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| Szaktársak figyelmébe ! |
a Kiváló minőségű a „Jerba“- 
| borotva, fenöszij és paszta, 
t valamint kiváló minőségű
• hajvágógépek és ollók nagy 
$ raktára. A „/erba“-borotvá-
♦ nak állandó tartós az éle. A 
a sok jó közt is a legjobbak 
J a „ferba“-gyártmányok.
! Kapható
♦ Ile ite r M ihály fnaílUz'
« Budapest,
a IV., S iitö -u to a  1. sz.

Minden borotváért 
14 napi garanciát vállalok.

Úri és női fodrászok 
részére a

LEGOLCSÓBB
bevásárlási forrás

U/INKLERD.H.
Budapest, VII. kér., 

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

Raktáron tartok Bader, Dralle, 
Frank, Methnarovjzky jtb. árukat.

Árjegyzék:
ezer koronákban

Szaru hajvágó fésű . .
Matador íiajvágó fésű . 
Hamburgi hajvagó fésű 
Gummibetéles olló . .
.Juvvel hajvágógép. . .
Koh-i-noor szakálvágó .
H a j le k ö tő .....................
B r i l lan t in .....................

>> V* kg...............
i/2 üt. kölni víz . . . .  
>/2 üt. Bay Rum . . . .

kg. pouder . . . .  
Olasz szappanozó csésze 
betétes •> »

drbja» lő
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18
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20
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18 
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35
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20
18

Gurami sz ivacs ................ 9-11-13-17
Arábia hajfesték
H a jke fe .............................
Asztali bajuszkefe . . .
Birknnwasser . . . .
Haj h á l ó .........................
Schutzer borotvaszappan 
Draskoczi s>
Alias borotva rudszappan 

» « Crém, nagytubus
ö » » üvegtégely

A n d o lá ló v a s ....................
» fésű . . . .

T e j lá m ló p a p ir .................
Amerikai vérnllitó stift . .
Timsókö.
Viktória e c s e t .................
Atlas Sc.hampoon . . . .  
Manicur olló . . . .

« szerszám . . . .
P oüz ió r ..............................
Szór ó cső . . . .
Pipella szórólabda 
Valódi Belga fenőkő 
Vatta lli kg. . . .
Angol haj krepp
Bader p o m a d e .................

» d i ó o l a j .................
<r folyékony brillantin
b óval borotvaszappan

Fölkel p o m a d e ................
Gáspár bajuszkötő Diana . 
Pollárt feiiőszij . . . .

» borotva .................
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- h a t t y u -
fehérnek VálUUt
Budapes t , V. , Katona J ó z s e f - u t c a  41. 
( Palatínus- épület , )  Telefon 159-60 és 46-86

Szállít:

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

ÍÜUART
VfDJEGV

A világhírű valódi solingeni

POLLART
BOROTVÁK

FENŐSZÍJ é s  p a s z t a
kaphatók

TÜRR J.
magyarországi vezérképviselőnél

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

VILÁGREKORDOT ÉRT EL A
rr

COLUMBIA HAJ FESTŐ
S

QAZDAG SZÍNÁRNYALATÁVAL.
REFLEX HENNÉ HAJFESTŐ SHAMPOON.

COLORiS BAJUSZ- ES SZAKÁLLFESTÉK.
Legkitűnőbb körömlakk és lemosó. Arckrémek kimérve?

Mindennemű hajmunkák raktáron.

Komáromy Antal Budapest, Vili., Népszinház-utca 16.
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Az ipartestület telefonszáma: 
József 124— 79

Szerkesztőség ós kiadóhivatal: 
Budapest, VII., Csengery-utca 15

ÚRI- ÉS NŐI-FODRÁSZOK ÉS ROKONSZAKMÁK
SZAKKÖZLÖNYE

FELELŐS SZERKESZTŐ? W ÉBERJÓZSEF
XXXIV. évfolyam Budapest, 1926 julius 1.

Megjelenik minden hó 1-én. 
Előfizetési dij :

Egész évre 60000 K
Fél évre .............. 80000 K

7. szám

>1 fo & rá ssz ip a re g y s é g e .
Irta Kiss Gyula, a Foörásxmesterek Szövetségének elnöke.

Nem panaszkodhatunk, van érdeklődés. Testületben, 
Szövetségben, sajtóban, valamint magánjellegű beszél
getések során a tárgy egy és ugyanaz: iparunk) egyséigé- 
nek megóvása.

A megrázkódtatás, mely a lelkeket iparunk vég
leges kettéválasztásának hirére érte, egybehozta az ipar 
űzőit — felfogásban.

Kiidomborodott egységesen a »felfogás«: megaka
dályozni. iparunk részekre bontását.

Ennek a gondolatnak testet kell öltem mert ez a 
gondolat az ur, a parancsoló, mely' követel és.' ellentmon
dást nem tűr. Mindenek előtt harcosokat követel, mert 
nem elég csak felfogásban együtt lenni. Sereg kell, 
tömörülés kell, mert iparunk egyetemének kell meg
nyilatkoznia. Együtt kell lenni rendületlen kitartással, 
mert ha |i,tt lesz a döntő perc, sorsunkat,< jövőnket tesszük 
fel a mérlegre. A fővárosnak minden kerülete, a vi
déknek minden szakiosztálya készüljön elő, szervezzen, 
agitáljon az együttmaradás érdekében.

Most s í i kernek kell jönni, a kudarc ,  megásott 
sírját jelentené, a fodrász iparnak.

Mindezt mi, egynéhányan, a »jelenlévők« tudjuk, de 
ez nem elég. Tudja-e minden fodrász?,íNem, mégfmindig 
nem. Hogy béke, haladás, fejlődés, a munka megbecsü
lése, üzleti tisztesség, becsületes árak csak e g y s é g e s  
és nem egyedeire bontott iparban lehet. Szilárd alapon 
nyugvó belső ipari életet akarunk teremteni, a fodrászat
ban, (ez minden törekvésünk.

Nevetségesnek tűnik, hogy mindenki által tudott 
és elfogadott igazságokért harcot kell folytatnunk: A 
harc győzőt és legyőzöttet teremt. Ezt akarjuk? Nem. 
Nekünk a legharmonjkusabb békére van szükségünk.

Az igazságot, a szétválást előidéző mulasfztásokat 
most ne keressük. 1

Előttünk az eredmény: a rossz. Ezen .változtatni, kell. 
R e,v|iiziíó r a van s zükség ,  ez á l t a l á n o s  kí 
vánság .  Ne a hatóságoktól várjuk, hogy! \békét teremt
sen köztünk, hanem magunk mutassuk meg, hogy a 
békés fejlődés útját választottuk.

A női fodrász ipartcstület tagjain a sor, hogy jobb 
belátásra bírják vezetőiket. Be kell látni, hogy egy pár 
ember makacsságán nem múlhat e nyomasztó atmosz
férából való kievickélés. Sok ezer űzőjét a fodrász
iparnak kétfelé közigazgatni lehetetlen. Egy nagy, egész
séges testületben és az országos szövetségben van he
lye a specializálódásnak. Ott megoldható az ipar űzői

révén, ahol szakemberek megértőén és főleg hozzáértőért 
vonhatják meg \a szakképzettség határvonalát, úgy, 
hogy a már szerzett jogok és a szerzendő szaktudás 
érvényesüléséhez ne fűződjék semmi érdek. Kinek te
hetsége, szaktudása és alkalma van, az képesítheti .ma
gát az anyatestület kebelében épp oly nívósán, ,mint 
akkor, mikor a kiváltak szerezték meg képesítésüket.

Napról-napra nehezebbé válik a megélhetés, rosz- 
szabbul megy minden üzlet. Minden szakma és. foglal
kozási ág »leépit«, redukálja úgy üzemi, mint magán
kiadásait. Mi pedig e nehéz, nyomasztó és aggasztó 
viszonyok között még szaporítjuk is, foglalkozásainkkal 
járó kiadásainkat. Két ipartestület fenntartása mellett: 
a testületi dijak, tanonctartás, személyzet-nyilvántartás, 
üzemünk és személyzetünk adója stb., mind kétszeres, 
sőt több kiadást jelentenek. A kétfelé való ácsorgás, 
több szervben, értekezleten, gyűléseken való részvétel 
szintén költséges luxus. Számoltak-e már ezzel szak
társam ?

Minden időknek voltak, vannak és lesznek kiváló 
szakmai emberei, kik tudásukat, munkakörüket fejlesz
teni akarják. A fodrász beretvál, hajat nyír, vág, azt 
mossa, ápolja, festi, hullámositja, frizurát csinál. Vá
gott vagy kihullott hajat feldolgozza. Készít belőle dísz
munkát, fonatot, parókát “és a divatnak megfelelő fri
zura kiegészítő részeket. Mindezen munkákat végzii, asze
rint, amint ezt a nők, vagy férfiak veszik igénybe.

Ne nézzük le egymást tehát aszerint, hogy a gya
korlat, vagy a kényszerűség, de igen sokszor a sze
rencsés helyzet vagy igyekezet hova állított, illetve 
juttatott bennünket. t

Azzal kezdtem jelen cikkemet, hogy harcra, küz
delemre hívom fel szaktársaimat iparunk egységének . 
érdekében. Törhetetlenül ragaszkodom megvédeni ipa
romat minden bomlási folyamat ellen, mert szeretettel 
és csakis iparom iránti szeretetből, önzetlenül minden " 
érdek kizárásával, vagyok azon, hogy egyesülésünk 
magunktól, iparunk űzőitől, óhajtva, i^inden külső kény
szer nélkül valósuljon meg.

Lássák be az illetékesek ennek helyességét, lássák ■ 
be mig nem késő, tévedésüket, mert a többség nem 
vár, annak igaza tudatában ereje növekszik, azzal szá
molni kell.

E sorok irója olyan szerv élén áll, mely csak 
magát az ipart szolgálja, annak békéjét, boldogulását, • 
jövőjét igyekszik egyengetni.

t *
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A fodrászíparban jelenleg tarthatatlan konkurren- 
sek és tisztességtelen árrontók tolakodtak előtérbe, kik 
különösen a nőifodrászatban valóságos anarkiát terem
tettek, általában pedig áfáinkat nevetségessé tették. E z 
m ár az e g é s z  i p a r ti g y e, k ö z ü g y ,  s z ö v e t 
s é g ü n k  ü g y e .  !

Itt volna az alkalom, hogy a fodrászipar egyeteme 
— beleértve természetesen a különválás exponenseit is 
—r minden előítélettől mentesen megtalálná a kivezető 
utat ebből a forgalmi káoszból, melyben jelenleg ipa
runk vergődik, hogy ezáltal úgy ipari, mint gazdasági 
érdekeink összeegyeztetésének egységes alapját meg
vetve, k i t i s z t í t h a s s u k  a f e l g y ü l e m l e t t  s z e 
me t e t .  '

Irta Kontró János, testületi elnök.
Tudja Isten, sohasem volt valami szimpatikus ne

kem ez a szó. Most mégi,s kénytelen vagyok vele fog
lalkozni. Úgy hallom, hogy julius hó 11-én, éppen a 
Mesterszövetség által rendezett mulatság délutánján ren
dezi Ipartestületünk nagytermében az elégedetlenek ál
tal összehívott második rendkívüli közgyűlését. Lehet, 
hogy vannak a vezetők által elkövetett hibák, azt sem 
vonom kétségbe, hogy más ember másként vezette 
volna, de azt már nem lehet senkinek letagadni, hogy 
a jelen időkben nagyobb üzleti zsenik kezébe is össze
omlottak ily vállalatok. Itt a helyzet még nem vigasz
talan, de azzá lehet, ha emberek lelkiismeret nélkül 
viviszekciót űznek, úgy a maguk, valamint a má
sok keserves vagyonkájával. Nem akarok menteni sen
kit, nem áll érdekemben védeni bárkit is, de a szakma 
érdekében valónak tartottam volna, ha a tagok, okulva 
a múlt közgyűlés tanulságain, levonták volna annak a 
reájuk vonatkozó részét és hagyták volna dolgozni a 
megválasztottakat.

A vezetőségben megvan minden készség arra, hogy 
ezt a jelenleg nehéz viszonyokkal küzdő intézményt 
talpra állítsa.

Nincs könnyebb valami a világon, mint a más 
baját kihasználni, de ha mégis, ne adja Isten, az ő 
beavatkozásuk dacára is bekövetkeznék a baj, volna-e 
elég erkölcsi erejük azt elviselni, avagy, ha nincŝ  úgy 
kérem az elégedetlenkedő urakat, itt az úri passzió
kat félretenni. Ez a játék nem megy babra. Itt valaki
nek a történendőkért felelni kell s ha a szakma meg
győződést szerez arról, hogy ez a beavatkozás egyéni 
célok elérését célozza, én leszek az első, ki ez ellen 
óvást emel. Egyetlen gazdasági intézményünk van, 
melynek múltját ismerve, örökké azon töprengtem, hogy 
miként lehetne azt megtagadni. Sikerült! De úgy lát
szik, nem tudnak nyugodni azok, kiknek annak idején 
kezéből a szakmai érdekeltség javára a haszon kicsi- 
kartatott. Rám nézve közömbös, hogy ott mi fog tör
ténni, érdekelt fél nem vagyok, de a szakma érdeké
ben mindenkinek kötelessége helytállni.

Figyelmeztetem igen tisztelt kar társaimat, hogy 
amennyiben egy magát dr. Molnár-nak nevező, jó meg
jelenésű, elegáns, körülbelül 32 évesnek látszó, borot
vált bajuszu egyén jelenne meg üzletükben s a »Deut- 
sche Elite« cimü németnyelvű társadalmi lapra előfi
zetést gyűjtene, úgy ennek ne dűljenek be, sőt kér
ném, miután már többeket megkárosított, az illetőt 
rendőrnek átadni sziveskedjenék. Maradok tisztelettel  ̂
S e r e g i  Alfréd.

A mesterszövetséget, mint tudjuk, uj: vezetőség vette 
át, Kiss Gyulával az élén, azt hiszem az ő egyénisé
géről s iparunk közügyéi terén való jártasságával nem 
szükséges bővebben foglalkozni, mert őt már ott láttuk 
a szövetség bölcsőjénél mint egyikét azoknak, kik szin
tén resztvettek a szövetség megteremtésénél.'.

Hiszem és remélem, hogy a szövetség nem fog 
az ő személyében és munkaképességében csalódni, csak 
ő ne csalódjék a szövetségben, mert ezideig majdnem 
mindig a volt vezetők csalódtak a szövetségben, vagyis 
a mesteri karban, mert ezen mesterikar nemtörődömsége 
miatt képtelenek voltak alkotásra s a szövetség nagy- 
gyá fejlesztésére, bár merem állítani, hogy minden egyes 
volt vezetőnek ez volt a legfőbb óhaja, hogy ezen szö
vetséget naggyá és erőssé fejlessze, de az ebben való 
törekvésük meghiúsult a mesteri karnak a mindenkori 
nemtörődömségén, mondhatnám gerinctelenségén.

Tehát figyelmeztetem, s kérem a mesteri kar ösz- 
szességét, hogy a saját s az Iparunk érdekében is 
tegyen eleget legelemibb kötelességének s tömörüljön 
a szövetségbe, mert talán még soha oly nagy szükség 
nem volt erre, mint a jelenben, mert iparunk súlyos 
helyzet előtt áll. Ipari jogainkat akarják megcsonkítani, 
kis darab kenyerünket akarják még kisebbre szabni, tör
vényileg akarnak fodrász és fodrász közt különbséget 
tenni: ez ellen kell nekünk, vagyis Magyarország össz- 
fodrászának szervezkedni s ha majd elkövetkezik az a 
perc, fai mikor iparunk vagyis kenyerünk felett akarnak 
dönteni, ám akkor ott álljunk a vezetőség mögött mint 
egy ércfal s mutassuk meg, mennyien tiltakozunk ezen 
törv. eszme ellen. >

A testület és a szövetség vezetősége résen áll s eddig 
is megtette ezirányban a kellő lépéseket, most már csak 
a mesteri kar is tegye meg kötelességét s támogassa 
a vezetőséget e nehéz napjaiban, mert ha a harcban 
alul maradunk, azt szerintem csak a szervezetlenségünk
nek s tunyaságunknak köszönhetjük, s ha ez be fog 
következni, akkor igazat fogok adni azoknak, kik azt 
mondják, hogy ezen ipar űzője megérdemlik sorsukat 
s azzal járó nyomorúságukat.

Kötelességemnek tartom még a nyilvánossággal kö
zölni, hogy az uj elnökség május 27-én tartotta az 
első választmányi ülését, amelynek első pontja a tisztikar 
megválasztása volt. Ez a következő eredménnyel végző
dött: Álelnök Hurtl Oszkár, főtitkár Slezák Lajos, tit
kár Klein János, pénztáros Burgcr György, ellenőr Lö- 
ber Henrik, számvizsgálók pedig Jáger Suman és Band
iéi- urak lettek.

Értesítem még a kartársakat, hogy a szövetség a 
szokásos nyári szünetet ezidén nem tartja meg, mivel 
igen fontos szakmai ügyeket kell letárgyalnia, amiért 
minden csütörtök este a szokásos hetiösszejöveteleket 
a »Club« kávéházban megtartjuk s kérjük a kartársakat 
ezen értekezleten minél számosabban jelenjenek meg, 
hogy iparunk mindenkori helyzetéről informálva le
gyenek.

S l e z á k  La j o s ,  főtitkár.

Nyilatkozat. Tisztelettel kijelentjük, mint a volt 
Reformpárt vezetői, hogy az 1926. március1 hó 25-én' tar
tott közgyűlés után pártunk mint ilyen megszűnt. És az 
újabban megindult és az Esti Kurír 1926. junius 26-iki 
számban megjelent cikkel egyet nem (értüjnk s a 'Reform
párt neve alatt megindult mozgalomtól távol állunk. 
Budapest, 1926. junius hó 28-án. A volt Reformpárt 
vezetősége.
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^ »»pcngő“ a borbélvioarban.
Irta Kahonfj János, testületi eltíl/áróságl tag.

Nem sok idő múlva már életbe lép az uj magyar 
pénzegység, a pengő. Hogy ez milyen változásokat fog 
előidézni, azt előre még nem tudhatjuk és éppen ezért 
igen üdvös lesz, egy kissé megvilágítani e kérdést, 
addig, amig nem késő. '

Véleményem szerint, ha ez a változás készületle
nül talál minket és nem fogjuk kellő' clővigyázattal 
keresztülvinni ezt a jövőr’.e nézve oly nagyfontosságu 
kérdést, azaz nem oly mértékben szabjuk meg árainkat, 
mely a jelenlegi s egyszersmind a mindenkori meg
élhetési viszonyoknak megfelel, hanem a jövőben is az 
árak rontásában keressük az egymásközti versengés 
eszközét: akkor nemcsak egyesek mennek tönkre, ha
nem az egész ipar elpusztul. Nem szabad szem elől 
tévesztenünk azt, hogy az uj pénzegységben megszabott 
ár már stabil, mely ha átmegy a köztudatba, belátható! 
időn belül megváltoztatni nem igen lehetséges.

A legnagyobb figyelmet kell szentelnünk annak, 
hogy a fillérek milyen vásárlási erővel bírnak majd 
s ennek alapos megfontolása után a békebeli fillérek 
vásárlóképességével való összehasonlitása alapján szá
míthatjuk ki uj árainkat.

Nem lehet ezt a kérdést úgy megoldani, hogy egy
szerűen átszámítjuk jelenlegi árainkat pengőértékre és 
azt mondjuk, hogy 5000 korona 40 fillér, tehát a bo- 
rotválás ára is 40 fillér, mert ebből a jövőben megélni 
nem tudunk. Nézzük csak, hogy is volt az békében; 
akkor 40 fillérért két kilogramm félbarna kenyeret kap
tunk, inig most az 5000 koronáért csupán 75 deka
grammot kapunk. Ha ez az arány megmarad a pengő- 
átszámitás után is, akkor mi lassan, de biztosan tönkre
megyünk, még pedig valamennyien. Ezt nem csupán 
a kenyér áránál tapasztalhatjuk, hanem minden más 
cikknél. Hogy még egy példát mondják, még pedig a 
mi szakmánkból, itt van például a Schiitzer-szapfpan 
ára: békében 104 fillér, inig ma 35.000 korona, tehát 
békében két és fél borotválásért kaptuk ugyanazt, amiért 
ma hét borotválás árát fizetjük ki.

E jelenségek fölött nem lehet csak úgy átsiklani, 
ezt észre kell vennünk, ezekkel számolnunk kell, ha 
meg akarunk élni.

Ez azonban még csak egyik fele az éremnek; most 
nézzük meg, hogy fest a másik. Békében a 40 fillér 
másodosztályú- ár volt, ma azonban az 5000 korona 
elsőosztályu, ami békében nem 40, hanem 50 fillér volt. 
Tehát igy átszámítva is már 10 fillér veszteségünk van. 
Ha még most hozzászámítjuk azt a különbséget, ami 
a 14.500 és a 12.500 korona között van, látjuk, hogy 
annak az üzlettulajdonosnak, aki békében 50 fillérért 
és ma 5000 koronáért borotvál, minimálisan 15 fillér 
vesztesége van, ami. 30 százaléknak felel meg és amit 
nem tud behozni. Ezt pedig a mi iparunk, ahol más 
kereset nincs, csak a munkabér, nem bírja ki. Ugyanígy 
áll »\ helyzet a másodosztályú áraknál is. Békében 
40 fillér, most 4000 korona, tehát itt is mindent tekin
tetbe véve, 12 fillér különbséget találunk.

Tekintve, hogy a mi legfőbb bevételünk a borot- 
válásokból kerül ki, a 30 százalékos veszteség igen 
érzékenyen érint, amit semmiesetre sem bírhatunk ki. 
Hogy miként volt lehetséges ilyen árral eddig is ten
gődnünk, csak azzal magyarázhatom, hogy a külön
munkáért külön dijakat számítottunk fel, amit külföldön 
már békében is megtettek és ez képezi tulajdonképen 
megélhetésünk alapját. E dijakat a jövőben is feltét
lenül fel kell számítanunk. Én azt tartom, hogy akinek
nagyobbak az igényei, az fizessen is többet.

A másik az, hogy •'a bérletet (abonnálás) meg
szüntettük. Sajnos azonban, hogy a fillérekre való át
téréssel valószínűleg újból találkozunk a bérlettel. A 
bérlet mindenkor káros hatással volt az iparra, még 
pedig azért, mert mindenki olyan árat szabott meg, 
amilyet tudott, illetve amennyire merte becsülni saját 
tudását.

Lcgyens zabad itt megemlíteni egy olyan esetet, 
amely az emberek felfogását igen érdekesen jellemzi.

Ha valaki békében mindennap otthon borotválkozott, 
fizetett érte havonta hat forintot, tehát egy borotválásért 
húsz krajcárt. De tekintve, hogy a vendég hetenként 
átlag kétszer nem borotválkozott, tehát úgy okoskodott, 
hogy nem fizette ki előre a hat forintot, hanem azt 
mondta a borbélyának, hogy menjen fel mindennap, 
ha [ojtthon van és ő majd naponként fizet húsz krajcárt.

Vájjon a borbély megtette?
Hát hogyne tette volna meg, még brillantint és 

hengerkefét is vitt magával. Az ilyen és ehhez hasonló 
felfogással sokan nagyon jó üzleteket csináltak a többi 
önérzetes mester rovására. Ha tehát a jövőben is lábra 
kap a bérletrendszer, akkor az ilyen és hasonló esetek 
sem fognak hiányozni, ami majd azt eredményezi, hogy 
iparunk tönkre megy.

Miután nálunk a mesterek között csak nagyon ke
vés önérzetet, de igen sok szolgalelket találunk, nagyon 
valószínű, hogy az előbbi eset és még sok más szám
talanszor fog ezután is ismétlődni.

Nálunk mindenki saját maga kalkulálja árait és 
éppen ezért férfias önérzettel kell eljárni, nem pedig

Johnson-star fenőfa pasztával 30.000 korona

Eredeti Juwel-gcp 
3-as, 5-ös és 7-es
165.000 k
Eredeti Koh-i-nor 
szakállvágó 00-ás
145.000 k
Eredeti Protós 

szakállvágó 1/10
185.000 k

N. p. u. ollók
70-75-80

ezer korona. 
Ondoláló

HENCKELSVASAK
8- as
9- es
10- es

napi
á rb a n .

Köszörüléseket gyor- 
sun és pontosán 

végzünk.
A rendelt Arukat 

utánvéttel portomen- 
tesen szállítunk. 
Kifogásolt árut 
kicseréljük.

Johnson-star fenőfa pasztával 30.000 korona

Páris-
H a m o n
( P o l l á r t  r e n d s z e r ű )

borotvák
megérkeztek.

27— 28-as 65 ezer kor. 
72— 77-gs 85 ezer kor.

M  i c s A n y i  G yu la
M Ü K Ü S Z Ö R Ü S

B u dapesti V l.f A ra d i-u .
64

(udvarban)
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gyáván meghunyászkodni, nehogy akadjon olyan ember, 
aki nem hogy nem tudja megkeresni, hanem nem mer i  
megkérni munkájának árát. Előfordul azonban az is, 
hogy valaki nemcsak nem meri megkérni jogos kö
vetelését, hanem még ennek tetejébe ne'm is tudja ki
számítani, hogy tulajdonképen mit kérjen. Ilyen eset
ben tényleg nehéz a helyzet.

Akkor pedig, mikor egyesek mindent egybevetve 
helyesen kalkulálnak és szaktársaik elé állanak, a nagy 
tömeg csak azért helyesli és fogadja cl, hogy otthon 
legyen mivel dicsiekedni a vendég előtt és megmutatni, 
hogy szolgalelküségük következtébíen miképpen tudják 
kijátszani többi önérzetes mestfert. Ez a mi iparunk1 
legnagyobb szégyene, egyszersmind tönkretevője is.

Mindaddig, mig iparunkból ezt a betegséget ki
irtani nem tudjuk, nem virradnak, de neín is virrad
hatnak jobb napok reánk. AZ orvosság pedig igen 
egyszerű és kézenfekvő: b a r á t s á g o s  ö s s z e t a r 
tás, semmi más. Még pénzbe sem kerül 'és mindenki
nek csak haszna lehet belőle.

í/sene/ a fa lu s i kar/drsalciiaJf.
Kartársak! Tömörüljön mindenki, aki mesternek érzi 

magát, aki nem lopta az iparát, a ;>Magyarországi Bor
bély- és Fodrászmesterek Országos Szövetségének zász
laja alá. Ne sajnáljuk a pár korona évi tagdijat a mi 
érdekünket szolgáló szövetségtől, mert aki a szövet
ségtől sajnálja, ellensége önmagának és családjának.

Menjünk tömegesen az első közgyűlésre, legyen ott 
augusztusban, aki csak teheti, jöjjön mindenki öröm
telt szívvel, mondja el ipari panaszait, rázzuk le ma
gunkról ellenségeinket, mert ha ezt elhanyagoljuk és 
semmit nem teszünk, kiveszi kezünkből a kenyeret a 
leggyülöltebb ellenségünk, a kontárok hada. Végre tisz
tuljunk meg tőlük, hisz csak egy kis akarat kell hozzá 
s már ők a múlté is lesznek.'

Most a Fodrászmesterek Országos Szövetsége emelte 
fel karjait, hogy mindannyiunkat, úgy várost, mint fa
lut szeretettel magához öleljen. Az Országos Szövetség 
juttat az összetartás magjából minden borbély és fod
rásznak, hogy vesse el s gondozza, mihelyt már csi
rába lesz, füzzük össze, hogy olyan erős kapcsolásba 
nőjjön, mint a legerősebb lánc, hogy szakadás bár
milyen megpróbáltatásnál se álljon be. Legyünk1 olyanok, 
mint a darazsak, ha a lakásukat valaki bántani me
részeli, jaj annak. Ha a mi nagy értekünket, az Orszá
gos Szövetésget vagy annak bármelyik tagját ipari 
sérelem éri, egy a százér, száz az egyér síkra szállni 
s yédeni kell.

Szorítsunk falusiak a városi kartársakkal barátsá
gosan kezet, ne azt gondolja a falu, hogy nekem nincs 
szükségem az Országos Szövetségre, mert solisem tud
hatjuk, mikor leszünk betegek, orvos kell és orvos
ság, nagyon késő van már akkor, ha kiterítve, élet
telenül fekszik szegény iparunk; hiába sírunk felette, 
a múltat visszasírni nem lehet. Tehát fel mindany- 
nyian, ismerkedjék meg a falu a varossal, mert ne
künk falusiaknak csak hasznunk lehet abból.

Ne sorsjegy vagy részes kukoricából várjuk jobb
létünket, hanem az iparban megkeresett összegecskéböl.

Segíts magadon, a jó Isten is megsegít.
Szakály, Tolnamegye, 1926 június hó.

Kartársi üdvözlettel
V a r g a  I s t v á n  

borbély- és fodrász m.

V s/; S ö ni 'Sri'1 i ü nSf, r? ~ "* u 1 u ‘ 1 - .
/ °(inísz Mestere^ b ' -

M E G H Í V  0 !
A Budapesti Fodrász Mesterek Szövetsége 

a Budapesti Borbély és Fodrász Ipar- 
testiilete erkölcsi támogatásával, 

a Szép Juhászné-féle vendéglő 
összes helyiségeiben,

(Budakeszi-ut 95)
1926. julius hó 11-én (vasárnap) 
reggel 8-tól este 11 óráig tartó

NAGY NYÁRI 
KIRÁNDULÁST

rendez,
melyre a kartársakat 

b. családjaikkal és összes 
ismerőseit tisztelettel meghívja a 

V I G A L M I  B I Z O T T S Á G .

Belépti-dij nincs!
A  m ű so r  ó ra  szem élyenkint (1 2  éven a lu li g ye rm ekek  
kivételével) 10.000 k o ro n a , m elynek m e gvá ltá sa  kötelező.

A műsor kapható a Budapesti Fodrász Mesterek Szö
vetségénél és Burger György főpénztáros urnái 

V., Széehény-u. 12., helyszínen és a kerületi alosz
tályoknál. — Felülfizetések köszönettel fogadtatnak 

és szaklapunkban nyugtáztatnak.

A mulatság kedvezőtlen 
idő esetén is megtartatik. 
mert elég fedett helyiség 
áll rendelkezésünkre, jó 
italokról és ételekről a 
vendéglős gondoskodik.
Menürendszer 25.000 K, 

három turnusban.

A tiszta jövedelem 50°/o-a 
a Budapesti Borbély és 
Fodrász Ipartestületé és 
és 50°/0-áta Mester Szövet
ségnek boesájtjuk ren

delkezésére,
mely jótékony alapra fog 

tordittatni.

Villamosközlekedés a Széna-térről a 81-es kocsival a * 
Szarvas vendéglőig, onnan autóbusz és omnibusz 

közlekedés a  helyszínig.

I ánc este 11 óráig. Kabaré. Tombola. Szépség- 
verseny. Shnapszli verse ny. Zsákban macska. 
Amerikai árverés. Dijtekézés értékes dijakkal

A dijtekézés reggel 9 órától este 7 óráig, 
a Shnapszli verseny d. u. 3-tól este 7 óráig.

Tisztelettel a  V I G A L M I  B I Z O T T S Á G .
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Válasz „A Nöifodrásznak“.
Lapunk májusi számában »Az ipartörvény labirin

tusából cimü cikkemben foglalkoztam az úri- és női 
fodrászok közt fennálló ellentetekkel. »A nőifodrász« 
cimü |[ap júniusi számában kritika alá veszi nemcsak 
cikkemet, hanem személyemet is, még pedig oly for
mában, hogy írójának egyedüli gondolata az lehetett, 
hogy ezt sem teszi ki az a tudálékos borbélymester 
az ablakába. Én azonban miután csekély tehetségemmel 
mindég a ikezt óhajtottam szolgálni, az igazság kere
tein belül, kénytelen vagyok a válaszra reflektálni, mert 
úgy vélem, hogyha valaha volt kérdés a szakmánkban, 
amellyel foglalkozni kell, ez a jelenlegi vita anyagát 
képező szintén az. Szükségét érzem, hogy reagáljak 
azért is, mert számításom szerint legalább 15000 fod
rászmester, segéd és tanonc jövőjét érintő dologról van 
szó és én minden szavammal e tömeg nézetét nyilvání
tom. Épen ez;rt válaszom nemcsak az én személyem
mel foglalkozó, hanem az egész kérdést felölelő rész
letekre is kiterjed.
' Először rátérek a névtelen Cikkíró ur személyemet 
illető meghatározására. Nem mintha szégyen volna a 
borbélymester elnevezés, de azt a szakmához tartozó 
vagy hozzá közelálló tudhatja, hegy ez az elnevezés 
helytelen. Mert ma a borbélyiparnak, sajnos, csak egy 
munkakörét, a beretválást vallhatjuk magunkénak, el
lentétben a fodrászattal, amelynek csak az urikiszolgá- 
lással kapcsolatban 8—10 féle munkakörét töltjük be, 
a borbély meghatározás úgyszólván illuzórius, mert 
rendszerint minden foglalkozási ág a kiterjedtebb mun
kakör után veszi fel a nevét. Reám 'különösen nem alkal
mazható a borbély elnevezés, mert eredetileg a nőifod- 
rászattal kapcsolatos munkákat tanultam, még pedig ab
ban az időben, amikor minden olyan hölgyre, aki fod
rászüzletet látogatott, tiz fodrászüzlet jutott. Szóval mi
kor a fcdrászüzletet látogató hölgy nagyobb esemény 
volt, mint ma a repülőgépen való utazás. Ez akkor volt 
még, amikor Marcel kartársunk a fodrászokat uj per
spektíva elé állító találmányát egy csiga hátára rakosgatta, 
hogy az Párisból egyszer majd Budapestre is eljusson. 
Elesik tehát a Cikkírónak az a jóakaratu figyelmeztetése, 
hogy nekem is alkalmam lett volna elsajátítani a női 
fodrászatot. Én ugyan elsajátítottam, sőt bele is untam, 
mert szervezetem nem bírta el ezen munkakör főkellékét 
képező hajmunkát, a gerincem pedig a divatba jövő 
Józsizást, Pistázást ás Alfrédozást, akkor, amikor én a 
szakma nem művészi ágában segéd ur is lehettem. Azon
ban, hogy mások miért nem sajátították el, minden ér
dektelen, de egy parányi logikával rendelkező egyén 
megadhatja rá a választ. Azért, mert a nagyvárosok 
szivében levő helyeken kívül nem volt ki részere. Mert 
akkor nem olyan világot éltünk, mint ma, amikor 100 
női vendég közül 99 titkos örömmel azon panaszkodik, 
hogy arnig hosszú haja volt, sohasem kellett neki fod
rászhoz menni. És az én mucsai megjelölésem éppen 
erre vonatkozott, mert a közel és távol múlt minden 
mestere, segédjei 'éks tanonca, aki a fodrász, borbély 
szakmához tartozott, ha csak a hátramaradottság mu
csai fészkében nem élte az életét, a szakmai nőifodrász
ágát ismerte, mindég is ambicionálta s ha csak egy kis 
lehetősége nyílott, hogy az í eszére rentábilis, úgy ezen 
vágyát kisebb-nagyobb keretekben mégis valósította, 
szakmának ehhez az ágához való ragaszkodás koszté

A
sztetteszakmának ennez az ag 

elődeinket azokra a harcokra, amelynek eredménye lett 
az, hogy a bitorlók kézéből ezen munkakör az uj ipai- 
törvény által kiragadtatok s hogy a fodrász-borbély ipa
rosságnak, mint törvénnyel védett tulajdona tovább fej

lődjék, részint a saját javára, másrészt mint közterheket 
viselő alany, adózási képességének erősbitésére. Hogy 
azután egyesek a törvény előkészítőit tévedésbe ejtve 
a törvényt olykép hivatták életre, amely az eredeti in
tencióktól messze eltérő célokat rejteget, ez semmi másra 
csak a jóhiszeműséget kijátszó agyafúrtságra vall.

Ami cikkem tárgyilagosságát és meggondoltságát il
leti, egész menetében egyenes irányokat követve halad 
a célja felé, amely oda konkludál, hogy az egyéni ér
dekekért törtetők által ketté vágott szakmában 'az egy
ség (ismét helyre álljon. Ez összehasonlíthatatlanul neme
sebb cél, mint a Nőifodrásznak a hiszékenyek hangulatát 
befolyásoló, de a figyelmes olvasó előtt feltűnő abszur
ditásokat tartalmazó vezércikke, ahol a női fodrászatot 
vérszegénységben tartó hosszú hajnak zeng dicsőítő ódát 
és nem számol azzal, hogy a hagyományokhoz való ra
gaszkodás a bajusz leberetválásának divatját követő évek
ben valószínűleg a hegyesre pedrett őrmesterbajusz vi
selőjének ítélte volna a pálmás. Ezzel kapcsolatban van 
egy fejetetejáre állított statisztikája, mely szerint a rövid 
hajviselet miatt a szőkítések, mosások, ondolálások stb. 
oly katasztrofális csökkenés állt be, hogy ma már csak 
20°/o-a maradt meg a munkaalkalmaknak. Ugyanakkor 
mint káros eseményről emlékezik meg, hogy a rövidhaj 
divatja 78%-ban szaporította meg a nőifodrász üzletek 
számát. (Kár volt a fodrász-borbélyokat kihagyni, mert 
azzal 780%.) Ahol a logikus gondolkodásnak ily kép
telenségei láthatnak napvilágot, az én tudásomat kritika 
tárgyává tenni, nagy merészség.

A két ipartestület szükségtelenségét hangoztató ki-

k a b á to k
é s  köpenyek

ezer koronától
feljebb,
továbbá

sza lvé ták ,
haj vágók öpen yek
é s  t ö rü lk ö z ő k

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

Grünhut Ödön szabómester 
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jelentésemet úgy hiszem, hogy már a közeljövő fogja 
igazolni. Mert a tanfolyamos fésülőnők és a nőifodrá- 
szat terén elszaporodott droguista stb. kontárokon kivid 
'minden vérbeli fodrász a saját bőrén fogja tapasztalni 
azt a Magy eliönvt, amely a nciífcdrászat külön képesítése 
folytán előállott, ha rájön arra a rejtődző veszedelemre, 
amely máris rohanva közeledik, hogy egzisztenciájuk
ban tegye őket tönkre. Ez ped'g a tulprodukció, amely
nek valóságos ösztönzője a női fodrászat külön képe
sítése, mert hiszen a különképesités mellett a nőifodrá- 
szat elsajátításának tanideje 9 hónap s ugyanannyi gya
korlati idő, s ilyenformán a szakmára lépéstől számított 
IS hónapra mindenki önállósíthatja magát, ellentétben 
a régi fodrászipar legalább 4 évével szemben. S ha 
tekintetbe vesszük azt, hogy az ilyen rövid határidejű 
szakmákra túlnyomókig nők mennek, ak’k a kisebb koc
kázat miatt az olcsó lakásokban önállósítják magukat, 
tiszta kép tárul elénik a női fodrászat jövőbeni gazdasági 
helyzetéről. S akkor az elvakitott női fodrászok nem 
tudom meg fogják-e köszönni azt a bölcs'vezetést, amely 
ma minden jó ígérgetésével a tönk szélére juttatja nem 
őket, akik specialisták, hanem az átlag fodrászokat.

Ami 'az ipartörvényben való jártasságomat illeti, sze
rénység nélkül mondhatom, hogy nemcsak a t. Cikkíró 
felett állok, de az iparkamarával is felveszem a versenyt 
az ipartörvény helyes értelmezésében. Az utóbbit azért 
említem fel, mert rugy vélem, hogy onnan csörgedez az 
a csodaforrás, .amiből ihletet merítenek egyes nőifod- 
rászok. Bár a hatáskörével nem vagyok teljesen t:sz- 
tában — talán ő sem — de hogy működésében nem 
kielégítő, azt mi sem bizonyítja jobban, minthogy az 
iparosság előtt csak mint egv olyan szerv szerepel, amely
től mielőbb válni akar, mivel érdekei hathatós védelmét 
egy kézműves kamarában véli megtalálni. Hogy a többi 
iparágat mi indítja a bizalmatlanságra, valószínűleg meg
van rá az ►•kuk, mint ahogy minekünk is megvannak' 
az okaink, hogy visszatetszőnek találjuk a szereplését. 
Etikailag már maga az is kifogásolható, hogy szabályai 
megengedik, hogy egy olyan alakulat, amely az összipa- 
rosság egyetemleges érdekeit van hivatva képviselni, egy 
exponált helyen levő funkcionáriusa, aki az iparok egv-
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Értesítjük a tanmestereket, hogy az idei

tanonctovábbképző-
tanfolyam

folyó évi julius hó 5-én nyílik meg. Kérjük, 
hogy mindazon mesterek, kik képzett iparo
sokat akarnak nevelni, tanoncaikat ezen tan
folyamra Írassák be. Elöljáróság!" határoza
tunk van, hogy a tanonc tanidejének 3-ik 
évében a továbbképző-tanfolyamra okvetlen 
beírandó. Figyelmeztetünk minden mestert, 
hogy az Elöljáróságnak ezen határozatát 
magára nézve kötelezőnek tartsa, különben 
a máshelyen elhelyezett és magyarázó szö
veggel ellátott törvényes következményekkel 
kerül összeütközésbe. Beiratás legkésőbb  
julius 5-én eszközölhető. Tandíj az egész  
tanfolyamra K 50.000. A tanonc ruhával és 

szerszámmal a mester által látandó el.
E.1 ő l j á r ó s á g

másközti vitás ügyeiben mint súllyal biró véleményező 
szerepelhet, az egyszersmind egy szakmai érdekkör igaz
gatója lehessen. (Lásd: Tolnai Világlapja 1926. május 
26-iki számában Moór Jenő kamarai titkárnak a Női- 
szabó Iparosok Országos szövetsége igazgatójának fény
képét, akit meleg ünneplésben részesítettek azért, mert 
a szakma munkakörének teljességét megvédte.) Nevez
zük ezt szépséghibának, miután ránknézve ez érdektelen. 
Nem tudunk azonban olv könnyen elsiklani afelett, hogy 
az iparkamara titkára beleavatkozzék áz úri-, nőifodrásizat 
ügyébe, ott, ahol a két szakmává minősített ipar munka
körének elbírálásáról van szó, mert ez nem a dilettánsok 
hatásköre. Éhez hosszú gyakorlati élet és a szakma tradí
ciójának ismerete szükséges. Hogy az iparkamara kikül
dötte nincs ennek a kizárólag a szakma keretén belül 
szerezhető tudásnak a birtokában, az természetes. De 
érthetetlen r(z, hogy mégis ugv szól a vitába, mintha 
ő teremtette jvol na mega fodrászpart'és ismerné annak, az 
évszázadokon át történt kialakulását s erre támaszkodva 
teszi meg véleményezését.

A »Nőifodrász«-ban közöltek alapján is igazolva 
látom azon felfogásomat, hogy az iparkamara a fodrá
szok ügyét részint felületesen, részint előzetes tájékozott
ság nélkül, tehát egyoldalúkig kezeli. Tájékozatlanságára
vall a főváros tanácsa előtt való véleményezése alkalmával 
tett azon kijelentése, amikor az ipar kettéválasztásakor be
szélt. Tudtommal a fodrász, borbély ipartestület évek 
hosszú során kérelmezte azt, hogy az ő munkakörébe 
eső nőifodrászat, amely munkakör az 1884. évi ipartör- 
vényben nem volt lefektetve s emiatt egész tömegek ál
tal jogtalanul és minden köztehertől mentesen űzetett, 
törvénnyel védessék meg olvkép, hogy azt képesítéshez 
kötik. De arról, hogy a fodrász, borbély ipartól eltérő 
külön iparnak minősíttessék, soha szó nem volt. Ámde 
józan ésszel ez fel sem tételezhető, mert az már nem
hogy természetes, de magától értetődő, hogyha egy fod- 
rászipartestület egy fodrászati munkakört igényel ma
gának, azt nem azért teszi, mert egy különálló ipart akar 
kreálni. Ilyen előzmények után nem lehet az ipar ketté- 
választódásáról beszélni, hanem két eshetőség lévén, az 
egyik' vV z, hogy az ország zavaros helyzetében egy ér
dektársaság aknamunkája által egy ipar kettéválaszta- 
tott; a másik pedig, hogy rosszakaratú véleményezésre 
tévesen hozott törvény segítségével egy érdektársaság 
kivált az iparból. Ez a két meghatározás fedi a ténye
ket, mert egy ipar kettéválasztódása csak akkor áll elő, 
ha azt az ipar önmaga határozza el. Ilyen határozatot pe
dig mi (fodrászok nem hoztunk, de nem is hozhattunk, 
mert a szakmát egy elválaszthatatlan egységnek tar
tottuk, aminek fényes bizonyítéka, hogy a njöi fodrász ipar
testület tagjainak 80%-a törvénnyel kötelezett tagja kell 
hogy maradjon a régi u. n. fodrász-borbély ipartes
tületnek ma is. Ennélfogva tehát mdgdől az iparka
marai kiküldött mindazon érvelése, amely arra irányul, 
hogy egy kiváló rész kizárólag maga diszponálhasson 
egy olyan munkakör felett, ami az összességé volt, azt 
nem adta jel s amihez eszerint elvitathatatlan jogai 
megmaradtak.

Az iparkamarának a fodrászok ügyébe való beleavat- 
kozása nemcsak a szakma jellegét illetőleg vall tájékozat
lanságra, de ott, ahol jogi térre megy át a kérdés, való
sággal kiriv a tudatlanság. Kiviláglik ez az iparkamarai 
véleményezőnek az együttes értekezleten elhangzott azon 
szavaiból, amikor úgy állítja be az előzményeket, mintha 
“a fodrász,iparosok a törvény megalkotása előtt meg
egyezést 1 étesitettek volna az ipar kettéválasztására, amely 
megegyezés csak azért nem határolta meg a munka
köröket, mivel úgy az érdekeltek, mint maga az iparka
mara természetesnek találta, hogy a nöi’iodrászmunka
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►a nőifodrászoká, az urifodrászmunka az urit'odrászoké. 
Ilyen kijelentés hallatára önkénytelenül felmerül az a kér
dés, hogy milyen szerepe volt az iparkamarának a tör
vényt előkészítő tárgyalásokon, ha a jogi teendők leg
elemibb kötelességét az egyezkedés anyagát képező tár
gyakat nem állapította meg, hanem csak feltevésekre 
hagyta. Végtelenül csodálatos ez, mert jogi szempont
ból csak egy dolog természetes, hogy minden meg
egyezés 'is legapróbb részletéig írásban lefektettessék. 
Ez am i ügyünkre annál inkább köteleződett volna, mert 
>-a; törvény előkészítésekor a női hajak vágatása és a 
beretva alkalmazása annyira nem tartozott az u. n. női- 
fodrászat munkakörébe, hogy a {külön ipartestületet életre 
hivó érdekeltség még ma is a legélesebb harcot foly
tatja ellene. Valószínűleg azért, mert nem ért hozzá.

E kis kitéréssel, amely azonban szoros összefüggés
ben van a tárgygyal, ismét áttértek »A Nőifodrász« sze
mélyemmel foglalkozó cikkének azon részére, ahol tud
tomra adja, hogy a fodrász (azaz bocsánat csak borbély) 
és nőifodrász kérdést nem én vagyok hivatva eldön
teni. Ebben teljesen igazat adok a Cikkírónak azért, mert 
meggyőződésem, hogy ez már el is van döntve. El van 
döntve pedig azzal, hogy az ország fővárosa élén álló 
s a közigazgatásban elismert tudású jogászokat a döntő 
szót kimondó kereskedelemügyi miniszter Öméltósága nem 
fogja dezavuálni, hogy véleményükkel ellentétes állás
pontot foglaljon el. Mert bár a (Qijkkiró kétségbe vonja a 
törvények helyes magyarázatát illető tudásomat, az efö
lötti bánkódásomra egy parányi vigasztalást találok ab
ban a (megnyugtató érzésben, hogy a tiz kerület — nem 
szólva a vidékről — összes közigazgatási szakemberei 
az ipartörvény helyes magyarázatát olykép értelmezik, 
mint csekélységem. S ha mégis pertraktálom e kérdést, 
teszem azt azért, mert sem az igazság, sem pedig a gya
korlati élet kialakulásával szemben nem találom kielégí
tőnek, hogy csak az 1923. november előtt kiállított ipar
igazolványok birtokosai részesüljenek abban, hogy a 
szerzett jog révén minden külön bejelentés vagy egy 
rivális ipartestület előtt teendő szakvizsga mellőzésével 
gyakorolhassák va női fodrászati munkakört. Ez az intéz
kedés szembe helyezkedik az igazsággal, mert százával 
vannak azok a fodrászsegédek, akik ugyanolyan képesí
tést igazoló munkakönyvvel bírnak, mint maga a női
fodrász ipartestület elnöke, de mivel talán a harctéri szol
gálat vagy a hadikölcsönbe fektetett tőkéjük folytán a 
törvény életbeléptetése után önállósíthatták magukat, el
zárassanak annak a lehetőségétől, hogy a női kiszolgá
lásokat munkakörükbe vegyék, vagy pedig egy olyan 
vizsga letételére köteleztessenek még a külvárosban le
települni óhajtók is, ahol 2 méter mag'as történelmi és 
transperensckkel ellátott modern frizurákat kellene be- 
mutatniok, amire az életben soha szükségük nem lesz. 
A gyakorlati élet szintén nem tudja akceptálni a gáta
kat, mert ma az országnak körülbelül négyezer fodrásza, 
akik a szerzett jog alapján a női kiszolgálást szabadon 
lüzhetik, tanoncaikat a női kiszolgálással kapcsolatos 
munkakörből nem zárhatják ki, már csak azért sem, mert 
a segitőerő ott nélkülözhetetlenebb. Segédétől pedig min
den üzlet kénytelen már ma megköveteln1, hogy a női 
kiszolgálást legalább úgy értse, hogy a nőihaj reformáló- 
dása miatt ennek az egyszerű, de mindamellett fodrászt 
igénylő mindennapi munkának az elvégzését reá bizhassa. 
Már most, ha a fodrászipar egyoldalú fejlődéséből^ ki
folyólag' a segédek és tanoncok iétfentartásuk érdekében 
kötelezve vannak egy bizonyos munkakörben állandóan 
foglalkozni, :,a legnagyobb igazságtalanság lenne velük 
szemben, hogy ettől a munkakörtől önállósításuk alkal
mával kizárassanak, vagy pedig ha egy ellenséges érzü
letű ipartestületnél levizsgáztak, két ipar nem csekély

tagdijainak a fizetésével kockára tenni az amúgy is 
gyenge alapokon nyugvó önállóságukat. Engedje meg 
tehát nekem a Cikkíró, hogy amikor én ezeket a tényeket 
látom, hogy akkor az ön által kétségbe vont csekély 
tudásommal oda álljak, ahol nem egypár ember becs
vágyó és önző érdekeiről van szó, hanem ahol a jog és 
igazság szem előtt tartásával a szakmabeliek egyetemes 
javáért harcolnak.

C s e r n y á k  Józ s e f .

Meghívó. A Budapesti Borbély- és Fodrászmeste
rek betegsegélyző és temetkezés' segélyegylet választ
mánya f. hó 13-án (Kedd) este 8 ójrakJo>i< a 'testület helyisé
gében ülést tart, amelyre úgy a választmányi tagok, 
mint a számvizsgálók okvetlen megjelenését kéri. 
H e r m a n n  János  N a g y  M i k l ó s

elnök. titkár.
1. Elnöki jelentések.
2. A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése.
3. Az 'elnökség előterjesztése, a beiratási dijak 2 

hónapra szóló részleges leszállítása iránt.
4. A 111. negyedévi pénztári kimutatás előterjesz

tése. »
5. Indítványok.

*
Ismét kénytelenek vagyunk tagtársaink egyike-mási- 

káhez egy pár kérő szót intézni, mielőtt nevük kiírásával 
szólítanánk fel az illetőket kötelességük teljesítésére. Hova 
tovább 3 hónapja múlt annak, amfjkor1 a 35-dik halálesetet 
jelentettük és még most is találunk tagjaink között olya
nokat, amelyek a temetési pótlást a mai napig sem 
fizették be, pedig oly könnyű az ö n e l l e l n ő r z é s .  — 
Mindenki nézze meg tagkönyvét és menten látható, ki 
mennyivel van hátralékban és egy séta a kerületi pénz- 
tárnokhoz, könnyít a lelkén, fizessen ott és ne várja, 
amig fölkeresik. A z  e l n ö k s é g .

Felhívás. A Budapesti Borbély-, Fodrász- és Pa- 
rókakészitő Ipartestület tagjaihoz. Az Országos Iparegye
sület 1926. évi augusztus hó 23-tól szeptember hó 
19-ig a városligeti iparcsarnokban k é z m ű i p a r i  k i á l 
l í t á s t  rendez. Ezen kiállításon, ipartestületünk kollektív 
formában vesz részt. Kiállíthat az ipartestület minden 
tagja. Kiállítási tárgyak mindennemű hajmunka. A keretet 
Ángyán Béla fodrászati nagykereskedő cég ajánlotta fel. 
több fodrászati és illatszerkereskedő cég bekapcsolódásá
val. Felhívom tehát az összes kartársakat, ki tudásával 
a fedrászipar díszére óhajt válni, hogy részvételre jelent
kezzék. Megbeszélés julius hó 6-án, kedden este 8 óra
kor az ipartestület nagytermében. Kontró János, test. 
elnök.
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A fodrásziparban szükséges

FEHÉRNEMÜEKET
illetőleg kendőket gyönyörű, hófehér kivitelben 
és a legjutánvosabb feltételek mellett kölcsönöz a

HIGIENA
FEHÉRNEMÜ-KÖLCSÖNZŐ-VÁLLALAT 

Budapest, VI., Dessewffy-utca 26.
Telefon: 119— 91.
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T a n o n c t a r t ő  m e s í e r e k  f íg y e J m é b e .
Testületi elöljáróságunk június hó 13-án tartott ülé

sén foglalkozott a tanonckérdéssel s az utóbbi tanonc- 
vizsgák elszomorító eredménye folytán — ugyanis a 
legutóbbi tanonevizsgán 5 vizsgázó közül 4, az elő
zőn pedig 7 közül 3 tanonc elégtelen osztályzatot 
nyert — elhatározta, hogy jövőben minden egyes eset
ben. amikor a tanonc a szakmabeli jártasságban ki 
nem elégitő eredményt mutat fel, vizsgálat tárgyává 
teszi, hogy a fogyatékos tudás kinek hibájául róható 
fel s amennyiben úgy találná, hogy abban a tanmes
ter a bűnös, ezen tanmester ellen a megtorló eljá
rást megindítja. Kimondta, hogy a tanonevizsgákon a 
tanmester jelen lenni köteles, továbbá, hogy a tan
idő utolsó évében a testületi tanonciskola látogatása 
a tanoncoknak kötelező.

Az 1922: XII. t.-c. nagy súlyt helyez a tanonckikép- 
zésre, megállapítja úgy a munkaadó, mint a tanonc 
kötelességeit, szabályozza a felbontási és felmondási 
jogot s általában a tanmestert ahhoz az erkölcsi fe
lelőséghez képest, mely őtet terheli azért, mert egy 
fiatalkorú, fejlődő értelmiségének irányítását — pályára 
való nevelési jogát — általában egy ember jövő meg
élhetésének megalapozását kezébe adja — súlyos kö
telességekkel terheli meg, melyeknek megszegését vagy 
elmulasztását büntetéssel sújtja.

Némi tájékozásul ide iktatjuk a törvény egyes 
intézkedését, hogy mindenkinek módjában legyen fo
galmat alkotni arról, mit kíván az ipartörvény a tan
mestertől:

A törvény 92. g-a a következőket mondja:
A munkaadó köteles a tanonc irányában a jó csa

ládapa gondosságával és figyelmével jóakaratulag visel-
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*P> Köszörü lések  és ja v ítá so k  V i d é k i  m egrendelések
s z a k s z e r ű é n  készíttetnek a  z  o n  n  a  l 'e szkö zö lte tne k  ^

o  rk
Valódi S  ö l i n g e  n i, f ra n c ia  § 4

és a n g o l a c é l á r u  :: ^

Elism ert hírneves borotva- 
m ilköszöriilde és acéláru raktá r

kedni, annak erkölcsisége és magaviseleté felett őr
ködni; a tanonc viselkedéséről, szakmabeli előhaladásá- 
ról a szülőket félévenként tájékoztatni stb.

A 93. §. pedig kötelezi a tanmestert, hogy a 
tanoncot iparának gyakorlati ismereteiben komoly oda
adással, kellő körültekintéssel kiképezze stb., hogy a 
tanoncot rendre szoktassa, kötelességtudásra nevelje, 
jó tulajdonságait, hajlamait fejlessze, művelődésre ser
kentse s a reá testileg vagy lelkileg hátrányos befolyá
sokat elhárítsa stb.

A törvény 82. g-a pedig kimondja, hogy a ta-
nonctartás joga elvonható attól a mestertől, akivel 
szemben tanoncának segédi vizsgálata alkalmával meg
állapítást nyert, hogy a meg nem felelő vizsgaered
mény a tanmester kötelességmulasztására vezethető 
vissza.

Mindezeken felül a törvény 128. g-a 630 arany
koronáig terjedhető pénzbüntetéssel rendeli sújtani azt 
a tanmestert, aki a tanonccal szemben a törvény 92
—95. §§-aiban megállapított kötelességei ellen vét.

Tudjuk mi is, de tudja mindenki, hogy minden 
szakmának legnagyobb ellenségei azok, akik vagy nem 
akarták vagy tudták a tudás azon fokát elsajátítani,
mely nekik biztos megélhetési alapot ad. Ezen egyének 
számát — kik máris többen vannak, mint kellene — 
nem vagyunk hajlandók olyanokkal is szaporítani, kik
nél a tanmester felületessége, kényelemszeretete, ki
használási természete az oka a tanonc fogyatékos tu
dásának; eléggé szaporodik ezek száma az élet hajó
töröttéivel és a tehetségtelenekkel.

Iparunk jövője, az a felelősség, mely bennünket 
szakmánk iránt terhel, kötelességünkké teszik, — bár
mily nem szívesen tesszük is — Fogy a veszedelmesen 
szaporodó kontár termelésnek útját álljuk s a tör
vény segítségét vegyük igénybe azok ellen, kik elég 
könnyelműek saját önző erdeke kért a szakma jövőjét 
áldozatul dobni.

E 1 n ö k s é g.

Névnapi üdvözlések.
A szegedi borbély és fodrászmesterek junius 13-án 

Páduai sz. Antal napján felkeresték Heim Antal és Róth 
Antal szaktársaikat, akiknek szívélyes üdvözletüket fejez
ték ki névnapjuk alkalmából.

Különösen ünnepelték Róth Antal urat, akjijt a Minden
ható Isten a 70-ik életévében egészségesen és fürgén 
munkára mindig kész erővel áldott meg. A kartársak 
sok jó kivánatukkal es virágcsokrokkal ünnepelték, mint 
Szeged város legtekintélyesebb borbély és fodrász nagy
mesterét, aki 46 évi tartós önállósága alatt mindig csak 
a maradiságot ostorozta, harcolt és nagyon sokat dol
gozott iparunk jobb helyzetéért.

Sikerült is neki, a maradi karrársakon keresztül az 
ő szellemében uj generációt nevelni, amihez egy ember
öltőn át minden napot dolgozni és tanítania kellett. Há
lával tartozunk mindannyian neki; tartsa meg az Isten 
sokáig közöttünk.

Azonkívül a kartársak mozgalmat indítottak, hogy 
a magasabb hatóságok is észrevegyék és kitüntessék 
legmagasabb elismerésükkel, hogy azon alkalommal meg
ünnepelhessük es megköszönjük érdemeit, mint szerető 
gyermekei.

Szeged, 1926. junius 13-án.
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A Magyar Borbély- és Fodrászmesterck Országos 
Szövetségének szervezőbizottsága május 17-én értekez
letet tartott, melyen különböző városok képviselői is 
resztvettek.

A szövetség megkapta a jóváhagyott alapszabá
lyokat és igy elő kell készíteni a rendes közgyűlést 
Elénk vita fejlődött ki a szervezés, költségek előte
remtése, sajtó és közgyűlés napirendje körül, melyben 
résztvettek: Grosch Miklós elnök, Kiss Gyula főtitkár, 
Kontró János ipartestületi elnök, Kerekes Mihály (Mis
kolc) és Heim Antal (Szeged) társelnökök, Tóth László 
(Cegléd), Stein N. (Szeged), Major Sándor és Mik
lós Ödön. Végül a közgyűlésre a következő napi
rendet fogadták el:

1. Elnöki megnyitó.
2. Elnök, két társelnök, választmány és számvizs

gálók megválasztása.
3. Tagsági dij megállapítása.
4. Állásfoglalás iparunk kettéválasztása ellen.
5. Szakmai továbbképzés a körzetekben.
6. Állásfoglalás az iparkamarai szakvizsgák ellen.
7. Jóléti intézmények szervezése.
8. Állásfoglalás a közüzemi fodrászok ellen.
9. Indítványok.
A napirend ezzel még nem végleges, időközben 

kibővül. ;
Augusztus 22-ére és 23-ára határozta el az érte

kezlet a közgyűlés megtartását, de időközben közbe
jött események következtében ezen dátum pár nap ha
lasztást szenvedett s igy még szaklapunk révén, vala
mint körlevelekben tudatjuk szaktársainkkal a közgyű
lés végleges határnapját.

Máris bizonyos, hogy soha még iparunkban fon

tosabb ügyek nem kerültek napirendre és sohasem volt 
fontosabb az egész ország megnyilatkozása, mint je
len esetben.

Előre bocsájtom, hogy jövőnk forog kockán és 
az egész országnak kell állást foglalni, ami viszont szé
leskörű szervezést és agitációt igényel. Alapszabályain
kat sokszorosítani, körleveleket szétküldeni, nyomtat
ványokat készíttetni sürgősen szükséges és költségek 
fedezésére kevés pénzünk van.

Eddig befolyt: A Budapesti Fodrászmesterek Szö
vetségének adománya 3,000.000 K, előlege 2,000.001) K. 
A Budapesti Borbély, Fodrász stb. Ipartes’tület saját 
költségén kiadott június 1-én 250 és most julius 1-én 
szintén 250 lappéldány és ennek szétküldése, vala
mint további támogatást is helyezett kilátásba.

A szervezőbizottságnak jelenleg más összeg nem 
áll rendelkezésére.

Sürgősen kellene vidéki szakosztályaink vagy szer
veinknek, épp úgy, mint egyeseknek anyagi támoga
tása, ezért felkérem országszerte fodrász- és borbély- 
kartársaimat, ismerjék fel ügyünk fontosságát és min
denütt kezdjék meg úgy a szervezkedést, valamint az 
adakozást. A befolyó összegeket a következő címre 
kérjük küldeni: Grosch Miklós, Budapest, II., Zsig- 
mond-utca 7. szám. )

K i s s  Gy u l a ,  szöv. főtitkár.

Értesítés. A székesfőváros tanácsa 1926 május 20-án 
63.317/1926.—VII. szám alatt kelt határozataiban az ipa- 
rostanonc fiú- és leányiskolákban az évzáró vizsgákat 
folyó hó 22-ére és 23-ára, az értesitőkönyvecskék, il
letve bizonyítványok kiadását folyó hó 24-ére, a jövő 
tanévi beiratások határidejét pedig szeptember hó 1- 
től 4-ig állapította meg. Ezen határidőket az érdekel
teknek szives tudomására adjuk. E l n ö k s é g .
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Az úgynevezett 
nemi betegségekről.

Irta Dr. Kelemen Károly, bőrgyógyász-urologus.
Kezelés alatt az I. és II. szak tünetei néha rapid, 

módon, de mindenkép megszűnnek. A III. szak em
lített betegségei is befolyásolhatók s az. esetek több
ségében javulást, sőt teljes gyógyulást érhetünk el1.

Ha a svphilis ellenes therapia általában jó ered
ményeit összehasonlítjuk a másik két embert sújtó átok
kal: a tuberkulózissal s a rákkal, úgy a luest elsői 
helyre kell állítanunk, más szóval a három közid a 
lues könnyebben kezelhető, gyógyítható. Védekezni pe
dig szinte kizárólag csak a lues ellen lehet. A nagy 
bajban mégis van valami vigasztaló! Aki tehát becsü
letesen kezelteti magát, nyugodtan élhet, dolgozhatik, 
s bizonyos idő elteltével negatív Wassermaiin reaktió 
alapján házasságot is köthet. Tanácsos, ha az illető 
a kúrák után is még vár 2—3 évig s azután házaso
dik. Ha valaki jól is érzi magát, de Wassermann-reak- 
tiója még pozitív, még nem tekinthető gyógyultunk. Jó 
kúrák kritériuma nagyjában: tünentmentesség éveken át 
és negatív vérlelet. A vérbajt megállapíthatjuk tehát 
tünetek hiánya esetén is a vérből, de negatív lelet 
alapján sem zárható ki jelenléte. Ha valaki egv negatív 
lelet alapján magát gyógyultunk tartja, különösen, ha 
1—2 kúrát végzett, úgy végzetes tévhitben van. Átlag 
6—7 kúrát feltétlenül végig kell csinálni, ha már II. 
tünetek és -J- (pozitív) Wass:r-ja volt: 1—1 kúra átlag 6 
hétig tart s kb. 2—3 hónapos szüneteket számítva, átlag 
2 évig eltart a kezelés, esetleg valamivel tovább. Há
zasságkötés előtt törvényben kellene mindenkit (akinek 
vérbaja volt, de mást is!) kötelezni vérvizsgálatra s ha 
ez. nem is absolut bizonyító erejű, de gyakorlati értéke 
feltétlenül bebizonyodott. Igv elkerülhetővé lesznek oly 
tragikus esetek, hogy egészséges hajadont véve fele
ségül, azt és utódait a férj, illetve apa fertőzze. Ha a 
gyermek luesszel születik, s az anva nem is mutat 
semmiféle tünetet, mégis beteg ő is s a gyermekkel 
együtt kezelendő. A gyermeken a veleszületett luésnék 
jellemző jelei (fogak, szem, fültünetek) árulják el már 
első pillanatra a szülők vétkét.

A lueses fertőzés utia, módja kiszámíthatatlan. Igv 
mint már többször említettem, nemi érintkezés (leg- 
gvakoribb mód), közös pohárból ivás, szülészeti vizsgá
lat, (orvos, bába luese!) borotválkozás, közös irrigator. 
klozett stb. Fertőzhet a nemi szervek váladéka s a nyál 
is (különösen, ha fekélvek vannak a szájban). Legna
gyobb a fertőzési lehetőség nvilt papulák (nemi szer
veken, ajkon) esetén.

BAVER FERENC
vnüköszörüs

VII., Klauzál-utca 22. (Wesselényi-utca sarok.)

Állandóan raktáron elsőrendű hajvágó
gépek, príma ollók, páratlan borotvák és 

más acéláruk.

Pollarit-kés 27, 28-as . . . .
Non plus ultra-olló 18, 19, 20-as 
Valódi Hamon borot/a drb. . .

70.000 Korona
70.000 K- tói
55.000 Korona

u

A spirocheták rengeteg tömegei ezekről átojtatnak 
mintegy a másik emberre, ahol kitárt kapukat talál 
(apró sérülések) vagy dörzsölés utján szinte belepré- 
seltetnek. ' ' ! ’ ' ! < ! I

Vérbajos embernek, legalább is amig tünetei van
nak, külön evőeszközzel, törülközővel, nőnek pl. irrigá- 
torral kell felszerelve lenni, óvnia kell a környezetét!.

Hogy védekezünk a vérbaj ellen? Itt utalok a 
múlt közleményekben foglaltakra. Röviden: legbiztosabb 
mód a nemi abstinentia. Ellenkező esetben legbiztosabb: 
az óvszer (ha jó!) tovább# a tisztaság. Csók kerülendő! 
Csókkal szerzett lues (u. n. extragenitalis) nem ritka
ság. Syphilises szülő gyermekét ajkon ne csókolja, 
ami különben sem hygienikus. Lueses csecsemőt csak 
az anyja szoptasson. Dajka az emlőbimbón keresztül 
fertőződhetik ilyen csecsemőtől s ha saját gyermekét 
is táplálja, úgy az is áldozatul cshetik.

Előfordul az is, hogy valaki észrevétlenül esett át 
luesen, a kemény sanker elmúlt, anélkül, hogy a be
teg tudott róla; secunder tünetek elmaradtak. Évek 
telnek el s egyszerre csak általános Iegyengülés, étvágy
talanság, szédülés, szívdobogás, lesoványodásj. rheuma
toid fájdalmak és egyéb bizonytalan, de mégis gyanús 
subjektiv jelek lépnek fel s ha megnézzük a vért, bizony 
nem egyszer — a W.-r. Egy-két jó kúra megszünteti 
azonban mind e kellemetlenségeket. De az is előfordul, 
hogy súlyos obiectiv tünetekkel kerül elénk oly beteg 
pl. paralytikus, aki tagad minden fertőzést.

A XX. század minden tudományos vívmánya vmel- 
lett sem tudta még kiirtani a vérbajt s hogy mit tett 
e téren a világháború, azt elképzelhetjük. Nagy irtó 
harcra van szükség! >

A harci eszközöket — a gyógyszeres kezelés mel
lett — a társadalmi viszonyok javulása fogja nyújtani 
kezünkbe. Sajnos a kultúra, a civilizátió sok áldása 
mellett károkkal is jár. A küzködő, rohanó élet, az er
kölcsök sülyedése, a raffinált szórakozások, kicsapon
gások, az egész társadalmi berendezés részben elő segítői 
a baj terjedésének s gátlói az ellene irányuló küz
delemnek. De a szociális viszonyok * javulásával mégis 
a tudomány lesz a győztes s nem lesz szükségünk 
a keserű humor oly megnyilatkozására, hogy a civilizá
ció annyi, mint svphilizició. Kétségtelen, hogv a fel- 
világosító hadjárat, az általános műveltség mind ma
gasabbra emelése, az erkölcsök megjavítása, az egy
szerű, puritán életmód visszatérése, oly viszonyok be
állta, emelyek a rendes időben való családalapítás meg
teremtésére alkalmas, szociális helyzetbe juttatják az 
embert, az orvosok gyógyító munkájával együtt ered
ményesek lesznek. Minél kevesebb ember kapja meg a 
vérbajt, ennek elérésére kell törekednie: államnak, tár
sadalomnak, egyénnek, orvosnak egyaránt s a törekvé
sek minden bizonnyal előbb-utóbb odáig fognak juttatni 
az emberi nemet, hogy a syphilist is eléri egykoron 
végzete s a kihalt betegségek közé fog tartózni.

Még csak néhány szót! Tanítsa a védekezésre, 
a veszélyek elhárítására egyik ember a másikán! Amit 
legjobb barátjától az orvostól hall, adja tovább más
nak! -  A vérbajos ember éljen mértékletesen, ne ter
helje túl magát testileg, szellemileg, lehetőleg jól táp
lálkozzék, alkoholt ne igyék! Sokat legyen a leve
gőn; ha teheti, sportoljon. Kúrák alatt föltétlenül fon
tos ez! Nehogy foghusgyulladást kapjon, jó szájvízzel 
többször mossa naponta a száját, fogait, foghusát gon
dozza, minél kevesebbet dohányozzék. Bőrén levő fc- 
kélvcs, göbös kiütéseit fedje le lehetőleg liiganytapasz- 
szal vagy higanykenőcsös kötéssel, ami a gyógyulást 
is sietteti. A lueses ember vigyázzon egyébként is az 
egészségére, mert legyengül a szervezete, könnyebben

10



f o d r á s z  ú j s á g

kap más betegségeket, pl. tüdőcsucshurutot, gümőkórt, 
csökkenvén az ellenállása inas kórokkal szemben, avagy 
lefolyását károsan befolyásolja, gyógyulását hátráltatja.

Senkisein képzelje magáról, hogy nem gyarló ember 
& ő mentes marad a vérbajtól, ha nem is védekezik. 
Ne képzelje az, aki alig kezeltette vérbaját, hogy már 
soha vissza nem térhet a baj komolyabb megjele
nésben! Mennyi munkaerő elpusztulását akadályozná 
meg s mennyi anyagi veszteséget takarítana meg a 
társadalom és állam, ha sikerülne béklyóba verni a 
syphilis terjedését. A syphilis nemcsak az egyénre üti 
rá maradandó bélyegét, de a társadalomra és állam
gazdaságra is. A társadalomnak és államhatalomnak is 
érdeke, hogy minél kevesebb emberre üsse a sors ezt 
a kegyetlen bélyeget.

Ezeket óhajtottam önöknek elmondani. Többet ad
tam, mint amennyit eredetileg terveztem adni, de fej
tegetéseim közben elkerülhetetlennek láttam a bizto
sabb és jobb megérthetőség és emlékezetbe vésődés 
szempontjából.

Ha épülni fognak rajta — elértem célomat.

HÍREK.
Tanoncszabaditás julius 9-én és 23-án.
Értesítés. A Borbély- és Fodrásziparosok Szövet

kezete (Csengery-utca 15. sz.) julius 1-től üzleti óráit 
reggel 8 órakor kezdi, zárás este 6 órakor, déli fél 
1 órától fél 2 óráig szünetel az árusítás.

Tudomásul. A borbélyüzletekbe házalók járnak 
az fen nevemben. Kijelentem, hogy én semmiféle házalót 
nem alkalmazok nem is akarom önöket] hlyen módon'zak- 
latmi, hiszen aki jó munkát és becsületes kiszolgálást 
akar, az eddig is fölkeresett és úgy remélem ezután is 
föl fog keresni és léin biztosítom a jövőben is a bor- 
bélyu rakat jó munkámmal. Kiváló tisztelettel Dreszman.

Munkaviszony. A békéltető bizottsági tárgyalások 
beigazolták azt, hogy a munkás és munkaadó között 
eddig fennállott viszony rendezésre szorul. A mester jó
hiszeműségét kihasználó munkások a békéltető bizottsá
got súlyos Ítéletek meghozatalára kényszeritették. Testü
letünk elhatározta, hogy a munkaadó érdekeltség meg
védése szempontjából ezen függő kérdést rendezi. Blan
kettát nyomattunk, melyet minden munkaadó a munka- 
vállaló segéddel aláíratva minden további kellemetlenség
től mentesíti magát. Ezen blanketták kaphatók Kalmárnál 
a testületben. Jóakaratulag figyelmeztetünk minden kar
társat, hogy azt szerezze be és alkalmazottjaival a belé
pés napján írassa alá. I A/i[ Elnöksége

Szakmai bemutatás a Ferencvárosban. Minden kép
zeletet felülmúl az, amit ily alkalomkor a szakma fej
lődésében tapasztalunk. Junius 7-én tartott bemutatón 
ifj. W é b e r  ejtett bennünket csodálatba azzal, amit 
három fejen teljesített, mert felülmúlta önmagát. Felül
múlta azért, mert ő még úgyszólván gyerek, mig 
munkájában messzire előrehaladt már. Fiatal korát te
kintve, feltűnően nyugodt és gyors. Ondolálása, a haj
hullámok illesztése és elrendezése valósággal művészi 
és elbájoló. Ezért a teljesítményért a leghálásabb kö
szönettel tartozunk 'és kérjük, ne bízza el magát, ha
nem haladjon a már megkezdett utón és formában 
tovább. A boldog szülőknek sok szerencsét kívánunk 
a kiváló tehetségű gyermekhez és bízunk a legjobb re
ményeink teljesülésében. A ferencvárosi alosztály.
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A szövetség nyári mulatsága. Szövetségünk az 
Ipartestület közreműködésével julius 11-én a Szép Ju- 
hásznéhoz címzett kies fekvésű vendéglőben (Zugliget) 
nyári mulatságot rendez elsőrendű műsorral és páratlan 
szórakozásokkal. Senki sem bánja meg, ha eljön oda, 
miért is felkérjük szaktársainkat, hogy családjaikkal, is
merőseikkel és barátaikkal a mulatságon okvetlen teljes 
számban megjelenni szíveskedjenek. A mulatság tiszta 
jövedelme jótékonycélra szolgál. A vendéglő kiváló kony
háról és italokról gondoskodik, ámde mindenki hozhat is 
magával hazulról.

Fodrászmulatság Kalocsán. Űrnapján nagyon ked
ves mulatságot rendeztek kalocsai, szaktársaink az Ipar
testület helyiségében Ö ze  Mihály szaktársunk vezetésé
vel és közreműködésével. Nagyszerű műsor, kitűnő haza
fias programul és kedélyes szórakozások tették feledhe
tetlenné a mulatságot, amelyet hajnalig tartó tánccal fe
jezték be. ,

Felhívás. Felhívjuk Domoki Mihály (VI., Hermina- 
ut 63.) fodrászmestert, hogy Zámbó Gyuláméi született 
Horváth Erzsébet, Pfeiffer Konrád, (V., Váczi-ut 33.) 
fodrászmestert, hogy Hajnal Pál, Kárpi Dezső (VI., 
Békc-u. 11.) fodrászmestert, hogy Barna Lajos, Mihalik 
Ignác (V., Viscgrádi-u. 19.) fodrászmestert, hogy Irimiás 
Illés volt tamoncaik segédlevelének aláírása végett taz 
ipartestületben három nap alatt jelenjenek meg, felhívjuk 
továbbá a megnevezett segédeket, továbbá Gyenes Károly 
segédet, hogy segédlevelük átvétele végett az ipartestület
nél három Ipâ p alatt saját érdekükben jelenjenek meg.'

> , E l nö j kség .
A Hurthl Oszkár - féle szakiskolának] záróvizsgája 

és kiállítása. H u r t h l  Oszkár kiváló és sokoldalú szak
társunk Mészáros András kollegánk közreműködésével 
az első kerületi, szaktársaink részére szakiskolát alapított, 
melynek hallgatói, junius 28-án vizsgáztak le. Örömmel 
állapítjuk meg, hogy Hurthl tanítványai nagy eredmény
nyel vizsgáztak, valamint kiállításuk is elsőrendű volt. 
Feltűnést keltett Kirch Miklós mesterszaktársunk gyö
nyörű ondolálása, és Krém Lajos szép hajmunkái. Egyéb
ként annyi szép frizura és hajmunka volt ott látható, 
hogy a zsűrinek sok munkába került, mig megállapította, 
hogy kinek juttassa a dijakat. Az első dijat Kirch Mik
lós mcsterszaktársunk kapta, a másodikat Krém Lajos 
segéd kollegánk, a harmadikat Teodorovic József mester, 
a negyediket Bernhardt György segéd, az ötödiket pedig 
Bartek Gáspár mesternek Ítéltek oda. Dicséretben része
sült Klug Nándor, Simanek Imre, Dobos Pál, Pázmány 
Géza, Marx Antal mesterek és Lukács István segéd kol
legánk. A hallgatók mestereik tiszteletére junius hó 28-án 
az Alkotás-utcában levő Mellinger-féle vendéglőben es
télyt rendeztek, ahol Hurthl Oszkárt és Mészáros And
rást nagy ünneplésben részesítették. Az estélyen, melyen 
megjelent Kontró János ipartestületünk elnöke, Kiss 
Gyula szövetségünk elnöke, valamint Wéber József e 
lap szerkesztője is, nagyon szép és emlékezetes lefolyású 
volt. Szép felkiöszöntőt mondott Krém ésíKirch kollegánk, 
melyre Hurthl Oszkár és Mészáros András válaszolt, 
utána buzdító beszédet mondott Kiss Gyula''szövetségünk 
elnöke i,s. A beszédek elhangzása után a két Kirch fiú 
művészi zenével, a szép és bájosi Kirch Ancika*jpedig szép 
hangjával szórakoztatta a közönséget. Gyönyörűen éne
kelt még a szintén szép és bájos Koszler Mariska Is. 
A hangverseny után a fiatalság táncra perdült ósTaz öre
gekkel együtt záróráig mulatott.
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Borbély- és fodrűszmesterek figyelmébe. Különö
sen az utóbbi időben gyakran előfordul, hogy a bor
bély- és fodrászüzletekben ügynökök, illetve házalók 
selejtes minőségű acélárut (borotva, olló, gép stb.) kí
nálnak megvételre és köszörüléseket is elvállalnak, mely
nek végrehajtásához azonban a legcsekélyebb szakkép
zettséggel sem rendelkeznek. Ez okból felkérjük a 
borbély- és fodrásziparos társainkat, hogy jól megfon
tolt érdekükben ne vásároljanak házalóktól, illetve ügy
nököktől acélárut és ne adjanak oda semmiféle tárgyat 
köszörülés céljából, mert a házalás Budapest székesfő
város területén rendeletileg tilos. A házalók a rendőr
ség közegei által letartóztathatok és a náluk talált 
tárgyak elkoboztatnak. A házalók a nyílt üzletekkel 
bíró szakképzett késes- és müköszörüs iparosoknak te
temes anyagi károkat, a szakmának pedig rossz, hír
nevet hoznak létre. Azok a cégek, melyek finom acél
árut tartanak és elsőrendű köszörüléseket végeznek, 
nem tartanak ügynököt vagy házalót. A Budapesti 
Késes- és Müköszörüsjm esterek Szakosztálya: B l e h a
Ferenc elnök.

Felelős kiadó : Wéber József.
Ipartestületünk telefonszáma: József 124—79.

APRÓ HIRDETÉSEK
Miinden egyes szó 1000 korona, mely összeg előre

fizetendő.

NÉGY polgárit végzett fiamat tanulónak adnám na
gyobb vidéki városba. Moravcsik Istvánná, Budapest, 
Qellért-szálló, Tamássy fodrásznál.

VENNÉK fodrászüzletet Pesten vagy Budán, forgal
mas jó környéken. Cim: VE, Nagy János-utca 7., 
III. em. 16.

KÉT-HÁROM évi gyakorlattal biró nőifodrászt azon
nali belépésre keres Földi, nőifodrász, Ferenc-körut 
33. szám.

ELSŐRENDŰ nőifodrász, pedikűr azonnali belépésre 
kerestetik. 300 líra havi fizetés, 10 százalék a kiszol
gálásból és teljes ellátás. Német nyelvet követelik. 
Ugyanitt fodrásznő, manikűr azonnali belépésre ke
restetik 150—200 líra havi fizetés, 10 százalék a ki
szolgálásból és teljes ellátás. 'Kótzián József, Laurana, 
Istria, Itália.

EGY ügyes manikürkisasszonyt keresek azonnali be
lépésre, hölgyfodrászatot is értő előnyben. Cim a 
a kiadóban tudható meg.

HÁROM TOILETTEASZTAL fehér márvánnyal és egy 
fiókos illatszerszekrény eladó. Molnár Gyula, VII., 
Izabella-utca 20. Ugyanott fülkefal megvételre keres
tetik. _______ _______

ÜZLETI berendezések és forgó székek á.landóan kap
hatók Scháffernél, Gyár-utca 2.__________________

JŐMENETELÜ fodrászüzlet, mely a Nagykörút leg
forgalmasabb helyén 40 év óta fennáll és három 
állandó segéddel dolgozik, nyugalombavonulás miatt 
azonnal eladó. Cim a szerkesztőségben tudható meg.

BORBÉLYÜZLET lakással, elutazás miatt, eladó. Bő
vebbet ipartestületünkben, Kalmárnál.

"EGY ügyes manikűr leány állást keres, oly üzletbe, ahol 
a hölgyfodrászatot elsajátíthatná. Nagy Böske, Nyír
egyháza, Korona-szálló, fodrászterem.________________

FODRÁSZÜZLET lakással (szoba, konyha, éléstár és 
előszoba) azonnal eladó. Cim: Kalmár, Csengery-
utca 15. *  __________________ >_______

H<LOTILD<< különleges nőifodrászüzletben, Pécsett, egy 
fiatal borbélysegéd, ki a pubi-hajvágásban jártasság
gal bir, felvétetik. Belépés azonnal vagy július 15-érc. 
Jó mellékkereset. Fizetés megegyezés szerint.

RITKA alkalmi vétel Budapest közeli környékén, ki
zárólag úrin egy edben, 14 év óta üzemben lévő, jó- 
menetelü, elegánsan berendezett úri- és nőifodrász- 
üzlet, mely úri megélhetést nyújt, lakással, esetleg 
bútorral együtt, külföldre vaió utazás miatt eladó. 
Azonnal átvehető. Csak komoly vevőkkel tárgyalok. 
Búddá János, Mátyásföld, felső villamosmegálióhely- 
lyel szemben.

FUTÓ ASZTAL három tükörrel, 3 székkel eladó. Ba- 
ross-u. 53.

NŐIFODRÁSZ, ondolálásban jártas, férfi vagy nő, azon
nal állást nyerhet vidéki városban. Cim a kiadóhiva
talban.

KISEBB városban vagy nagyobb községben biztos ek- 
zisztenciát nyújtó borbélyüzletet átvennék. Németajkú 
községek előnyben. Ajánlatokat Krtig Ádám, borbély- 
segéd, Medina, To lnamegye.

ÚRI FODRÁSZSEGÉD, özvegy, 40 éves, családos, el
menne özvegyhez üzletvezetőnek vagy segédnek a 
fővárosban vagy a környéken. Választ kér »Szolid 
élet« jelige alatt a kiadóhivatalba.

JÁRÁSI székhelyen 30 év óta fennálló fodrászüzlet 65 
előfizető vendéggel, házzal együtt, családi okból, sür
gősen eladó. Gazdálkodásra is alkalmas. Ára 60 millió. 
Cim a kiadóhivatalban.

EGY 26 éves, jó megjelenésű, nőihajvágásban elég 
gyakorlott borbélysegéd ajánlkozik nagyforgalmu üz
letbe. Ahol az ondolálást elsajátíthatom, előnyben. 
Lapis Ferenc, Mezőtúr. /

ÜGYES fodrásznőt keresek. Stricker Mihály, VI., An- 
drássy-ut 57.

ELADÓ két darab pléhtábla nagyon jó állapotban. Bole- 
mányi, IV., Kammermayer-utca 2.

KERESTETIK Lúgosra (Románia) elsőrendű nőifod
rász, mint társ, egy nagyon jómenctelü üzletbe. Meg
élhetés előnyös. Csamperlik Regina, Coafor si ma- 
nicur, Románia, Lugoj, Strd. Biszricsi 9.

BORBÉLYBERENDEZÉS, 4 személyes, különálló asz
talokkal eladó. V., Visegrádi-utca 19.

KÉT forgószék, illatszerszekrény eladó. Vennék mosdó* 
állványt,- hajszárítót. Lusztig, III.,' Pacsirtámező-u. 4.
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IHARVEL 
ILLATSZERGYÁR RT.

Budapest, VII., Angol-u tca  17—19. szám .

Gyárt fodrászok részére:
-s

Elsőrendű kölni vizeket, fej mosószereket
(Bayrum, Lotion, Champoon)

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

Kitűnő m in őség i F igyelm es k iszolgá lás! 

Olcsó árak!

KéssEltm ényeinlc aae f la »g e s  fo d rá s z a it  s z a k -n a g y k e r e s k e d ő k n é l  kapható ig

J u l in  u n  n u f i  j u u  c s p e c l

xh n
üzletek tervezése és kivitele. v é d j e g y

Budapest, V II., Barcsay-utca 3. szám.
___ Fém árugyár, galvanizáléintézet, va -

— l ami nt  fém készttlékek k ivitelezése
á B  ± legújabban központi hajszáritókészülékek
I k é s z í t é s e

Gy ár t  és s z aks z e r űe n  j av i t :  
Fejmosó-készüléket, légszesz-vizmelegitőt 

^ssacPJr (autogeizer.) Hajmunkaszáritó-kemencét.
"  Hajsütövasmelegltőt. Arcgőzölö-készüléket.

i| Fémmanikür-asztalokat. Fejtámlákat. Fod-
I  rászásztali készleteket. Viaszbaba, paróka-
| és kirakatállványokat. Utcai fodrászlámpákat.
I Cégértálakat és tartókat.
§ Azonkívül elvállal mindennemű gáz- és

vízszerelési munkát.
M Szo l i d  és pont os  k i szo l gá l ás .
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LÉBER KÁLMÁN
Borotva és késárugyára, Tökéletesen berendezett

solingeni, sheffieldi finomacél- W  üzem fodrász szerszámok 
áru nagybani raktára, műkő- AY köszörülésére, javítására és 
szörütdéje és nikkelező telepe » » nikkelezésére
Alapittatott 1881. Budapest, Vili., Rákóczi-ut 61 . Telefon: J. 58-09.
Ezen hirdetést mély tisztelettel ajánljuk kedves megrendelőinknek és kérjük, méltóztassanak egy kis 

időt szentelni ennek áttanulmányozására. ♦  Vállalkozásunkat négy pillérre építettük: A szakszerű 
alaposságra, a folytonos gondosságra, a technika helyes alkalmazására és az üzleti élet min

den harcát megálló erkölcsére. Ebben benne van : A megrendelő által teljesítendő fize
tésért a legtöbbet tudni nyújtani. A panaszával, ha előfordul, éppen olyan kedvesen 

meghallgatni és segiteni, mint a vásárlásnál. Csak igazat mondani! Még akkor 
is, ha látszólag ellenünk szólna, tudni és megérteni, hogy nem kell nékünk 

olyan haszon, amiből másnak kára van! ♦  Köszörüléseket és javításo
kat, valamint nikkelezéseket gondosan és szakszerűen, a megígért 

időre pontosan, a lehető legolcsóbb árban készítjük el és 
postai megrendeléseket haladéktalanul továbbítunk. ♦  Az 

általunk készített, vagy szállított műszerekért, szer
számokért, annak anyagáért és működéséért tel

jes szavatosságot vállalunk. ♦  Teljes 
tisztelettel L É B E R  K Á L M Á N .

___________________________________________ Á r j e g y z é k . ______________ ____________________________
Hajvágógépek í drb

Valódi „Juvel“ 3 - a s ..............• . . . . 175 000
Ugyanaz 0 - á s .............................................. 175.000
Valódi „P ro to s " ......................................  175 000
Valódi Koh-i-noor 3-as ............................. 175.000
Ugyanaz 0 - á s ..........................................  150.000
Valódi „Mars“ 3-as...................................  150.000
Ugyanaz 0 - á s ..........................................  150.000
Valódi „Mundus" 3 - a s ............................  175.000
Ugyanaz 0 - á s ..........................................  150.000
Rendszer Juvel 0-ás vagy 3 - a s .................. 125.000

„ Koh-i-noor................................ 62 500
A legtökéletesebb gép Babi nyakborotválás 
helyett, nem húz, nem szúr, nem hagy el,
utána nem lesz vörös a n y a k .................. 125.000

Rugók.
juvel, Mars, Mundus . . . .  tct. 37.500 . . 4000
Koh-i-noor........................ „ 18.750 . . 2000
Csavaralátétrugó................. „ 18.750 . . 2000

Hajvágóollók.
Ered. pipás Clauber Non Plus Ultra 18 . . 87.500
Ugyanaz..........................................  19 . . 93.750
Ugyanaz solingeni 18............................ • 62.500
Ugyanaz..............  19 ...............................  68.750
Ugyanaz..............  20 ...............................  75.000
J. A. Henckels 18   100.000
Ugyanaz 19 ...................................  106250
Olcsó, sima 40—50.— i g ........................
Manikűr olló finom, vékony.....................  30 000
J. A. Henckels.......................................... 50 000
Manikűr reszelök 14 16 18 20 cm.

Borotvák 1 drb

Léber homorú 76-os 3 — 4—5 8 .............  90.000
Léber f él homorú.................................... 80.000
Léber negyedhomoru.............................  70.000
Léber Attila 27. 28..................................  55.000
Johnson 7 csili. H om orú .......................100 000
S. Pearson homorú................................... 120.000
Ugyanaz fr 80.000
Gold Krone hom orú.............................  80.000
Kronenberg 27. 28................................... 60 000
Hamond 27. 28   60.000
Clauberg pipás 27. 28............................  80.000
F. Ed. Wüsthof homorú . .■...................  80.000
Merx u. Co. homorú.............................  80.000
Ugyanaz francia é l ű .............................  60.000
Eredeti „Pollárt" 27. 28............................  70.000
Eredeti „Hamon“ Páris..........................  70.000
Minden borotva csont, vagv hasonló értékű nyél

lel van szerelve és jótállással
Fenőszijak lógós és kézi 2.—10.— ig, me
lyek használatra preparált állapotban lesznek 
kiadva és a jó fenésért garantálva.

Köszörülések és javítások.
Borotva köszörülés . .............................. 18.000
Fodrászolló „   8000
Manikürolló „   7000
Haj- és szakálgép................................  18.000
 ̂Nikkelezés..........................................  20.000

Fehér, príma csontnyél borotvára felszege
cselve ................................................ 18.000

___________________ Schützer borotvaszappan mindig a legolcsóbb árban.
Knmmi/anorA Ac t 25' ~  30, — 36.— Forgalmi adó és csomagolás az árakban bennfoglaltatik
Koromkaparo és fe lto ló ................................  25.000 és igy az külön nem lesz felszámítva.

Speciális Marcell ondoláló vasak, finoman kidolgozva és nickelezve 8 9 10 12 m/m
32 cm. hosszú a legjobban bevált forma drbja 55.000 60.0U0 65.000 75.000 K

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




