem történik egyszerre a világos színig, 
hanem többszöri fehérítéssel jutnak el a világos szí
nekig, nehogy a haj sokat szenvedjen és nehogy egyen
letlen legyen. A megfehéritett haj vöröses, azért még 
festeni kell, hogy természetes szint kapjon. A nyírott 
haj festése kizárólag melegen történik; utána fésülik 
s fésülés után haj hálókra dolgozzák fel, egy speciális 
fonótü és kis vonalzó segítségével, pontosan a kívánt 
nagyságra. Az előadó bemutatott néhány minta haj
hálót, melyet magával hozott Kínából s amelyek nagy 
feltűnést keltettek finomságukkal és szépségükkel. Egy 
gross, azaz 144 darab hajhálónak előállítási költsége
körülbelül 100.000 koronába kerül, azonban már 80.000 
koronáért is lehet jó másodrendű hajhálóhoz jutni. Az
után megemlékezik még az előadó különböző kozme
tikai és titkos szépítő szerekről, melyeket Kínában hasz
nálnak, ahol azonban ma már mindig nagyobb tért

kozmetikai cikkek. Pirosító, pu- 
vizek csak rikító szappanok és 
ma már kizárólag használt és 
(Vanishing Creatn), melyet Ma- 

elsőizben bocsát ki a Mészáros-cég. 
nem zsírozza a bőrt, puhítja, üdévé és 

Nappal épp úgy használható,

hódítanak a külföldi 
dér, különböző kölni 
arcra az Amerikában 
gyártott eltűnő krém 
gyarországon 
Előnye, hogy 
bársonysimává teszi, 
mint este.

Végül megeni lék szik az előadó a külföldi államok 
által szított állandó egyenetlenkedésekről, melyek hova

tovább oda fognak vezetni, hogy a nagyhatalmak fel
osszák egymás közt ezt a szerencsétlen országot, a 
melynek népe ma állandó polgárháborúban meríti ki 
erejét.

Az előadónak szép beszédét nagy taps- és tetszés 
nyilvánításokkal fogadták, aki megígérte, hogy élményei
ről alkalmilag még egyszer előadást fog tartani. Érdek
lődőknek bármikor ad szives felvilágosítást, Baross-tér 
20. sz. alatt.

Január hó 21-én szintén szépszámú közönség előtt 
tartott bemutatást H u r t l  Oszkár, a második kerületi 
szakiskola igazgatója. H u r t l  olyan kiváló és sokoldalú 
szakember, hogy például Németországban már kitüntet
ték volna a n a g y m e s t e r  címmel. Bemutatásai min
dig elsőranguak, mert kiváló szaktudása mellett igen 
kifejlett Ízlése is van. Januári bemutatásával igen szép 
sikert aratott, mert nemcsak az általa bemutatott bubi- 
haj vágás és onduláció fényesen sikerült, hanem a dí
szítés és kontvfelrakás is általános tetszést keltett.

Figyelmeztetés, örömmel olvastam a » Fodrász Ú j
sága 1025 december 1. számában »Vuaestély a borotvák
ró l szóló cim alatt, hogy Löbcr Henrik alelnök ur, 
huszadmagával egyhangúlag megállapította, hogy egy 
bizonyos nevű borotva a legmegfelelőbb. Nagy meg
elégedésemre szolgál, hogy ez az egyhangúlag elismert 
borotva a »Frickó« hazai gyártmányú botrotvakéseim 
egyenes leszármazottja. Tisztelettel D r e s z m a n n  Ká
roly ezüstkoszoriís késesmester.

MEGHÍVÓ.
A Budapesti Fodrászmesterek Szövetsége ez
úton hívja meg tagtársait február havában tartandó

bemutatásokra.
F e b ru á r  4 -én . M á rc iu s  4 -én .

Ifj. Wéber József Demonstráció és tánces-
bemutat modern férfi frizu- tély a Szent Gellért-szál-
rákat, vízzel ondolálva. lóban, Budán.

F e b ru á r  11-én. M á rc iu s  11-én.
Kiss Gyula Mészáros Rezső

előadása a tisztességtelen 
verseny mikénti csökken
téséről.

vegyészmérnök következő 
előadásai:
Kínai ünnepségek és furcsa 
szokások.

F e b ru á r  18-án. Részletek a kínai polgár-
Braun János háborúból.

babihajvágás és ondolálás, 
valamint férfihaj ondolálás.

Rablóbandák Kínában, 
Kinai 4hajdivat.

F e b ru á r  25-én . Utazási élmények a trópu
sokon keresztül.

Kiss Gyula
előadása a kiszolgálási árak 
átalakulásáról a pengő-

--■

számítás életbelépésével. Kezdete fél 9 órakor.

Kollegáink hozzátartozóit szivesen látjuk.
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A  s s z á x a l é l c o s
A világháború befejeződésével a hosszú harctéri 

szolgálattal járó kóbor élet óriási változást idézett elő. 
Elszoktak az emberek az élet javát előmozdító termelő 
munkától, s teZt fokozta a vesztett háború'nyomán támadt 
pénzkrizis, amely a lelkekre is deprimáíólag hatott.

Az emberiség fejlődésének az adta meg a lökést, 
amikor úgy a munkának, mint minden egyéb tárgyi és 
személyi szolgálatnak az ellenértékét egy az egész vilá
gon elfogadható értékmérővel az u. n. pénzzel lehetővé 
vált kiegyenlíteni. Akkor, amikor ez az értékmérő nálunk 
nem tudott nyugvópontra jutni, ingadozásával összerop
pant az a véghetetlen bizalom, amely a'pénznek legfőbb 
kelléke, hogy -azjt a nagy erőt, kisugározza'magából, amely 
mindenek fölé állítja őt. Szinte természetes, hogy a pénz 
ingadozásával a vele összefüggő gazdasági, törvények 
is romokba hulltak, mivel mint értékmérő, célját már 
nem tudta híven betölteni, s különösen a munkával való 
megszerzése nem ambicionált senkit. H'szen mindenki
nek voltak szomorú tapasztalatai.

Iparunk akkori vezetői figyelembe véve ezt, s vele 
az akkori idők szociális eszmeáramlatát, hogy az ipart 
veszélyeztető kilengéseknek sima lefolyást biztos'tsanak, 
a munkások fizetésénél bevezették a százalékos fizetési 
rendszert. A százalékos rendszer bevezetésével, elértük, 
hogy amig egyéb téren a munkásság mintegy kegyképen 
dolgozott és munkájában a legsilányabbat nyújtotta, a 
mi szakmánkban; a százalék lelki közösséget teremtett mun
kaadó és munkás közt. A munkás összeforrt a munka
helyével s annak sikerében saját erkölcsi nimbuszát 
emelte. Ennek a varázslatos hatású fizetési módozatnak 
azonban meg kellett szűnni, hogy ismét elfoglalja he
lyét az elavult hetifizetéses rendszer. Mint mindenhol 
a rosszia'karat, itt is talált egy sebezhető pontot. Ez a 
forgalmiadó rendszer volt. Ezen keresztül a könyvveze
tésre nem tanított, s arra teljes precizitással egyébként 
is képtelen mesteri kar fölött állandóan a Damoklész 
kardja függött, hogy még az alaptalan besugások ese
tében is a forgalmi adó hatóságok képében lesújtson. 
Ezért, de hangsúlyozom, hogy csakis ezért nagyon helye
sen járt el az ipartestület vezetősége, amikor ide-stova 
három évvel ezelőtt beszüntette a százalékos fizetést, mint 
fizetési módozatot. Most azonban, amikor a forgalmi 
adónak az egyösszegben való fizetése, vagyis általányo- 
»ás révén felszabadultunk attól, hogy előbb állami köny
velők és adóbehajtók legyünk s csak azután fodrászmes
terek, végre elérkezett az ideje, hogy ezt a témát ismét 
felszínre hozzuk, megtárgyaljuk és a tárgyalás eredmé- 
nyekép az a gondolat, amelynek nyomában menve, oda
találunk, ahol úgy a gazdasági helyzetünk, mint ipar- 
fejlesztésünk egy fiksz pontra helyeződhetik, kialakul
jon. De időszerűvé teszi ezt az ipartestület lendületes 
iparpolitikája is, s az a szomorú körülmény, hogy a 
szakmai szempontból tisztességtelen versenynek minő
sített jelenségek, mind gyakrabban kezdenek előtünedezni.

Ha belepillantunk abba a nagyszabású programúiba, 
amit az ipartestület érdemes vezetősége felállított, s 
amelynek hatását a fodrászipar technikai fejlődésében 
máris erezzük, annak biztosítására a százalékos rendszer
ben találjuk meg azt a pillért, amelyre ezt a tervet 
építhetjük. Logikusan gondolkodva, az első, amire figye
lemmel kell lennünk, hogy a fizikai munkát igénylő ipari 
pályákra menőket nem az ihlet viszi a szakmájukra, ha
nem azt megélhetési, sőt minél jobb megélhetési' forrás
nak kívánják tekinteni. Éppen erre a megdönthetetlen 
tényre támaszkodva kell keresni azt az eszközt, amely 
alkalmas arra, hogy aZ ambíciót sarkaljá. Ez pedig nem

lehet más, mint minden munkát megfizetni s tartózkodni 
attólv iüogy a henyélés is díjazással járjon, amint az 
megvan a fixfiZetésnél.

Ma, amikor a fodrásziparban jelentős tényezőt 
képviselnek a hölgyvendégek, s ennélfogva lényeges 
jövedelmet biztosítanak, hihető-e az, hogy a precíz 
munkát és különös figyelmet igénylő modern női haj
vágások és hullámositások épen azon ok miatt 
nem-e fejlődnek vissza, ahelyett, hogy mind szélesebb 
körben elterjedne. Mert az emberi gyarlóságnál fogva 
a fix összegben megegyezett munkabéres segéd arra 
az álláspontra helyezkedik, hogy munkaerejét a munka
teljesítmény mennyiségének és minőségének a rovására 
lehetőleg kímélje. Hiszen a kialkudott bére így is biz
tosítva van. A termelő iparoknál, ott, ahol lehetséges, 
rendszerint a darabszámos vagy az akkord stb. fizetés 
van érvényben, ami által elérik azt, hogy munkaadó 
és munkás érdekközösségbe kerül. Pedig milyen 
lényegbeli eltérés van a mi iparunk és a termelő iparok 
közt. A termelő munkánál ellenőrizhető úgy a munka- 
mennyiség, mint a minőség. Ellenben nálunk a munka
teljesítményt teljesen bizalmi alapra kell helyeznünk, 
mert munkánkat élő személyeken végezzük, s annak ellen
őrzése az illető személy részéről, még ha a munka ki
fogástalan, akkor is bizalmatlanságot szül. Ez a bizai.ni 
alap pedig a százalékos rendszerben kifejezésre jutó 
érdekközösség.

Éveken keresztül a kiszolgálási áraink úgyszólván 
két tűz között edződtek. Amig egyik oldalon a szakma- 
űzők összessége állította fel a maga jól átgondolt kal
kulációját, amely mellett úgy az üzemben feltét
lenül megkívánandó higiénia kielégítése, mint a közön
ség teherbírásához alkalmazott szerény megélhetésünk 
biztosítása vétettek figyelembe. A másik oldal az ár- 
vizsgáló bizottság részéről olyan rigorózus eljáráson 
ment keresztül, hogy ma nyugodt lélekkel állíthatjuk, 
hogy jelenlegi kiszolgálási áraink reálisak és jogosak. 
És mégis azt látjuk, hogy napról-napra szaporodik azok
nak a borbélyüzleteknek a száma, ahol a tulajdonos 
nem lát tovább az orránál és a börbélyipart egyszer 
már teljesen lezüllesztő »zóna-árakkal« csábítják maguk
hoz a félrevezetett közönséget, a nagy forgalom, cse
kély haszon jelszavával. S mikor indult meg ez a csúnya 
lavina? Addig, amig a százalékos fizetés volt érvény
ben, a zóna-árakkal való operálás úgyszólván kizárt 
dolog volt. Ha akadt is egyik-másik üzletnek egy-egy 
vendége, aki némi kedvezményt kapott, ezt az olcsóbb 
kiszolgálást általánosítani nem lehetett, mert lehetetlen

Keresek megvételre 
állványos

női fejmosótálat
Értesítést 

telefónon kérek
ÚJPEST,  telefon 173
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volt meg a tömegforgalomra bazirozott üzletnek is, hogy 
a százalékos rendszer alapján 1200 koronát kitevő munka- 
dijat kifizetni a zónaborbélyok által annyira kedvelt 
2- 2500 koronás kiszolgálási árból. A százalékos rend
szernek meg volt az az előnye, hogy a tisztességes 
kiszolgálási árak mellett nem jelentett nagyobb terhet 
a munkaadóra, mint a mai fixfizetés és ennek abban 
leljük meg a nyitját, hogy ezek az üzletek a vendég
számban egy bizonyos kialakult mennyiséget nem ha
ladnak meg, ellentétben a zónaüzlettel, ahol a fix
fizetés módot nyújt arra, hogy az esetleges vendég
többlet tényleg előálljon, anélkül, hogy ez a többlet 
munkája a segédnek honoráltatnék. Sőt ismerve azok
nak a mestereknek a gondolkodását, akik képesek 
nyíltan szembehelyezkedni a szakmabeliek egyetemes 
érdekeinek, pirulás nélkül ajtajukra akasszák a fodrász
ipar nívóját aláásó alamizsnaszerü zóna-árszabályukat, 
bírnak azzal az idegzettel, hogy munkásaiknak a bőrét 
is lenyúzzák.

A százalékos fizetéssel nem kartelirozni akarjuk az 
iparunkat. Ezzel csak lelket kívánunk önteni a szakma
fejlesztésbe és általa kiirtani a lelkiismeretlen mesteri 
kart. Ha az ipartörvény nem tud módot nyújtani arra, 
hogy hol van az! a határ, amely a tisztességes és a tisz
tességtelen verseny közt van, önmagunknak kell meg
keresni azokat a módozatokat, amellyel megvédhetjük 
magunkat. Ennek a védelemnek egyik hatásos eszköze 
a százalékos fizetés. Ha annyira gerinctelen a mesteri 
kar egy része, hogy a versenyt nem a munkára, 
hanem az árakra bazirozza, akkor egy percig sem szabad 
késlekednünk, hogy egy bizonyos kényelemről lemond
junk. Tapasztalhattuk már a múltban, hogy micsoda 
ragályos nyavalyát lehel ki magából a zónaborbélyság. 
Első alakulása után következő hatodik évben a bor
bélyüzletek 40 százaléka kapta meg s annyira fellendült 
ezáltal a gazdasági helyzetünk, hogy még a legelő
kelőbb üzleteink is, ha nem is kívülről, de belülről 
inficiálva lettek. A rothadás levegője máris terjeng, 
ami megnyilvánul a kedvezményes bérletek alakjában, 
a Valósággal létérdekünket jelentő mellékmunkák abba
hagyásában. Ma még talán meg tudjuk állítani a ragályt, 
mert olyan helyen ütötte fel a fejét, ahol túlnyomókig 
kisegítőkkel dolgoznak s ezeken keresztül módunk van 
a százalékos rendszer alkalmazásával azt visszaszorítani. 
Ne bizakodjék el tehát senki sem, hogy e kérdés őt 
nem érinti. Senki sincs biztonságban, hogy nem-e mel
lette fogja felvetni a fejét s ezzel menthetetlenül infi- 
ciálódik. Szép reményekre jogosító iparfejlesztésünk és 
tűrhető gazdasági helyzetünknek a megtartását száza
lékos rendszer nélkül a sírba tehetjük mint hullát, mert 
hiányozna belőle a lüktető erő, a lélek, az úgyneve
zett pénz. Mert a fixfizetés kötelező járandóság, de a 
százalékos részesedést azt esetről-esetre meg kell ke
resni, a hozzávaló módozatok forszi ró zásával. A mó
dozatnak pedig két olyan útja van, amelyet szakmánk 
nem nélkülözhet: egyik a tudás; másik a dolgozni 
aka rás. C s e r n y  á k Jó z s e f .

A Budapesti Borbély- és Fodrászmesterek Beteg- 
segélyző és Temetkezési Segélyegyletének vezetősége
értesíti tagjait, hogy tagtársaink, Jerusse Gábor ni
ni. é. december 31-én és Molnár Domonkos ur február 
25-én meghalt. Ezzel esedékessé vált a 31-ik és 32-ik 
haláleseti pótlásnak (6000- 6000 K) haladék nélküli
befizetése a kerületi pénztárnokoknál.

Colgates Depot. Pajor Mátyásnál, Vilmos császár-ut 
78., úgyszintén a világhírű Prophilactic hajkefék, alu
mínium foglalatban.

Látogatás  M a g y a ro rs z á g  egy ik  
le g szeb b  fodrászüz letében .

Kaptuk és adjuk a következő levelet:
»Az emberi szorgalom, a páratlan szakmaszeretet, 

az alkotni vágyás, a tudással párosult praktikum diada
lát ünnepeltem, midőn Heim Antal látványosságszámba- 
menő szegedi fodrásztel mének küszöbét átléptem. Bizony 
mondom, nem tudtam hamarjában, hogy szives invitáló 
szavaira ügyeljek-e, vagy átadjam magam a fémkupolás 
fehér oszlopokkal szegélyezett üzleti előterem megcso
dálásának. Ám fürge kezek kitárták a fehér lakkajtót és 
beléptem a körterembe, mert másnak nem nevezhetem 
a kilenc munkahellyel ellátott férfifodrász-osztályt. Ango'i 
rendszerű állandó hideg- és melegvizszolgáltatás, mindez 
kétcsapos lavoirnál. Ragyogó tisztaság, lázas ütemű 
munka. Beépített belga tüköróriások, ezüstfényü fémku
polás, áruval tömött üvegillatszerszekrények. Főnöktől 
a tanoncig mindenki a helyén. A forgószékek uriven- 
dégckkel elfoglalva. Habtiszta kendők. Rend, fegye
lem, munkaszeretet. Íme az első percek impressziói. El 
sem pihent a szemem a látnivalókon, már megyünk 
fel az emeleti női terembe/

Ha nem látnám működésben a Siemens-Schuckerf 
Müvek kétcsövű hajszárító apparátusát, a Vaillants Os- 
ter Hasé autógeizert, amely ontja a melegvizet ti
zenegy nőikabinet munkájához, vélném, hogy japán tea
házba sodort a vélet’en és szinte várom, hogy melyik 
ferdeszemü gésa fogja a párolgó teát felszolgálni. Ki
józanít az ondoláló vasak csattogása, amely a szegedi 
szép hölgyek buby, baby és etonfrizuráját teszi még 
szebbé. Kékfénykezelés, szépségápolás, Hennéfestés, ma
nikűr, pedikűr, vizondoláció, hajmunkák, elektromos haj
szárítás, hiszen ez nem is üzlet, hanem szépséggyár 
a legszebb keretben. Mi lesz itt, ha megjön Parisból 
leánya, aki már Pesten és Becsben is szaktekintély volt 
a hölgyfodrászatban? Félek, hogy Budapestről is Sze
gedre utaznak majd a hölgyek egy kis szépségápolásra! 
íme, 22 esztendő páratlan szorgalmának gyümölcse. És 
elnézem Tóni bátyámat egyszerű sötét munkaköpenyé
ben, amint feketekeretes szemüvege mögött szigorú és 
mégis jóságos pillantást! szemekkel, Önkéntelen büszke
séggel végignéz kis tartományán. És elvonulnak lelki szc‘- 
meim előtt a sok apró piszkos kis falusi és kisvárosi 
műhelyek, ahol gazdát-vendéget kielégít a tudat, hogy 
nem clül fel a jforgószjék, ha a vendég beleül és a s/iirkés- 
barna rongyot szalvétának nevezik. De hisz jobb erről 
nem beszélni . .. nem akarom elrontani e paradicsomi 
fészek-teremtette hangulatom... Csak arra gondolok; 
vajha át tudnád plántálni azt a fáradhatatlan tudnivá- 
gvást, szépérzéket, szorgalmat, szakismeretet a mester
kollégákra, hogy minden városnak meg tennének a 
Heim Antaljai és a szakmának ilyen műhelyei, ahova ka- 
laplevéve lép be vendég, gazda, személyzet egyaránt.
• Talán nem volna teljes a levelem, ha meg nem em
líteném, hogy még a legkisebb tojásnyi — inas
is sunyi büszkeséggel kacsintott rám, mintha csak mondta 
volna: Látja Csillag bácsi, milyen gyönyörű üzletnek 
vagyok én a »beltagja«?

C s i l l a g  Ár p  ácl.

6

Ipar tes tü le tü n k  te le fo n s zá m a : József 124— 79.



F O D R Á S Z  ÚJ SÁG

A  k o n / d r k é r d é s .
ntifjy dcmons/ráclö és 
családi tánccslély 
a CelJér/ sxdllóltan

M á r c i u s - 4 - é n

A noifodrászok hivatalos szaklapja 1925. évi no
vember 1-én megjelent számában »Kontár-kérdés« cim- 
mel jelent meg egy cikk, melyre a »Fodrász üjság« 
december 1-i számában saját szerény személyemben 
reflektáltam és kimutattam, hogy a cikkben foglalt 
állítások valótlanok, a törvény intencióit nem fedik s 
ha valakit kontárnak lehet nevezni, ezek nagyrészben 
a noifodrászok között keresendők és találhatók.

A nőifodrász ipartestület elnöke, Vágó ur, ezt az 
általam törvényszeriileg s már a hatóságok által is 
honorált álláspontot, úgy látszik, a trencsénteplici re
cept szerint óhajtván kezelni, holmi analfabétizmussal, 
törvényhez nem értéssel, anyagi érdekeim előtérbe
helyezésével és a végén szívbajjal, szakmai duhajkö- 
dássál vádol meg. '

Tehát megtörött a jég, mert az első intrádára, 
amikor Vágó ur elevenjére tapintottam, mint bőszült 
oroszlán rontott nekem és hangoztatja az erkölcsi nívót, 
kedvenc nótáját, a minden áron megtartani szándékolt 
pozíciót, sokmilliós tantiémeket és a forradalmasítani 
szándékozók összes közismert frázisait.

Hogy Vágó úrral megértessem, miszerint még ma 
is egészséges vagyok és hogy kettőnk közül a köz
véleménynek legyen alkalma megállapítani, ki a beteg, 
ide iktatom történelmi sorrendben a következőket:’

1925 májusában tiszteletreméltó elődöm, Müller 
Károly ur lemondása folytán, akaratom ellenére, kerültem 
én mint szürke ember, ebbe a díszes állásba. Ámde a 
szakma és közöttem kötött frigynek csendes boldog
ságát nem sokáig élvezhettem, mert dacára azon elő
zékenységemnek, hogy a női fodrászatot is gyakorlók 
részére egy alelnököt és öt előljárósági állást létesí
tettem, azt kellett látnom, hogy a fenti uraknak külön 
törekvéseik vannak, a szakma akkor jövedelmező ágai
nak kisajátítására. >

Bár Vágó ur akkor csendesen meghúzódott a hát
térben és hallgatott, de osztályostársai, hivatalba- 
lépésem után egy beadványt terjesztettek elém, melyben 
Vágó ur ipari érdemeit felsorakoztatva, azt kérték, 
hogy őt magasabb kitüntetésre terjesszük fel. Én ezt 
akkor kereken visszautasítottam, mert felfogásom sze
rint az nem érdem, ha valaki bizonyos egyének érdekeiért 
küzd. Látva további magatartásukat, átérezve azt, 
hogy szakmám iránt a leggyarlóbb hibát követném el, 
ha ezen urak törekvését honorálnám, előljárósági ülés 
elé vittem a kérelmet, ahol az elöljáróság, látva ezen 
urak nagyétvágyuságát, saját maga emelt vétót a tö
rekvés ellen. Az urakat, mint az ipar hivatásos vezetésére 
alkalmatlanokat, a maga kebeléből kiközösítette. Hiszen 
Vágó ur erre várt. Akkor aztán megindította a nyílt 
harcot, előlépett rezerváltságából és alaposan kihasz
nálva a felzaklatott kedélyeket, külön ipartestületet ala
pított. Hogy aztán mi lett ennek a következménye, arról 
világosan beszélnek a tények.

Minden héten öt-tiz szerencsétlen kartársam kerül 
iparkihágás miatt a különböző kerületi elöljáróságok elé. 
Igaz ugyan, hogy valamennyit felmentik egyiket a má

sik titán, de azt hiszem, az épen elég, ha tisztességes 
iparosemberek jobb célra felhasználható idejüket ilyen 
sajnálatraméltó módon kell hogy eltöltsék.

Ezek után Önhöz volna pár szavam, kedves »kol|é- 
gám«, Vágó ur!

Igaz, hogy én még csak rövid ideje vagyok vezető 
ember, de a törvényekhez talán értek annyit, mint Ön. 
Az erkölcsi nivó és szakmai értékelés nálam nem pár 
emberre és különösen nem saját magamra van építve, 
hanem a nagy közösségre. Elárulhatom Önnek, hogy ha 
hagytam volna magamat az önök szérumával beoltatni, 
a helyzet akkor sem lett volna más, mert amig hasonló 
törekvésű urak 1 esznek az iparban, addig itt nyuga
lom nem lesz és nem lehet. Megüzenem önnek, hogy 
addig, amig én élek, akár mint vezető, akár mint köz
katona, mindig küzdeni fogok az ipari hegemóniáért. 
Egész biztos vagyok benne, hogy az én oldalamon 
mindig többen lesznek, mint ön mellett. Érezni fog
ják kartársaim a saját testükön és zsebükön, hogy 
mit jelent az, ha olyan bábákra van bízva a gyermek, 
mint ön, akinek segítségével egy és ugyanazon iparból 
sikerült kettőt csinálni. Sikerült nyakukba varrni (hála 
Istennek!) két tagsági dijat és naponként különböző 
időtöltő tárgyalásokat. El fog jönni, mert el kell jönni 
annak az időnek, amikor a Messiások csődbe jutnak. 
És ön akkor Vágó ur, be fogja látni, bár későn, hogy 
olyan korszakot akart teremteni, amely eddig eredmény
telen volt. De hiszen én nem is akarom önt a brutáli- 
tás terére követni, csak egyet várok el öntől, Vágó ur: 
Cikkeibe öntsön szólamok helyett igaz tartalmat, mert 
amit ön eddig összeirt, azt maga sem hiszi el!

K o n t r ó  Já no s
• ■' test. elnök.
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f i  b é c s i  n e m x e i lc ö S B i
1926 január 3—4-én a Sofiensáleben rendezte a 

bécsi Nőifodrász-akadémia nemzetközi fodrászati kiál
lítását, bemutató történelmi és modern hajviseletet, 
melyre a Budapesti Női fodrászmester Szövetség is ka
pott meghívást és résztvett 20 személlyel. A bemuta
tón igen szép sikerrel Hungáriát kreáltuk. A nézőtéren 
való megjelenéskor hatalmas taps és »Eljen! Eljen«-ki- 
áltás közepette vonultunk fel iinnepies magyar vise
letben, mely párját ritkító képet nyújtott a nézőknek. 
A hatalmas diszterem néhányszori körülsétálása után 
a rendezőség kivánatára a színpadon helyezkedtünk el, 
ahol gyönyörű képet alkotott a középen Hungária a 
kísérettel és előtte három pár járta a magyar csár
dást oly tetszéssel, hogy már az öltözőben voltunk s 
még mindig zúgott a taps, »Eljen, noch einmal«-kiál- 
tás. Mindenesetre más nemzet is hasonlóan mutatta 
be történelmi hajviseletét.

Oly látványosság volt ez, hogy a legnagyobb el
ismerést érdemli bécsi kartársaink vezetősége. Utána 
természetesen tánc következett s vígan lejtettük a 
Strauss-kcringőt a szépen táncoló bécsi hölgyekkel.

A szokásos üdvözlésekről és személyekről (nem 
írok, azt képzelje el az olvasó, csak röviden a tényről.

4-én reggel mentünk Mollardgasse 2. szám, a bécsi 
fodrász-ipartestület székhazába, hol Wolf ur, az ipar
testület elnöke örömmel fogadott bennünket, úgyszin
tén Hieronymus alelnök, a szövetkezet igazgatója, aki 
egész napon át kalauzolt bennünket. (

Bemutatta a szövetkezet raktárait, amely több he
lyiségből áll és zsúfolásig van megtömve finom és 
értékes árukkal, melyek néhány milliárdot érnek. Meg

kabátok
és köpenyek

ezer koronától 
feljebb, ( 3
továbbá

sza lvéták ,
haj vágóköpenyek
és  tö rü lközők

részletfizetésre is a fővárosban — 
kaphatók.
Levelező-lap hívásra 
házhoz jövök.

Grünhut Ödön szabómester
VII., Józse f-kö ru t 22— 24
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néztük a fodrászruha elosztó telepet, honnan teher
autók szállítják a hófehér kendőket; oly hatalmas in
tézmény ez, hogy Írni lehetne róla igen sokat. Itt jegy
zem meg, örömmel látnám a mi szövetkezetünk (ily 
formán való megszervezését, ha mindjárt csak egy ne
gyedrészben is.

A szövetkezet megtekintése után, már egy óra lé
vén s rövid ebédidőt tartva, Hieronymus kollegánk 
szokott étttermében ebédeltünk, hol tiszteletünkre jó 
bort rendelt, tudva azt, hogy a magyarok inkább a 
bor hívei, mint a söré. Érdekes volt, amikor a pin
cérnek szóltam, hol a paprika az asztalról, fut és hozza 
a piros paprikát, mire figyelmesek lettek az ebédelő 
osztrák bácsik s megjegyezték: »Á di Ungárn«, persze 
azt lesték, hogy talán könnyezni fog a szemem az 
erős paprikától.

Ebéd után 2 óra s már indít bennünket Hiero
nymus kollegánk a szakiskolába; Pcschl igazgató ur
nák bemutat mint külföldi vendégeket. Igen szives volt, 
minden kérdésemre készséggel válaszolt, megmutatta az 
iskola [adminisztrációját, kezdők, haladók stb. és a ta
nári kar beosztását, a pompás és ügyes elrendezését 
az egész intézetnek.

Bevezet a tantermekbe, mesésen felszerelt helyi
ségek, élvezet nézni, mily alkalmas a berendezése, a 
hol tanoncok dolgoznak, az elsőévesek elméleti okta
tását magyarázza a szaktanár, majd rajzban mutatja 
az arc anatómiáját, miként kell az arcon, fejen az 
ujjakkal dolgozni stb. II. évesek a haj fekvése, an
nak vágása stb., III—IV. éves tanoncok mind külön-kii- 
lön. Legalább húsz tanteremben volt szerencsénk látni 
a szakmánkhoz tartozó tananyag részleteit, amelyet 
mint elmélet, irás, rajz és gyakorlatban mutatnak be 
a szaktanárok. Minden szaknak megvan a kiváló elő
adó képességű tanára.

Peschl igazgató igen tehetséges ember; kérdé
seimre oly szakszerűen válaszolt, mire megkérdeztem: 
Ön fodrász? Nem, volt a válasz, de a fodrászipar 
igen érdekel és foglalkoztam vele, miáltal az állam 
kinevezett az élére. Tovább vezet és figyelmeztet, most 
megyünk egy igen tehetséges szaktanár termébe. Va
lóban szigorú fegyelem, csend és mi is hallgatjuk a 
magyarázást mindenütt néhány percig, úgy, hogy mire 
végig jártuk a hatalmas épület termeit, este lett. Meg
köszöntük szívességét. »Ó, a magyaroknak mindenkor 
szívesen állok rendelkezésre«, mondja ő. Végül cso
dálkozásomnak adtam kifejezést, hogy ő egyedül ve
zeti ezt a nagy intézményt. »Ja, mi szegény állam va
gyunk, itt egy embernek sokat kell dolgozni!« volt 
a válasz.

A bécsi fodrász-szakiskola tanulmányozása után 
ítélve a mi helyzetünket, a szakoktatás terén bizony 
nagyon szegény állapotban vagyunk. Ha a város vagy 
az állam csak négy-öt tantermet bocsátana rendelkezé
sünkre iparunk fejlesztésére, mindjárt segítenénk jelen
legi helyzetünkön. Mert 150—200 hallgatót egy kis te
remben oktatni lehetetlen. Reméljük azonban, egy kis 
utánjárással elérjük, hogy meghallgatnak bennünket és 
javíthatunk jelenlegi helyzetünkön.

i Fuch 's G y u l a
szakiskolai h. igazgató.

Helyreigazítás. Múlt számunkban »Ujév küszöbén^ 
megjelent gyönyörűen megirt cikkből tévedésből kima
radt a cikk írója, Mu r a  M é s z á r o s  Gyula neve, amit 
ezennel helyreigázitunk.
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M E G H Í V Ó .
A „Budapesti Fodrászmesterek Szövetsége'4 az Ipartestület erkölcsi támogatásá
val 1926. március 4-én (csütörtök) este fél 9 órakor a Szent Gellért-gyógyfürdő 
nagycsarnokában és csodás pálmakertjében, a szakmai érdekeltséget és a

nagyközönséget egyaránt érdeklő

D IVATO S HAJVISELETEK BEM U TATÁSÁVAL
reggelig tartó, kedélyes

CSALÁDI TÁNCESTÉLYT
rendez, amelyre az összes úri-, nőifodrász és rokonszakmák űzőit, azok kedves 
családját és vendégeit tisztelettel meghívja a RENDEZŐSÉG.

Szeinélyjegy 35.000, családjegy 80.000 ko
rona vigalmi adóval együtt. :: Előre vált
hatók a rendezőség tagjainál.

A zenét Kóczé László és fia 
Tánc kezdete 

Megjelenés 
Műsor a

V É D N Ö K Ö K :
Kontró János ipartest, elnök.

Groscli Miklós szöv. elnök.
Hermann János a betegs. elnöke.
Kuba Sándor szakisk. igazg.

Vada .1 ó/.seí szöv. igazgató.

Angenfeld Lajos 
Czoór József 
láger Ferenc 
Ciancser József

pénztárnokok.

(A jövedelem 50%-a a Szövetség, 50°/c-a 
a mester-, segéd- és tanonc-továbbképzö 

szakiskola berendezésére fordittatik.)

22 tagú zenekara szolgáltatja, 
este 10 órakor, 
utcai ruhában, 
helyszínen.

V 1 ti A L M 1 I! 1 Z O T T S Á G :  

Metzler Béla főrendező. 
Máté István h. főrendező. 

Cseh György táncrendező, 
t Mül'.er Dóm nkos föpénzláros,

Bnrger György lő ellenőr
Földi hitre 
Klein János 
Szmokov István 
Löber Henrik

ellenőrök.

11urtl Oszkár 
Hauck Vince 
Kováts János 
Szlávik Sándor 
Tolvaj Sándor 
Slczák Lajos 
Katliroin Ferenc 
Bandler Fülöp 
Kiben Antal 
Puchs Gyula 
(iáidon í.ajos 
Csernyák József

R E N I) K Z O K:
Kocsis Gyula 
IIolcz Lamport 

szövetségi választmányi tagok. 
Bahics János 
JTiedricb Ferenc 
Karbach András 
Kincse János 
Pajtás András 
Pandui’ovils György 
11 a bong János 
Kiss Gyula 
Teodorovils József

Braun János 
Giljiim Ferenc 
Zsilka György 
Mangol Miklós 
Kilo Fülöp 
J .nx Péter 
ipartest, elöljárós. 
Bonc Menyhért 
Klug Nándor 
Bonián Károly 
Miskolezy István 
Glászer József.

tagok.

W a  I KA wa WA Wa i
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Március 4 -én
nafjy dnmonstraciö ős 
< salad! tánccstcily 
w Gcllört s í d llálxm

A  bécsi fodrászipar kiállítás*
— Benyom ások . —

Január 2-án, este- 1 1 óra 20 perekor a gyorsvonat
tal indultunk el Pestről. A vonaton találkoztam Fttchs, 
Kraszni, Kránitz, Hufnagel, Pillér kartársakkal és egy 
hölgyfcdrászsegcd társaságában robogtunk Bées felé.

Az ut elég kellemes volt. Reggel 7 óra 20 perckor 
érkeztünk meg. A bevonulás teherautón történt, mert 
sokan voltunk, rendes autón nem mehettünk, úgy fes
tettünk a nagy csomagokkal, mint egy géppuskás osz
tag. Megszálltunk a »Goldene Lamm« cimü szállodába. 
Egy kicsit felfrissítettük magunkat és álmosan, fáradtan 
nyakunkba vettük a várost. A város még nagyon ki
halt volt, vasárnap lévén, az üzletek zárva voltak. Be
mentünk tehát reggelizni, ezek után fél 10 órára értünk 
Sophien-Sále-be, ahol a nagy fodrász-kiállítás volt.

Délelőtt 1 1 órakor volt az ünnepélyes megnyitás. 
A bécsi fodrász-ipartestület elnöke, Wolf ur, tartotta a 
megnyitó beszédet és utána többen magasztalták a ki
állítást. A kereskedelmi miniszter kiküldöttje is meg
jelent. Utána megtekintettük a kiállított tárgyakat, szebb 
és gyönyörűbb volt az egyik, mint a másik. Figyelemre
méltó volt a harmadéves tanoncoknak hajmunkái, utcai 
és színházi parókák. Nagyon szépek voltak a külön
féle viaszbabák. Jól megnéztünk mindent, majd eltá
voztunk, elindultunk ebédelni. Az egyik jó és előkelő 
étteremben ebédeltünk meg, utána hazamentünk egy 
kicsit kipihenni magunkat. ;lj3-kor elindultunk a »Hun- 
gária« alakításának felszerelésével. Az előkészületeket 
megtettük és közben összegyülekeztek a bécsi és többi 
külföldi vendégek. Délután 4 órakor kezdődött a hang
verseny. Közben fél 6-kor megkezdődött a fésülés is. 
Jobbra és balra voltak felállítva a tükrök, hol mesterek és 
segédek vegyesen fésülték a legszebb, részben rövid 
és részben hosszú hajakat és abból csináltak modern 
estélyi frizurákat. Időtartam 45 perc volt és valamennyien 
be is fejezték a kimondott időre.

Nézetem szerint a rövid, azaz bubifrizura fogja a 
divatot továbbra is uralni. Közben künn is elkészültek 
a történelmi és népviseleti frizurák.

Nyolc órakor kezdődött a történelmi népviseleti! 
harsonák hangja mellett. Az első alak Ausztriát ábrá
zolta ó-bécsi frizurákkal, utána egy altvviener lakodalmas 
menet, a többek között a magyar »Hungáriát« ábrázoló 
csoport, csak sajnos, nem magyar lányok kreálták. Volt 
azután egy szlovén, egy spanyol, egy bánáti bucsus- 
cscport feldíszített kalapokkal a férfiak stb. Megemlí
tésre méltók és gyönyörűek voltak a XVI. Lajos kora
beli frizurák. Volt köztük egy rokokó karikatúra, másfél- 
méteres, melyet egv villával tartottak.

Azután ezek a párok többször elvonultak és utána 
következett egy igen megkapó rész. Egy keretben Strauss 
János szoborképe, hegedűvel (mely Becs egyik terén 
is áll), előtte kislányok táncoltak klasszikus táncokat. 
Eg.V-két szám u'tán a szobor megelevenedett és 
Donamvalzer hangja mellett lelépett a dobogóról és át
vette a dirigálást, mert <3 volt a karmester. A végén 
a párok a színpadon keresztül elvonultak, a magvarok 
pedig egy jó ropogós csárdást táncoltak el a bécsi 
lányokkal és igen nagy ovációban részesültek.

Azután kezdődött egy igazán kedélyes bécsi bál. 
Egv pár kellemes órát töltöttünk csupa válogatott szép 
hölgyekkel, akik nagyszerűen táncoltak valcert. Pont 
12 órakoi vége volt a mulatságnak és akik meg nem 
feledkeztek magukról, hazamentek aludni; voltak, akik 
reggel értek csak haza.

Hétfőn reggel a reggeli után elmentünk a bor

bélyhoz beretválkozni, én is dús hajzatomat megfésiil- 
tettem és fizettem 7 ezer magyar koronát. Ebből is 
látszik, hogy a bécsiek nem szégyenük az árat meg
kérni. Utána Fuchs szaktárssal elmentünk a várost meg
nézni. Körülbelül 11 óráig megnéztük és 1 1 órára értünk 
a Molardgasseba, hogy Kontró magyar ipartestületi el
nök üdvözletét a bécsi ipartestületi elnöknek, Wolf 
urnák és Hironimusz alcímüknek átadjuk, amelynek igaz 
szívből örültek mind a ketten. Utána Hironimusz al
címük körülkalauzolt az ipartestületen, áruraktáron és 
mosódán. Amit ott láttunk, azt leírni nem lehet, hogy 
miképen van az felszerelve. Van nekik nagyszerűen funk
cionáló bankjuk, szövetkezeti áru- és fehérnemiiraktár, 
amely a mi pénzünk szerint milliárdokat ér és mind
erre egv fillér adósságuk sincs. Azonkívül van nekik 
hajraktáruk, ahonnan az összes úri- és nőifodrászok a 
hajszükségletüket fedezik. Tanácsolnám én is bármelyik 
szövetkezeti vezető embernek, hogy menjen ki és ta
pasztalja ki, hogyan lehetne egy ilyent nálunk is meg
csinálni. És az egészet egy kis emberke vezeti, aki 
igazán nagyon ügyes. Ezek megtekintése után elmen
tünk ebédelni. Utána elmentünk a szakiskolát megtekin
teni; mikor odaértünk az óriási iskolaépülethez, a
portásnál jelentkeztünk, hogy mi járatban vagyunk.

Bevezettek bennünket az iskola igazgatójához, aki 
nagyon előzékenyen fogadott.

Egy ideális szakoktatást néztünk végig. Az elsőévi 
hallgatók borotválnak és nyírnak, hajmunka és ismer
tetése, a szakdolgokat szakemberek, a rajzot pedig rajz
tanárok tanítják. Majd Fuchs kartárs részletesen fogja 
ezt előadni, illetve megírni.

Voltunk kb. 8 vagy 10 tanteremben; 25 fiú vett
részt egy teremben. Körülbelül estig tartott. Végig
mentünk a városon, egy kicsit az. üzleteket is megnéz
tük a főútvonalakon és keresztülmentünk a Burgon. Este 
még megnéztünk egy vendéglőben egy bemutatást a 
Mayer-féle apparátuson, ami igazán bámulatosat pro
dukált, Utána volt egy vitaest, amelyet, sajnos, nem 
tudtunk végighallgatni. Közben ugyanis nagyon előre
haladott az idő és nekünk ki kellett menni az állo
másra. 1 1 óra 20 perckor indultunk el Bécsből. Vissza
felé ultival szórakoztunk az ut leghosszabb részén. 
Reggel 6 órakor megérkeztem Kelenföldre és ezzel be
fejeződött bécsi utam.

B ra u n J á nos 
szakoktató.
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Az úgynevezett 
nemi betegségekről.

Irta Dr. Kelemen Károly, börgyógyász-urologus.
A/- igen t. olvasó bizonyára még emlékezni fog a 

mult számban megjelent első közleményem tartalmára. 
I la nem is talált benne sok újat, azért nem hinném, ho<>y 
kárba veszett volna az a gyorsan múló néhány pere 
amit annak átfutására szentelt. " ’

Nem fogom tehát ezúttal az akkor elmondottakat 
1 1 kapitulálni, nehogy unalmassá váljak (ezt pedig' semmi
kép sem szeretném), hanem folytatom ott, ahol el
hagytam. Ott szőjjük a fonalat tovább, ahol megszakadt.

A gonococcusok typusos alakot, nagyságot, elrende
ződést mutató, mással össze nem téveszthető baktériu
mok, amelyek ki is tenyészthetők, a gonyből átoltva 
bizonyos, u. h . táptalajokra.

Ha az orvos ilyen fertőző csirákat talál a húgycső 
váladékában, akkor kétségé sem lehet aziránt, hogy 
kankós beteg áll előtte. Azelőtt górcső nélkül diagnosz
tizált az orvos, a legtöbbször helyesen, hisz a tünetek 
is eleget mondanak. Tudnunk kell azonban, hogy nem
csak a kankó hozhat létre hug’ycsőlobot. /

Van olyan, amit a m e g i j e d t  beteg magi okoz. 
Azt hiszi szegény feje, hogy kalikója van (pedig talán 
csak megerőltette magát) és valami erős szert (lápisz) 
befecskendez magának s ha eddig nem is volt igazán 
beteg, most azzá lesz: k é m i a i  okból h úgy cső-gyulladást 
kap. Az ilyen gyulladás elég jó indulata s nehány nap 
alatt lezajlik, ha csak nem valami tulerős szert hasz
nált. Van olyan hugycső-gyulIadás, amit m e c h a n i- 
k u s izgalom hoz létre (önfertőzés, megerőltetés). Utóbbi 
magától gyógyul, ha az illető az okot megszünteti.

E helyütt meg kell említenem a legkülönbözőbb 
népies szereket, vidékenkint változó kuruzsló eljáráso
kat, amelyek nem egyszer inkább ártanak, mint hasz
nálnak. Sajnos, nálunk sok vidéken előbb látja a beteget 
a javasasszony, a leimádkozó, a falu »tudós« öreg ju
hásza vagy kondása. Egyik trágyalét rendel, a másik, 
csakhogy mást adjon a hozzáforduló betegnek: biztos 
gyógyulást igér, ha erdőszélen, iijholdkor hajadon leány 
által szedett vad-kapor vagy vad-torma stb. főzetét 
használja a beteg befecskendezésre. A Bácskában széké
ben elterjedt néphit szerint: ha kankós férfi szűz leányon 
erőszakot követ el, biztosan meggyógyul. Elképzelhető, 
mily rombolást végez az ilyen hit az erkölcsökben, s 
mily súlyos következményekkel járhat a szerencsétlen 
leányra. Sokszor a bíróé a végső szó ily szomorú 
esetekben. \

Visszatérve említett ifjú betegünkre, kertelés nél
kül, de jó szívvel meg kell mondanunk neki, hogy 
bizony trippert szerzett, vagy pesti nyelven: szerzett 
be magának. A sors kiszámíthatatlan utjain összehozta 
— pechjére — épp oly nővel, aki kankóban szenvedett 
(ha mindjárt az krónikus is volt). Igaz, hogy akaratán 
kívül jutott az ajándékhoz, de nem minden esetben 
tudtán kívül. Némelyek talán ellentmondást vélnek itt 
felfedezni. Látszólag van is, de csak látszólag. Meg
magyarázom :
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A háború alatt többizben tapasztaltam, hogy akad
tak katonák, akik a k a r a t t a l  szereztek trippert. Ez 
nem volt nehéz, válogathatott is, sajnos. (Frontkerülők.)

Aki viszont akaratlanul betegszik meg, arról nem 
minden esetben állítható, hogy nem tudott arról, hogy 
nemi érintkezés utján elérheti a végzet. Ma már ugyanis 
mégis csak ott tartunk, hogy bizonyos koron túl a 
legtöbb fiatalember (és leány is) tud az ilyen bajokról 
és veszélyekről, amelyek mindenütt kisérik, különösen 
a nagy városokban. A többség ismeri a védekezés mód
jait is, amelyek mellett elkerülhetők a betegségek. S 
mégis, mindent tudva is, néhanapján bekövetkezik egy 
önfeledt pillanat (»a szerelem vak«, mondják, akik önön- 
magukat vigasztalják), egy jóvá nem tehető ballépés 
s »ahol vétkezik- ott biinhődik« — előttünk van s a 
beteg előtt az említett betegségek valamelyike s igen 
gyakran szomorú kisérő társa egész életén keresztül.

Nem szabad elfelejteni az olvasónak, hogy a kankó 
nemcsak a húgycsőre lokalizálódik mindig. Még sze
rencse, ha csak elül marad s nem húzódik hátra. Utóbbi 
esetben már komolyabb jelentőségű; meghosszabbítja a 
gyógyulás idejét, innen átterjedhet a hólyagra, még 
följebb is: a vesékre. A hátsó kalikóhoz gyakran társul 
a prostata-mirigy gyulladása (a végbélen át tapintható). 
Szövődhetik mellékheregyulladással, amit köznapi nyel
ven heregyulladásnak, vagy még trivialisabban is ne
veznek. !

A nők kalikója talán még súlyosabb bajok forrása 
lehet. Méh-, petefészekgyulladást hozhat létre és állandó 
folyást, ami teljesen elkeserítheti a nő életét minden vo
natkozásban. Gyakran kell később súlyos műtéthez is 
folyamodni.

Hogy nemcsak a nemi apparátus lehet kalikótól meg
támadva s hogy ez infekció utján jön létre, bizonyítja, 
hogy komplikálódhatik izületi gyulladással, sőt szivbel- 
hártyalobbal. Az izületi gyulladások után zsugorodások, 
sőt merevségek is maradhatnak vissza, a szivbelhártya- 
lob után pedig szervi (organikus) szívbajok. >

A múlt közleményben egy szóval említettem a szem- 
trippert. Sajnos, kézzel könnyen átvihető a szemre a kankó 
s ott súlyos gyulladást, kifekélyesedést, vakságot is 
okozhat. A szülő nő kalikója is fertőzheti az újszülött 
szemét s az ártatlan csecsemő szemevilágával fizethet 
egyrészt a szülő könnyelműsége, másrészt az orvos és 
bába hanyagsága miatt. Ezért Írja elő a törvény, hogy a 
szülést vezető orvos vagy bába szülés után azonnal köteles 
a legfiatalabb embertársunk szemeibe előirt erősségű 
lápisz-oldatot cseppenteni.

Képzeljük el, ha nem újszülött, hanem felnőtt, 
családos munkás vakul meg kalikótól, vagy szerez merev 
ízületeket, súlyos szívbajt, vesebajt — egy meggondo
latlan lépés jutalmaképen!

A magtalan, meddő, azaz gyermektelen házasság 
is — ha nem akaratlagos — jórészt a kankó és vérbaj 
rovására Írandó. A férfi részéről ugyanis here-, prostata- 
gyulladás, vérbaj, a nő részéről méh-, petefészek- 
gyulladás és ugyancsak vérbaj révén elpusztulhatnak 
a fogamzáshoz niulhatlanul szükséges mirigyek sejtjeir- ‘-4
vagy funkciójuk kialhatik s hiába minden vágyakozás,

M á r c i u s  4 - é n
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költség, fáradozás, fürdőkre, búcsúkra járás, »ahol vét
keztek, ottt bünhődnek«. Nem lesz hangos a ház friss 
gyermekkacajtól, a fényes, mosolygó kis szempárok 
nem ragyogják be derűjükkel a családi eletet, nem 
varázsolnak tavaszt az egyhangú, szürke hétköznapok téli 
borújába ...

Említettük, hogy a friss vagy hevenykankó mily más 
bajokkal szövődhetik. Ugyanez áll az idült, tehát nem 
gyógyult tripperre is. örökös folyás életunttá teheti az 
életet; a visszamaradt hugytsőszükület következménye 
hólyaghurut, vesemedencelob kiinduló pontja lehet. 
A későbbi korban tekintetbe jönnek a prostata-gyulla- 
dások, nemi kicsapongások révén létrejövő s részben 
a korral is együttjáró prostata-tultengések, amelyek 
szinten oly komoly jelentőségűek, mint a hugycsőszü- 
kiiletck s ugyanoly komplikációkat okozhatnak, s mind
kettőnél a mechanikai beavatkozáson kívül (szonda, masz- 
százs) sokszor van szükség a sebész segítségére, hogy 
az illető munkaképességét többé-kevésbé visszaad
hassuk.

Valamikor humorosan fogták fel a trippert. Azt 
mondták: ezen a fiatalembernek át kell esni s azzal 
nyugtatták meg: az első tripper nem gyógyul, de a má
sodik, harmadik stb. igen. Szinte virtusszámba ment 
»a régi jó békevilágban«, ha a katonai évek alatt 
valaki trippert szerzett, nemcsak csillagokat. A katonás, 
férfias erény szinte egyik jeleként értékelték.

A trippert néha kisérő jelek elnevezései, mint a 
mirigyduzzanaté: dob, szemölcsös kinövésekké: cimba- 
balomszög, spanyolgallér stb., e kedélyes felfogás nép
szerű maradványai. . •

Hogy védekezzünk a kankó ellen? Mint minden fer
tőző betegség elleni küzdelemmel, úgy itt is első teendő: 
a baj megelőzése (propyIax,is) elhárító (pracventiv) in
tézkedésekkel. f

Természetesen, ha valaki vár a nemi érintkezéssel 
addig, amig a házasság biztos révébe evez, úgy —
feltéve, ha fertőző nemi bajtól mentes élettársat vá
laszt — feltétlenül elkerüli e bajokat, kivéve, ha pechje 
van és más utón (extragenitalisan) jut hozzája, pl. csókkal 
lueshez. Ez áll mindkét nemre egyaránt. Többszörösen be
bizonyosodott tény, hogy az önmegtartóztatás (absti- 
nencia) még nem ártott senkinek. Nevelés, szilárd jel
lem dolga az egész. Igaz, hogy azelőtt korábban is háza
sodtak; nem kellett oly soká várni, mint pl. ma.

Nagyon is kitolódott már a házasságok kötésének ideje. 
Ennek a rovására is sok Írandó a nemi bajok nagy
mérvű elterjedésének megokolásánál. E téren találkozik 
tehát az orvos szerepe a szociológuséval.

Az öt évig dúló nagy háború is alaposan elintézett 
mindent ezen a téren. A háborúknak mindig kísérője 
volt a nemi bajok szaporodása. A háború utáni leromlott 
gazdasági helyzet (a győzteseknél is) még jobban meg

nehezíti a nemek törvényes, azaz házasságon belüli 
párosodásit. Nem csoda tehát, ha a statisztika rosszabb 
a békebelinél! [

*  . <

Ily körülmények közt az egész világon meg kellett 
indulnia egy újabb háborúnak: a különböző népbeteg
ségek ellen, aminők: a tuberkulózis, rák, trachoma, alko
holizmus s ezek mellett a nemi betegség. Nálunk is 
sorompóba léptek az illetékes tényezők (állami és tár
sadalmi). (

A társadalmi védekezés módja: az általános jólét, 
műveltség emelése, minél több iskola és könyvtár, mi
nél kevesebb korcsma. Az ifjúságot okos módon kezdik 
felvilágosítani; komoly szórakozásokra, sportra, Cserké
szetre, szakszervezeti előadások hallgatására serkentik.

— Ha — ahogy hisszük is — a szociális és kultu
rális viszonyokban javulás áll be, úgy eredményes is 
lesz ez a legújabb háború.

Addig is azonban ne hanyagoljuk el az egyéni vé
dekezést. Ezt is közismertté kell tenni. Végeredmény
ben társadalmi védekezési módszer ez is, hisz az egyé
nek összessége tulajdonkép maga a társadalom.

Letárgyaltuk, ugy-e bár, hogy egy ifjú vagy 
(bocsánat!) magáról megfeledkezett leányzó — az élet
ből leszűrt tapasztalatok alapján — a legtöbbször egy 
ellenkező nemű partnertől kapja a betegséget mintegy 
megemlékezésül, nehogy valamikép elfelejtsék egymást. 
Ez a Jbetegs égnek — hogy úgy mondjam — nem ártatlan 
utón való megszerzése. Az egyik váladéka tehát ily- 
képen a másik nem szerveibe jut s fertőzi azt. De 
juthat oda váladék nemi érintkezés nélkül is, pld. 
klozet, törlőruha, ágynemű stb. közvetítésével s nem
csak felnőtthez, de gyermekhez is. Amint látjuk, tehát 
lehet »ártatlanul« is megbetegedni.

Általánosan elterjedt hit, hogy a prostitúció a me
legágya a nemi bajoknak. Más szóval: legkönnyebben 
prostituálttól lehet betegséget szerezni. Orvosi gyakor
latom alapján kialakult nézetem szerint: ez a hit nem 
teljesen állja meg a helyét. Férfibetegeim jórésze, fele 
biztosan u. n. tisztességes, privát nőtől betegszik meg. 
A nyílt, aZaz rendőrileg (erkölcsrendészet) ellenőrzött 
prostitúció mellett époly, sőt sokszor nagyobb veszélyt 
rejt magában a titkos szeretkezés vagy titkos prostitúció, 
amelyik szintén tulajdonképi anyagi érdekeken nyugszik 
csaknem mindig. A rendőrség által nyilvántartott pros
tituált hetenkint kétszer (pl. Budapesten) tartozik ma
gát rendőrorvosi vizsgálatnak alávetni s ha beteg, kór
házba utalják, sőt néha tünet nélkül is időnkint (külö
nösen külföldön, pl. Berlinben). A titkos prostituáltak 
száma sokkal nagyobb, nem ellenőrzöttek s ha beteg
séget vesznek észre magukon, szégyenérzet vagy tudat
lanság folytán nem, vagy későn kerülnek orvos elé. 
' Természetesen a tünetmentes prostituált is bizo-

„FÖLPES“ MARGIT-CRÉfv\E VILÁGHÍRŰ ARCSZÉPITÖ!
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nyos körülmények közt fertőzhet, úgy hogy az egyéni 
védekezés semiesetre sem mellőzhető.

Nem e lap hasábjaira való, hogy az egyéni vé
dekezés eszközeit (oondom, rögtöni vizeletürítés az aktus 
után, protagol-gly ceiin (20<y0) becseppentések, higany
kenőcsök stb.) és technikáját részletesen tárgyaljam. 
Óva intek azonban minden érdekeltet, hogy érintkezés 
után valami erős szert egész fecskendővel befecsken
dezzen, mert könnyen hátra viheti az esetlegesen be
jutott csirákat, vagy chcmiai okból h ugycsőgyul lá
dái st okozhat.

Az egyéni védekezés eszközei és kivitele ma már 
csaknem közismertek, de sokszor elfelejtik betartani.

Ha valaki sexuális szándékkal keres fel arra alkal
mas nőt, úgy ily lépés megtételekor világos, józan 
fejjel -cselekedjék. Ne igyék alkohotl! Az u. n. spicces 
állapot soknak szerzett már nemi bajt. (Sőt sok alkohol- 
ivás érintkezés nélkül is kiválthatja egy régebbi, lát
szólag gyógyult, lappangó kiujulást, aminthogy egyéb 
izgalom is, pl. tulerőltetés!)

Az alkohol nagy szerepet játszik a nemi beteg
ségek elterjedésében. Az alkoholizmus (akut és kró
nikus) letompitja, gátolja az agy működését, lefokozza 
az intelligenciát, erkölcsi érzést s alkoholos kicsapon
gások utolsó jelenetei sokszor szerelmi tanyákon ját
szódnak le. Hányszor lesz ebből szomorú felébredés! 
Első két napon esetleg nem érez semmit vagy alig 
valamit, de 3—4 napon belül többnyire teljes erejé
ben nyilvánul már a baj. Drága mulatság!

Ha valaki megbetegszik, ne forduljon orvosi ta
nácsért baráthoz, ismerőshöz, Iíanem r ö g t ö n  menjen 
o r v o s h o z ,  még mielőtt valamit használt volna. Sok
szor sikerül az orvosnak a bajt csirájában elfojtania. 
De ha hetek múlva kerül orvos elé; már sokat ront 
a prognózison. )

Amig orvoshoz meg’y, addig is: ügyeljen a tiszta
ságra, vigyázzon a szemére, óvja a környezetét, al
koholt ne igyék, se erősen fűszerezett ételt ne egyék, 
sok folyadékot fogyasszon, rendes székről gondoskodjék, 
ne fárassza magát testileg stb. <

Felvetődik a kérdés: általában mily reményekkel
kecsegtet a gyógyítás? Nagyjában ezt mondhatjuk: jó 
reményekkel. 1

A k e z e l é s  módjait c lap hasábjain nem óhajtom 
tárgyalni. Be kell tartani az orvos rendeléseit s szor
galmasan kezeltetni a bajt, amig az orvos szerint gyó
gy ultnak tekinthető. A gyógyulás átlagos tartama 6 
hét, de lehet 3—4, sőt több hónap is. Vannak igen 
enyhe esetek is, amelyek 2—3 hét alatt meggyógyulnak.

Még' csak annyit, hogy' a kankó igen légi, tán 
ősrégi betegség. Különösen háborúk idejen néha 
epidémiaszerüen elterjedt, ami pl. a középkorban, kü
lönösen a reneszánsz (XV. század) idejében a lues-szel 
együtt óriási arányokat öltött (ekkor virágzott művé
szeti téren a női test kultusza is). Az újkor kultúrája, 
a civilizáció sem volt elég ahhoz, hogy kipusztuljon. 
Sőt nem egy újonnan felfedezett sziget, világrész ős
lakóit a fehér ember fertőzte (kultúra mellett alkoholt,

Atiircius “4 -én
ntif/y tlttniontilrtit.itt üa 
c s u l t i i i i  /áncesfély  
«  Gcllérí sxá11öt>an

nemi bajokat szállítva), akik előtt eddig ismeretlen volt 
ilyen betegség.

A régi, hanyatló Róma, különösen végnapjaiban, az 
erkölcsök lezüllésénck oly mélységére sülyedt, hogy 
kétségtelen, hogy az ebből az időből való írott emlé
kekben különböző neveken szereplő bajok szintén kankó, 
szifilis voltak. ;

Igen sok ismert világtörténelmi név viselőjéről tudjuk, 
hogy életük végéig nemi betegek voltak (krónikások, 
irók, orvosok feljegyzései). , i f

A puritán erkölcsű népeknél ma is ritkább; igen 
elterjedt pl. a Balkánon, Kis-Ázsiában. Nálunk a bé
kében különösen egyes garnizonok környéke erősen fer
tőzött volt. (Tengerpart, Póla, Trieszt, Budapest stb.) 
Ahol ̂ alkoholtilalom van (prohibició), pl. az Északamerikai 
Egyesült-Államokban, ott javult a statisztika (nemcsak 
a nemi betegségeké, de p1. a tuberkulózis is). Az alkohol 
szülőanyja sok betegségnek és bűnözésnek. A nem 
teljes ialkoholtilalom (szombat este, vasár- és ünnepnapi) 
pl. az északeurópai államokban szintén kielégítő ered
ménnyel jár. (

Mielőtt a kalikóról szóló tárgyalást befejezném, meg 
kell pótlólag említenem, hogy nem gonoeoccus, 
hanem más baktériumok által okozott 11ugyesőgyu 11 adás 
is s ez ép úgy kezelést igényel, rendszerint jobbin du- 
latu, de néha még a kankónál is makacsabb lefolyású.

A kankó épugy, mint a vérbaj, polgári jog szerint 
házasságbontó ok, ha az egyik fél a másik előtt elhall
gatja, sőt büntető, jogilag is mint fertőzés üldözhető/

Óvakodjunk tehát e ránk lépten-nyomon acsarkodó 
ellenségektől, vigyázzunk az egészségünkre!! Ha nincs 
egészség, akkor tudjuk csak, mily nagy kincs az. Beteg 
embernek megváltozik az egész élete, kedélye, lelki 
világa, munkaképessége. Ezekre pedig nagy szüksége! 
van mindenkinek a létért való küzdelemben, 

f (Folytatása következik.)

HIVATALOS RÉSZ.
El nök :  fogad kedden és pénteken d. u. 6—8-ig. 
J e g y z ő i  i r o d a :  mindennap d1. u. 6—8-ig (szerda ki

vételével.)
P é n z t á r :  mindennap d. u. 6—8-ig (szerda ki

vételével.)
E l h e l y e z é s :  minden nap reggel 8—10-ig. Kézápo

lók stb. reggel 9—10-ig.
M u n k a k ö n y v e k  be- é s  k i j e l e n t é s e :  

minden nap 6—8-ig.
A t e s t ü l e t  ü g y é s z e :  Dr. R i e s z  István, lakik VII., 

Elemér-utca 6.
A t e s t ü l e t  i pa r  hat  ó s á g i  b i z t o s a :

Dr. K e r e s z t e s  Miklós, VI., kerületi elöljáróság, 
Aradi-utca 23.

Üzleti záróra: Nyitás reggel 7l/2 órakor, zárás este 
7 órakor; szombati napon este fél 10 órakor.

Tanoncszabaditás február 8-án és 22-én.
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A kik  lassan észbe kapnak.
A női fodra szók lapjában olvasom, hogy két szak

tekintély, az egyik amerikai tudósítás alakjában, a 
másik pedig helyi tapasztalatai alapján azon meggyő
ződésüknek adnak kifejezést, hogy a bnbyfrizura d cn 
való küzdelmet nem tartják célravezetőnek és üdvös
nek. Talán nem lesz érdektelen, ha erre vonatkozó sze
rény nézeteimet én is elmondom.

Jól tudom, hogy azokban a körökben, ahol az. ipái 
szükebb szempontjait veszik irányadóul, nem le íz az 
én ’oszmemenetem rokonszenves. De ipari és kereseti 
lehetőségeket véve alapul, kell, hogy kimondjam, 
hogy az erő legrettenetesebb megfeszítésének árán is 
ragaszkodnunk kell a bubyfrizurához.

Hiába mondják azt nekem, hogy ez, mint divat 
nem szép és nem célszerű és mint kereseti forrás nem 
megfelelő.

Ez nem áll meg sem az első, se.n a második for
májában.

A nő, miként a férfi, szabadulni akar azoktól a 
fölösleges tincsektől, amelyeknek viseleté a legtöbbször 
degusztálólag hat. Tudjuk, hogy a kicsi hajzat tisztán
tartása mennyivel könnyebb, kigőzölgése annál kisebb, 
a haj sok esetben kellemetlen illata teljesen megszűnik. 
Már most, hogy ezen viselet igazán művészi tökély.c 
emeltessék és ezáltal elfogadható formát nyerjen, az 
teljesen a fodrász művészi feladata. Ha kaitársaim 
igazán szeretettel foglalkoznak a fodrászipar ezen 
hasznothajtó ágával, saját erszényükön fogják táp tsz- 
talni, hogy igenis ez nem eldobni való foglalkozás és 
hogy ez megérdemli azt, hogy vele komolyan tö
rődjenek.

Fáj nekem, mikor azt a tudatot akarják átvinni 
a hölgyvilágba, hogy már nem divat a rövidhaj Sírnak, 
panaszkodnak a kartársak, hogy nincs dolog, hát hogy 
legyen, mikor épen a fodrász maga küzd azon, hogy 
ne legyen. És miért? mert sajnálják egymás szájából 
a falatot.

Képzeljék el, a hölgyvilág hetvenöt százaléka ma 
nyírt hajjal jár, most egyszerre a nőifodrász uraknak az 
a bogaruk támad, hogy azért nem megy az üzlet, 
mert azok az éhes borbélyok mind megnyirják a nőket. 
Azt kezdik nekik mesélni, hogy már a bnbyfrizura 
sem divat, a nyakukba póthajakat akasztanák, nem 
egészen szolid számlákat csatolva hozzá. A nő megpró
bálja igy, megpróbálja úgy és a végén tényleg meg
unja a dolgot és haját megnöveszti. A hajnövés folya
mata alatt pedig szépen elszokik a fodrásztól. így 
nem lehet ipart teremteni! Ez az eljárás tönkre fogja 
tenni teljesen az ipart, ismét be fog következni a ron
gyos cipő és lyukas nadrág időszaka! És akkor 
akkor a tisztelt rugkapálózó urak azt fogják mondani: 
Nem én csináltam, tanító ur! {

K o n t r ó J á n o s  
test. elnök.

Elnökválasztás az I. kerületi alosztályban. Az I.
kerületi alosztály (1., Kereszt-utca 6.) dec. 29-én tartotta 
meg választmányi ülését. Elnök lett Kremm Győző, al- 
elnök Mészáros András, jegyző Dobos Pál, pénztárnok 
Hurtl Oszkár. Az alosztály minden hó első keddjén 
tartja összejöveteleit. A vezetőség számos látogatást kér.

Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, akik férjem el
hunyta alkalmával részvétükkel enyhíteni igyekeztek fáj
dalmamat, ezúton mondok hálás köszönetét. Özv. 
J c r u s s e Gáborné.

Segí/s magadon,
áss Isién is megsegít.

Panaszkodásban gazdag a mai idő. Alig van fog
lalkozási ág, kereseti szakma, amelynek űzői ne pa
naszkodnának.

Várják az összes iparágak a segítséget, várják a 
csodát, amely a kisipart meg fogja menteni, meg fogja 
váltani, segítségért kiáltó szavunk ott terjeng a leve
gőben. Karjuk kapaszkodik a remény után és egynek 
sem jut az eszébe, hogy a saját lábán kellene járni, a 
magunk erejében kellene csak bíznunk s ha segítségre 
van szükségünk, segítsünk magunkon.

Észre kell vennünk, hogy a kenyérért való vad 
tülekedésben, a művelődés, haladás, fejlődés nyújtotta 
fegyverek mellett ma erős, kíméletlen könyökkel is kell 
rendelkeznünk. Rá kell eszmélnünk arra, hogy a bu- 
sulás, a jajveszékelés, a sok lamentáció a gyengeség 
jele és sorsjavitásra egy cseppet sem alkalmas clixir.

Az a dajka, amely eddig táplált bennünket — az 
igaz, hogy nem valami nagy bőséggel — most mintha 
kegyesebb volna hozzánk, emlői tápdusabbak, értem a 
mai divatot. A mi szakmánk űzőinek észre kell venni 
a publikum kívánságát és ahhoz kell alkalmazkodnia, 
sőt nemcsak alkalmazkodnia, hanem az igényeket még 
fokozni is kell újabb és újabb, szebb és szebb formákkal. 
Valósággal a jó kereskedő érzékével l-.cll bírnunk, hogy 
ellessük (a publikum kívánságait, sőt ne csak ellessük, 
hanem még meg is előzzük, mi mutassunk neki újat. 
Ha ezt cselekedjük, akkor a mi dajkánkkal meg leszünk 
elégedve, mert ha a divattal versenyezni tudunk, akkor 
kell, hogy a helyzetünk javuljon.

Helyzetünk javításához még valamire okvetlen szük
ségünk van. Szükségünk van az egymás megértésére, 
egymás megbecsülésére. Ne legyen közöttünk széthú
zás. Legyen egy erős, megbonthatalan táborunk.

A mi szakmánk űzőinek törvényben van biztosítva 
az a joga, hogy a szakmához szükséges árukat árusít
hatja. A mai divat megsokszorozta ezen áruknak szá
mát, tehát legyünk jó kereskedők és fokozzuk jövedel
münket.

Igaz ugyan, hogy most ebben a tekintetben egy 
nagy konkurrensünk támadt. Nem tudom, hogy a fő
városban is iizik-e mesterségüket, de a vidéket na
gyon behálózták a repülő illatszer-ügynökök. Házról- 
házrá járnak, ajtóról-ajtóra és már egyszázezer korona 
árut részletre adnak. Ezekkel már igazán nem tudunk 
versenyezni.

De hogyha ezeket a cikkeket nem kellene másod-, 
harmadkézből vennünk, hanem ha összefognánk becsü
lettel és a m i illatszergyárunk, a m i áruraktárunk tudna 
első kézből minket versenyképes jó áruval ellátni. Ez 
volna az ideális haladás, az. ideális fejlődés. De ez. 
még olyan messze zenéje a jövőnek, ami szinte lehe
tetlenségnek látszik abban a szakmában, ahol azon 
vitatkoznak, hogy ondolálhat-e az, aki berctvál?

A becsületes összetartás, az. egyesült erő csodákra 
is kjépes!

Szaktársaim, mutassunk erőt!
Tatabánya, 192b január 21.

M u r a -  M é s z  á r os  G y u 1 a.
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Az emberi haj műhelyéből.
Irta Mészros Dezső vegyészmérnök, Mészáros Testv. cégbellugja

Valószínűleg nagyon kevesen tudják azt Magyar- 
országon, hogy a legtöbb emberi haj Kínában lesz ipa
rilag feldolgozva. Chefoo a gócpontja ennek az ipar
nak, ahol egyedül körülbelül 20.000 leány és asszony 
kora reggeltől késő estig egyebet sem csinál, mint az 
előzőleg kellőkép megmunkált hajat szálanként hálóba 
fonják, melyeket Azután nagyság és fejbőség szerint 
osztályozva, csomagolják s Amerikába, 1 észint pedig 
Franciaországba és Németországba küldik. Amerika 
azonban egyedül legalább tízszer olyan mennyiséget 
emészt fel, mint a többi államok együttvéve.

Öt évig voltam egy ily amerikai cégnek az üzem
vezető vegyésze s bő betekintést nyeltem ezen ipar 
összes ágaiba, melyet, azt hiszem, nem lesz érdek
telen, ha megfelelő részletezéssel ismertetni fogom.;

A kínai férfi, különösein a falusi, mind hosszú copfot 
visel, melyet, ha már elegendő hosszúra megnő, le
vágatja, eladja s újra kezdi a növesztést. Három-négy 
év múlva, mikor már újból kinőtt a haj, megint csak 
eladja s igy me’lékesen mindig keres egy k's dohányra, 
vagy helyesebben mondva, ópiumia valót. Természe
tesen, nekik nagy érdekük, hogy a hajuk ne hulljon, 
sőt minél erősebben nőjjön. Erre van nekik egy szerük, 
melyet már évszázadok óta használnak, amire majd 
később térek rá.

Szóval ezeket a levágott copfokat, melyeket a fal
vakban a kereskedők épen úgy vásárolják, mint nálunk 
a nyulbőrökct, leszállítják az egész Kínából Chefoo-ba, 
részint kisebb mennyiségben Tunanfu-ba, ahol most 
megmunkálás alá veszik.
t A legelső művelet a mosás, ami bizony nagyonis 
ráfér ezekre a copfokra, mert azok a szamár zsírjától 
kezdve, minden elképzelhető zsiradékokkal lettek a vi
selője fején megkenve. Szóval mossák a hajat forró 
szódával és egy kevés amoniával. Az igy alaposan 
átfőzött hajat botokkal egyenesen a hideg vízbe teszik 
át és majd még tiszta vízzel kétszer-háromször átmossák.

Most jön egy nagyon kényes dolog, a fehérítés. 
A kínaiak haja ugyanis fekete, már pedig Amerikában 
többen vannak barnák és szőkék, kik fekete hajhálót 
nem használhatnak a fejükre, szóval csinálni kell fekete 
hajból barnát, szőkét és szürkét. Ezért fehérítik Hvdrogén 
pcroxiddal. De nem egyszerre egész szőkéig, hanem 
fokozatosan előbb sötétbarnára, utána a hajat jól mosva, 
világosabb barnára s csaljc1 a negyedik, gyakran az ötödik 
fehérítésnél jutnak el a szőkéig. Ez főként azért van, 
mivel ha egyszerre egy erős oldattal kezdenék fehéríteni, 
az elsősorban ni agyon megmarnáj a hajat, azt törékennyé 
tenné, de ami a legnagyobb baj, egyenetlenül fehérítené 
meg, a hajvégek sokkal világosabbak lennének, mint 
a szálak közepe. Egyszóval ez egy nagyon kényes 
dolog, melyhez nagy gyakorlat kell, hogy jól sikerüljön. 
A fehérítéssel azonban sohasem kapnak természetes szí
neket, az mind nagyon vöröses, úgy, hogy most még 
az igy megvilágositott hajat még meg is kell festeni. 
Ebben bizony a kínaiak nagy mesterek, pedig ók is 
csak a külföldi festéktermékeket használják hozzá, mint 
a mi fodrászaink s mégis olyan szép egyenletes, ter
mészetes színeket érnek el, hogy senkisem mondaná 
rá, hogy az fekete hajból készült.

Az igy megfestett hajat most a szortirozóba hozzák, 
ahol kiválasztják az esetleges ősz, azaz fehér hajszálait 
s külön teszik a különböző hosszúságiakat, majd fé
sülve, fényesítve jön a további feldolgozáshoz, mely 
vagy a kontyokba fonás, vagy pedig a hajhálók fonásá
val végződik.

A hajhálók fonása erre a célra külön készíted 
csonttükkel történik; melyre egyúttal a hosszú fonállá 
összekötött hajszálak is felcsavarhatók, melyből azután 
kötik a hálókat. Egy ügyes munkáslány egy nap le
folyása alatt 10—12 hálót köt, mélyéit napi 50 rézpénz 
fizetést, a mi pénzünkben 8000 koronát kap. Mikor 
144 darab együtt van, azokat összefűzik s ezután még 
az (esetleges hibákat utánfestik, melyhez az összes el
képzelhető festékek közül a Peroxidosak bizonyultak 
legjobbaknak. Az igy elkészített egy g.oss (144 dib) haj
hálót még ’zlés.s.n csomagolva, továbbítják az dán Ame
rikába és a többi országokba, ahol bizony nagyon kevés 
hölgy tudja, hogy az a hajháló, amit a fejére rak, 
valamikor egy kínai kuli hordozta a sapkája alatt, csak 
akkor nem barna, hanem fekete volt.

Érdekes dolog, hogy Kínában, dacára, hogy elég 
jól fizetnek a copfért, egy nő se nyiratja le haját, 
hogy belőle pénzt csináljon, sőt ellenkezőleg, a lányok 
copfban, az asszonyok kontybán fésülve hordják, azt a 
legkülönfélébb tűkkel cifrázzák, olajjal fényesítik és pu
hítják. Még egy lányt se láttam, kinek ne lett volna 
hosszú és dús haja, lehet, hogy ez annak a szerüknek 
a folyománya, mely a haj hullását gátolja s amelyet 
végül nékem sikerült is kifürkésznem.

S végül érdekes még az a jelenség, hogy dacára 
annak, hogy Kínát oly elmaradott országnak tekintik, 
mégis a lehető legmodernebbül berendezett fodrász
üzletek vannak, ahol a legegyszerűbb hajviztől a leg
finomabb pomádékig mindent megtalálunk, nem felejtve 
ki az ő különleges kínai szépitőszereiket sem, melyeknek 
titka igy apáról-fiura száll s csak hosszú utánjárással 
sikerül egyet-mást kifürkészni.

A kerületi pénztárnokok névsora:
I. kerület: Cserna István, Pauler-utca 3. sz.
II. kerület: Jágcr Ferenc, Lánchid-utca 2. sz.

III. kerület: Scheily Lipót, Szentendrei-ut 30. sz.
IV. kerület: Reiter Mihály, Sütő-utca 1. sz.
V. kerület: Bohn Jakab, Lipót-körut 6. sz.
VI. külső kerület: Löber Henrik, Váci-ut 04. sz.
VI. belső kerület: Giljum Ferenc, Rózsa-utca 60.
VII. belső kerület: Pohr Ferenc, Wcsselényi-u. 2.
VII. külső kerület: Pámer János, István-ut 34. sz.
VIII. kerület: Balog Péter, József-körut 50. sz.
IX. kerület: Galdon Lajos, Fcrenc-körut 46. sz.
X. kerület: Wildhoffer Pál, Kőbányai-ut 42. sz.

A záróra.
A vasárnapi és hétköznapi zárást törvény sza

bályozza.
Sok panasz érkezik hozzám, hogy a már évtizedek 

óta szokásban levő 12 órai ünnepi zárórát egyesek 
nemcsak, hogy nem tartják be, de egyenesen tüntet
nek azzal, bog}- még délután 5—6 órakor is nyitva 
tartják üzleteiket.

Ha az iparosság sérelmesnek látja magára nézve 
a 12 órai zárórát, ám tessék ez ellen tiltakozni, de 
egyenesen elítélendő az, ha egyesek kivonják magukat 
a törvény és az általános szokások alól és mindig 
meg-megmutatják a foguk fehérét.

Felkérem tehát szaktársaimat, mondjanak le rossz 
szokásaikról, alkalmazkodjanak mindig a köz kívánsá
gához. Egyáltalában nem valami nemes vonásra vall 
a túlságos nagy étvágy. Ko n t r ó ,
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HÍREK.
Halálozás. J e r us s e  Gábor közismert és igen nép

szerű szaktársunk, december 31-én rövid szenvedés után 
47 éves korában elhunyt. Temetése január 3-án délután 
fél 4 Órakor folyt le szaktársaink nagy részvéte mellett. 
■> Eljegyzés. F r a n k Paula és M e t z 1 e r Béla je
gyesek. 1926 január 6.

Szenzációs találmány a parókakész;téshez. Berni  cl
Józ'sef szaktársunk, la kiváló és közismert hajmunka- 
késZitő, akinek Dohány-utca 63. szám alatt van üzlete, 
nemcsak arról nevezetes, hogy egyéni csomózása (knip- 
felés) hű utánzata a vastag tamburirozásnak, hanem 
pehelykönnyüség tekintetében még felül is múlja azt. 
Bérinél legújabban a félparóka-készitéshcz oly készü
léket talált fel, hogy ezentúl teljesen feleslegessé válik 
a paróka fejhez ragasztása. Közismert, hogy a ragasz
táshoz használt különböző ragasztószerek nemcsak na
gyon'kellemetlenek, hanem tökéletlenek is. Az uj készülék 
oly praktikus és célszerű, hogy a hajmunkások körében 
nagy érdeklődést keltett, miért is felhívjuk szaktársaink 
figyelmét arra, ha esetleg' érdeklődnek a készülék iránt, 
forduljanak bizalommal feltalálójához, aki szívesen szolgál 
felvilágosítással. Egyébként is szaktársainknak nála ren
delt mindennemű hajmunkákból kedvezményt nyújt.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszlernek 97.309/1925. 
számú rendelete. Budapest székesfőváros területén a bor
bély- és fodrászüzletek, a nőifodrászüzletek, továbbá a 
pedikűr- és manikürüzletek szombati zárórájának meg
állapítása tárgyában. Budapest székesfőváros területén 
a teljes vasárnapi munkaszünet következtében a borbéK- 
és fodrászüzletek, a nőifodrászüzletek, továbbá a pedi
kűr- és manikürüzletek szombati zárórájának meghosz- 
szabbitása válván szükségessé, a hivatali elődöm által 
a borbély- és fodrászüzletek szombati zárórájának meg
állapítása tárgyában 1922. évi junius hó 15-én 67.736. 
szám alatt kiadott rendelet 1. §-ának a) pontjában fog
lalt rendelkezés hatályon kívül helyezésével megengede n, 
hogy Budapest székesfőváros területén a borbély- és 
fodrászüzletek, valamint a pedikűr- és manikürüzletek 
szombaton az egész éven át este fél 10 óráig 
legyenek nyitvatarthatók. Hivatali elődöm idézett ren
deletének egyéb rendelkezései változatlanul hatályban 
maradnak. Jelen rendeletéin a kihirdetését követő nyol
cadik napon lép hatályba. Budapest, 1926. évi január hó 
9-én. A miniszter helyett: J e z s o v i c s  s. k. h. állam
titkár.

Szerkesztői üzenetek.
F i a t a l  f a l u s i  f o d r á s z n a k .  Múlt és Jelen 

cimü versét megkaptuk, minthogy azonban névtelenül 
érkezett meg, nem vettük tekintetbe. — R. K. D e b 
recen.  A budapesti urifodrászok szakiskolájának vizs
gája körülbelül április elején lesz. — H. J. Bud a 
pest .  A közgyűlés márciusban lesz.

Felelős kiadó : Wéber József.

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

fizetendő.

HA ELADNI VAGY VENNI ÓHAJT úri- ragy női- 
fodrászüzletet, úgy forduljon bizalommal hozzám. Eladó 
4 segéddel és 2 manikiirnővel dologzó 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 eladok. Vágó, Rákóczi-ut 57.

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

LIPÓTVÁROS legforgalmasabb helyén lévő fodrászt!/. - 
letbe betársulhat tőke nélkül, minden információt kibíró, 
elsőrendű nőifodrásZ-segéd, aki a nőifodrászatot ön
állóan tudja vezetni. Cl in a kiadóban.

BABAFEJEK porcellánból, minden nagyságban kapha
tók a legolcsóbb árban és parókák. Fuchs Gyula fod
rász, VIII., Losonczi-utca 11. sz.

MOSDÓ, prés, tükrök, Autógeiser, valódi Record, arc
gőzölgő eladó. Goldberger, Lipót-körut 13.

JÓ HÁZBÓL való fiamat borbélytanoncnak adnám, teljes 
ellátásba, •‘vidékre is. Cim: Molnár Benedekné, Gyömrő, 
Rákóczi-utca 12.

BUDAPEST közeli környékén, villamossal 30 perc, ki
tűnő meneteli!, 13 év óta fennálló urifodrászüzletemet 
lakással, esetleg bútorral együtt, külföldre való távozás 
miatt eladom. Cim a kiadóban.

BÉRBE vennék fodrászüzletet, magas bért fizetek. Cim: 
Kálin árnál, ipartestületben.

JOBB fodrászüzletet tulajdonostól veszek, esetleg bérbe 
is. Cim: Tóth, III., Zátony-utca 2.

TÁRSAT keresek a főváros legforgalmasabb és legex
ponáltabb helyen levő nagyszabású n ő i f  o d r á s z -  és 
i n a n i k ü r t e r m e  m h e z, 60—80—160 millióig. Cim 
e lap szerkesztőjénél.

BENÖSÜLéS. Fiatal, szép leányomat férjhezadnám sze
rény igényű szakmabeli emberhez. Leveleket >;Vidéki« 
jelige alatt továbbit Jászai fodrász, Budapest, Kenyér
mező-utca 8.

35 ÉVES fodrászsegéd, ki női hajvágásban és ondo- 
lálásban jártas, alkalmazást keres. Cim e lap szer
kesztőjénél.

VESZEK nagy szalvétát 10.000 koronáért, kis szalvétát 
5000 koronáért. Cim: Fodor Imre, Rákóczi-ut 90.

JÓFORQALMU üzletem van nagyobb vidéki városban, 
férjhez mennék jó munkásfodrászhoz. Özvegy is le
het 35—40 év körül. Levelek cimzendők: Jánossy, 
fodrászüzlet, Tolna.

Önérzetes fodrász 
csak olyan cégnél vásárol, 

mely a
„Fodrász Ujság“-ban 

hirdet!
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V., Vüraos császár-ut 78.
-91. Alapítva 1906.
kiváló, jóságuknál fogva minden fodrász- 
üzletben nélkülözhetetlen.
Lotion Pajolln K 74 000
Eau de Peary « 92.000
Bay Rum « 74.000
Eeu de Vegetál « 74.000 ibolya, gyöngyv.
Blrkenwasser « 74.000
Kölni II. * 74 000

Telefon 181- 
Gyártmánya

Liter áruk

Ha olcsón 
és J ó t akar 
vásár ölnit
akkor te
gyen kísér
letet ennél 
a cégnél

* 74.000
< 90.000» íoo ooo 
«. 151 000 « 121.000 
<s 170.000 
« 170.000 
« 74.000
« 92.000 
« 95.000 
« 60.000 
9 70.000
.< 70.U00 
« 250 000 
« -85.000 
« 240.0CO 
« 240.0ÜQ 
« 240.000 
« 180.000
* 300.000 
« 200.000 
« 320.000 
« 110.000
< 200.000 
í .144 000
* 260.000 
« 144.000

Kölni la 
« Angol 

Chypre 
* Orosz 

« Orligan 
« Mnsette 

Orgona 
Glyclnta 
Eau de Qulnine 
Brlilantin II 

«■ la 
« foly. 

Körömlakk 
Fodrász púder 
Bay Rum 
Lotion
Eau de Peary 
Cltypre 60 gr.

« 100 gr.
Origón 60 gr.
• 100 _gr.
Kölni II. 50 gr. 

a II.. 100 gr.>
« la 50 gr

i j i -.'' -la 100 gr. 
Pajpl tzzadis ellen

Kilós áruk:
• ̂  'íl''•*

Tucatás fej 
mosóvizek:

. i. '■\ • V-vj
t m m

Tucatos
kölnivizek

KOZMETIKAI ÍJ fCOHMZüttlHBtMNDÍZULK.MV
******1J Mi1**™* tKNA0ykEQEJf([ Dí'Sl

BUDAPEST
ma .•

!{•£■ Utánvételes
'ijy i
ifrpl * -A 3°/o- OS

rendeléseknél 5°/o-os pénztárengedményt &AKOCZI-UT MC=znyújtok.
forgalmindót és 13%-os fényüzési adót

külön számítom fel. 
Kérjen részletes árjegyzéket.

Készítményeim 
az összes fodrászat! szak-nagykereskedőknél kaphatók

Budapest, VII., Barcsay-utca 3. szám
;MiksB-utca sarkán.; ^  

Alapittatott 1899-ík évben.

 ̂- x'Z2ir* -Maa - , / JívvW. »

G y á rt és  szak sze rű é it j a v í t :
Fejmosó-készüléket, légSzesz-vizmele- 
gitöt (autó-geyser). Hajmunkaszárilő- 
Semeocét. Hajsütővas-melegítőt. Arc- 
gÖZŐlő-készüléket. Fémmanlcür-aszta- 
lókat. Fejtámlákat. Fodrász asztali 
készleteket. Viaszbaba-, paróka- és 

* kirakatállványokat. Utcai fodrászlám
pákat. Cégtáblákat és tartókat.; 

Azonkívül elvállat titinden- 
nemű gáz- és vizszere- 

■ lési munkát. Teljesuri,
női fodrász- és mani- v, ■

cÜr-Uzletek terve
zése és kivitele.

SZÉNNAGYKERESKEDÖ
IRODA és TELEP: BUDAPEST* IX. KÉR., 

SOROKSÁRI UT101.
TELEFON : J. 119-00. TELEFON: J. 119-00.

Ajánlok legjobb minőségű felső- 
sziléziai Central-Revierből szár
mazó legmagasabb kalóriával ren
delkező

szenet.
A legpontosabb Iciszolgálást biz
tosítom. Kötelezem magam, hogy 
áz ipartestület tagjai által rendelt
széhménnyiségek után a szigorú 
naptárakból 3̂ /o-ot a testület se
gélyalapja javára befizetek. Meg
rendelő lapok a t. tagok részére 

. az ipartestület irodájában (Csen- 
geri-u. 15) rendelkezésre állanak.
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Johnson Star t/> 3
«" e
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Oi

11 m')10 lm —

Eredeti Juwel hajvágógép, 1-es, 3-as, 5-ös ...  
Eredeti Juwel hajvágógép, 0-ás, 3-as, 5-ös ...
Eredeti Juwel szakállvágógép, U-ás .................
Juw el-rendszerU  haj- vagy szakállvágógép ... 
Eredeti Koh*i>noor szakállvágógép 
Eredeti Pro fos  szakállvágógép,
Norma szakáll- vagy 0-ás hajvágógép
P o lla r t -k é s , 27., 28............................................................
Pollart-ren d szerti kés, 27., 28 ............................ . ...
Haj- vagy szakállvágógép-lopok, alsó 55.000, felső
Rugók minden géphez........................ : . .............. 2.500
Manikíirollók, prima ........................................ ...
Non plus ultra-ollók 18/19/20 75 .000-80 .000-

70.000 
180.000
150.000
120.000
150.000
190.000 
120X00
75.000 
50 000
40.000 

-5 .0 0 0 -
30.0C0
85.000

K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
ig
K
K

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

gásolt árut visszavesszük, illetve átcseréljük. I
M icsány i G y u la  m üK öszörüs
Budapest, VI., Aradi-utca 64. (az udvarban).

H aj 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-ös és 7-es .. .. K 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 nickelé- 

zések gyorsan elkészíttetnek.

Borotvák
(minden darabjáért jótállással)

Léber Attila 27— 28 ...............  .. .. K 55.000
„ homorú ................................... K 90.000

Eredeti Pollárt 27— 28  K 90.000
Fodrász-olló, sima ............................ K 40.000
Léber-gummi 18-as ............................ K 70.000

„ „ 19-es .......................... K 80.000
„ „ 20-as ........  /. ............K 90.000

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

B u d a p e s t , R á k ó c z i - u t  £ £  d

Alapittntott 1889. K M  M  •

Telefon: József 58—09.

■KÍNAI CSODASZER-
Megszünteti a hajhullást, f  Elősegíti a hajnövést;

Kinaiw, titka.
h i f i i ? , vj  ottartózkodás a.. n\.

k é s z n i  és tökéletesnek

Ajánljuk hasonló tartalmú hajkenócsünket.
Továbbá „Vani sh ing  - Cr e  am".-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.
Telefon: József 105— 58.

Raktáron tartok Bader, Dralle, 
Frank, Mechnarovszky jtb. árakat.

Árjegyzék:
ezer koronákban

Szaru haj vágó lés fi 
Matador hajvégé fésű 
Hamburgi hajvágó fésll 
Gummibetéles olló 
.1 uwcl hajvágógép . .
Koh-i-noor szakái vágó 
Hajlokötő . . .
Itrillantin . • •

» ■/» kg- •
i/2  üt. kölni víz .
1 / 2  üt. Bay Rum . 

kg. pouder
Olasz szappanozó csésze 
betétes » »
Ouuimi szivacs .
Arábia hajfesték 
Hajkefe . . . .
Asztali bajuszkefe 
Blrknnwnsser 
Haj háló . . .
Schutzer horotvaszappan 
Draskoczi »
Alias borotva rudszapp 

i. « Crém, nagylubus

drbja
»
»
»
»
»

15
10
18
00

180
180
20
4

18
30
35

Uv

stift

Andolálóvas . .
» fésű

Tejtámlópnpir 
Amerikai vérállitó 
’l'imsókö. . . ,
Viktória ecset 
Atlas Sehampoon 
Manicur olló . .

<t szerszám 
Poli ziár . .  . .
Szót ó cső . • •
Pipetta szórólabda 
Valódi Helga lenőkö 
Vatta l/i kg. . . .
Angol hajkrepp 
Bader pomade . .

» dióolaj ■ ■
I. folyékony briliauttn 
» ovin boriilyaszappan 

Fölkel pomade • • • ■ •
Gáspár bajuszkötő Diana . 
Pollárt lenőszij . . . .

» borotva » . . '• >

gtégely

20
18

9-11-13-17
25
2015
25
4

kg - ja 35 
» 30

8 
10 
20 
25 
25 
4 
4 
0

;r>
2

20 
1 r»

dfb-jo »
, l22

50
métere -Jjj 40

9Í» 
9 

3-5 
8 

10 
30 
90

- h a t t y ú -
Zehémtm* VMUM
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  4Í . 
( Pa lat inus - épül et . )  'Telefon 159-60 és 46-86

Szállít:

fodrász-fehérnem űket
kölcsönrendszer alapján.

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




