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„AMINOL"
hajfesfék a mai kor legtökéletesebb

festékje.
Biztos siker, szintartóság, ártal

matlanság.
Garantálva 15 színárnyalatban, ára . . P 2.50
„AM INOL“ lehuzópor, a festék eltávolításánál, 

szőkítésnél nélkülözhetetlen, mert kiküszö-
*v

böli a vörös árnyalatot.

Egy csomag ára: 1 pengő 20 fillér.
Vezérképviselet: Randau és Galiczenstein, VII., 

István-ut 36.

Kerületi lerakató sok :

II. Kuba Sándor, Csalogány-u. 52.
IV. Kovács és Wéber, Kigyó-utca 6.

V. Mink Márton, Lipót-körut 25.
V. Pók István, Rudolf-tér 3.

VI. Kovács Ferenc, Andrássy-ut 31.
VI. Reiterits Gyula, Munkácsy-u. 37.
V I. . Szabó Albert, Nagymező-utca 52.
VII. Stein Imre (Böske Szalon), Király-u. 67. 
VII. Grosz István, Károly király-ut 1.

VIII. Zombory Aladár, Baross-u 43.

Pártoljuk
a szép fehérneműt!
A Budapesti Gőzmosoda és 
Fodrásziparí F ehérnemfi- 

kölcsönző vállalat

Telefon r 
A. 933-32.

A legkiválóbb minő
ségű fodrász fehér
neműt versenyképes 
áron  kölcsönöz és 
autókkal menetrend
szerű pontossággal 
házhoz szállít-

Budapest, VI.,
L őportár-utca 14/a.

SZERELÉSI V ÉL LA LA T
Teljes úri-, női fodrász és manikf 

üzletek tervezése és kivitele,

(SPECIÁLIS
SZAKMŰHELY)

ALAPITTATOTT 1899-ben <5

VÉDJEGY.
Felhívom vevő
közönség f i g y e l m é t  
hogy készítményeim ki
zárólag ezen védjeggyel 
kerülnek forgalomba.

Kicsinyt árusi- 
sitás raktárom
ból leszállított 

árban.

F ejmosókészüléket, légszesz-vizmelegitőt
(autogeizer.) Ha jmunkaszáritó-kemencét.

Hajsütővasmelegitőt. Arcgözőlő-készüléket. 
Fémmanikür-asztalokat. Fejtámlákat. Fod
rászasztali készleteket. Viaszbaba, paróka- 
és kirakatállványokat. Utcai fodrászlámpákat 

Cégértálakat és tartókat.
Azonkívül elvállal mindennemű gáz-és vízszerelési munkát*

Szolid és pontos kiszolgálás.



Az ipartestület telefonszáma: A  Budapesti Borbély-, Fodrász- és Parókakészitő- Megjelenik minden hó 1-én.
József 424;—79 Ipartestület tulajdona és hivatalos lapja. Előfizetési díj:

Szerkesztőség és kiadóhivatal: A testület tagjai a lapot díjtalanul kapják.
Egész évre . . . P 6.— 
Félévre . . . . P 3.50

Budapest, VII., Csengery-u. 15. FELELŐS SZERKESZTŐ: WÉBER JÓZSEF Egyes példány 80 fillér.

XL. évfolyam. 1932. április 5.

A  Folytatólagos Közgyűlés április 
■  vasárnap délelőtt 10 órakor a 
^  nagytermében.

10-én9
N ő v e

Hermann János*
Megint egy súlyos egyéniséggel van kevesebb, aki 

otthagyta közéletünket és visszavonult a magányba. Herr
mann Jánosról beszélünk, aki több, mint 40 évi közéleti 
tevékenység után nyugalomba vonult. Herrmann .János 
kimagasló egyénisége volt a fodrásziparnak, akinek nagy 
szakavatottsága, hatalmas intelligenciája és kiváló ékes
szólása a szaktársak nagy táborát tette rajongó tisztelő
jévé. Mint szakiró, nagyszerű irályu és éleselméjü cikkei
vel ismételten felkereste lapunkat és szakbavágó, tartal
mas cikkei a legnagyobb népszerűségnek örvendtek. 
Egyébként is szaktársaink között úgy ismerték, mint az 
ipari közérdekek független és energikus harcosát, akinek, 
valahányszor arra alkalom került, mindannyiszor felaján
lották az ipartestület elnöki állását, ő  azonban, közismert 
szerénységével, utasította vissza a reprezentábilis állást 
és maradt továbbra is serényen harcoló katonája iparunk
nak —  sarzsi nélkül.

Különösen jelentős és fontos pozíciót töltött be Herr
mann János a temetkezési egyletnél, amelynél évek óta 
tevékenykedett és annak vezetését önzetlenül és akkora 
munkabírással s szakavatottsággal látta el, hogy a temet
kezési egyletet iparunk egyik legjobban szuperáló, szo
ciális intézményévé avatta.

A sok munka, a nagy erőfeszítés és kartársai érdeké
ben vívott nehéz harcok és önzetlen munkálkodás után 
lerrmann János most pihenésre vonult vissza. Elvonult 
•z egyik fővárosi szeretetházba, ahol helyet biztosítottak 
’eki. Ámde azt kérdjük, annyi érdem után, annyi becsü

letesen megharcolt küzdelem után, egy életen át teljesített 
önzetlen munkálkodás után, egy kiváló szaktársunk ju
talma, életének eredménye csak a szeretetház lehet? Tálá
ban mondta ezt Breitfeld szaktársunk, midőn Herrmann 

Jánost búcsúztató beszédében kijelentette, hogy az élet 
■ (ingerére kimerészkedő csónakok, az élet viharaitól koi- 
ácsolva, ki tudja, hová jutnak. Egyik kiköt a boldogság 
zigetén, másnak, akinek kisebb szerencséje és balsorsa

a vezető, —  élete végén már kedvezőtlenebb sors jut. 
Herrmann János is révbe ért, kikötött a szeretetház szi
getén. Ámde önkéntelenül gondolkozásra késztet mind
nyájunkat, kik ugyanazon iparnak kenyerét esszük, hogy 
egy fényes múlt, önzetlen közszolgálatban és a másokért 
való feláldozásban eltöltött élet jutalma — csak a szere- 
tetházban megüresedett hely lehet?!

Búcsút veszünk tehát a közélet mezejéről vissza
vonuló Herrmann Jánostól és biztosítjuk őt arról, hogy 
szaktársai mindenkor hálásan fognak gondolni önzetlenül 
teljesített nagy szolgálataira és emlékezetét meg fogják 
őrizni. W. J.

F i g y e l m e s í e / é s  i
A Budapesti Borbély és Fodrász Ipartestület 1932. 

évi április hó 10-ére szabályszerűen meghirdetett foly
tatólagos választó közgyűlésének rendje és zavartalan 
lebonyolítása érdekében közöljük az 1922. évi január 
hó 21-én 98.255/1921. XII. sz. a. kormányhatósági jóvá
hagyást nyert s ma is teljes épségü alapszabályoknak kö
vetkező rendelkezéseit:

11- §-
Közgyűlés. Ötödik bekezdés:

„Közgyűléseken a testületbe tartozó minden iparos, ki 
a politikai jogok gyakorlásától felfüggesztve s az utolsó 
évre járó tagsági járulékkal hátralékban nincsen, szava
zattal bir.“

13. §.
Elöljáróság. Második bekezdés:

„Választható azon választóképes (11. §) testületi tag, 
ki legalább három év óta a főváros területén mint önálló 
iparos működik és a közgyűlést megelőző évre tagsági já
rulékkal hátralékban nincsen.11

Az elnökség.
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Kimondták a sürgősséget az ipartestületi reform-törvény
tárgyalására

Az ipartestületi reformról és az ipartestületek központjáról szóló javaslatot elfogadta a képviselőház
közaazdasági és pénzügyi bizottsága.

A képviselőház közgazdasági és közlekedési, vala
mint pénzügyi bizottsága kedden, február 16-án H en - 
mann Miksa elnöklésével ülést tartott és azon az ipar
testületekről és az ipartestületek országos központjáról 
szóló törvényjavaslatot tárgyalta. A kormány részéről 
Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter vett részt az 
ülésen.

Temesvárij Imre ismertette a törvényjavaslatot, 
amely az 1884. évi törvény ipartestületi intézményre vo
natkozó részének revízióját és ezzel kapcsolatban az ipar- 
testületeket átfogó országos szerv létesítéséről szóló in
tézkedéseket tartalmazza. A javaslat a régi ipartörvény- 
nyel ellentétben, kötelezővé teszi az ipartestületek megal
kotását. Megszervezi az úgynevezett Ipartestületi Széket, 
amely az ipartestületeken belül az iparosság erkölcsi ja
vainak őre, tekintélyének súlyával az ellentéteket ki
egyenlítő egyetértést és a nyugodt munkát biztosítja, 
valamint a gazdasági' előrehaladás útját egyengeti. A 
javaslat felállítja a munkaviszonyból származó közös ér
dekű ügyek elintézésére az úgynevezett munkaügyi bi
zottságot és fenntartja a békéltető-bizottságot i« Uj ala
pokra fekteti az ipartestületek vezetésére hivatott irodai 
személyzet megszervezését, szabályozza annak képesíté
sét, egyszerűbbé teszi az ipartestületi alapszabályok és 
közgyűlési határozatok jóváhagyását és megerősítését s 
általában arra törekszik, hogy mindazok a nehézségek, 
amelyek a régi ipartörvényben a kézmüiparosság érde
keinek megvédésénél sokszor bürokratikus formaságok 
miatt mutatkoztak, megszűnjenek és az eljárások egy
szerűsödjenek. Különösen gondot fordit a javaslat arra, 
hogy az ipartestületek anyagi helyzete megjavuljon. E 
cél elérésére szabályozza a tagsági dijakat, de figyelem
mel van arra, hogy a kézmüiparosságra e réven nagyobb 
terheket ne rójjon, úgy, hogy az elérendő előnyöket ne 
tegyék kétségessé az áldozatok. A javaslat teljesiti ezen
felül a kézmüiparosságnak azt a régi óhaját, hogy az 
ipartestületeket átfogó országos szervbe tömöritsék.

A kézmüiparosság évtizedes kívánsága volt, hogy 
külön kézmüveskamara létesüljön. Ezt a célt kivánjí 
megvalósítani a javaslat az országos szerv megalakításá
val, amely tulajdonképpen ugyanazokat a célokat való* 
sitja meg, mint a különálló kézmüveskamara, de sok.

A TÜKÖR NEM CSAL!
Ha tartós és szép tükröt akar

gyári áron
a k k o r  f o r d u l j o n

DEUTSCH MÓR és JENŐ cég h ez
üvegcsiszoló és tükörgyár 

Budapest, VI., Paulay Ede-utca 57. szám. 
BŰT Fennáll 25 éve.

kai kisebb adminisztrációs költséggel, szükebb keretek 
közt, anélkül, hogy az eddig fennálló hatóságoknak, hi
vatalnoknak és közintézeteknek hatáskörét megbolygatná

Az általános vita első szónoka Ö rffy  Imre volt, aki 
hangsúlyozta, hogy a javaslat csak nagyon óvatos lépést 
jelent, amelyet követnie kell a további reformoknak, ha 
beválnak a javaslat által tervezett intézmények. Miután 
a javaslat rendelkezései az összes érdekeltek kompro
misszumán alapulnak s ehhez a kisipai i képviseletek is 
hozzájárultak, a javaslatot elfogadja.

Scheuer Róbert örömmel üdvözölte a javaslatot, 
mert abban az iparosság érdekeinek hathatós előmozdí
tását látja.

Desseöffy Aurél a kézmüvesiparosság bajainak leg
főbb forrását abban látja, hogy a kisiparosság túlnyomó 
többsége eddig nem volt ipartestületekbe beszervezve. 
Kérte a minisztert, hogy egyengesse a kisipari hitelek 
meghosszabbítását.

Müller Antal üdvözölte a javaslatot, amely a kis
iparosságnak több évtizedes kívánságát oldja meg.

Schandl Károly is erőteljes lépést lát a javaslatban 
a kisiparosság érdekeinek előmozdítása terén. Nem tar
taná helyesnek, ha a gyáriparosoknak az iparostestüle
tekbe való belépését kötelezővé tennék, mert jóllehet tag
sági dijukkal segítenék az ipartestületeket, félő, váj
jon nem veszélyeztetné-e a testületi érdekeket bennlétük. 
Nem tartja helyesnek a társadalombiztosítás mai rend
szerét, mert az, különösen a vidéki kisiparosságra, rend
kívül súlyos terhet jelent.

Farkas Tibor szerint helyesebb volna a kereske
delmi és iparkamaráktól való különválás.

Fábián Béla nem fogadja el a javaslatot. Frühwirth 
Mátyás szintén a javaslat ellen szólott és határozati ja
vaslatot nyújtott be a javaslat ellen.

Szilágyi Lajos az iparfejlesztési törvény végrehaj
tási utasításának kiadását sürgette. Kérte a minisztert, 
lépjen közbe a kisipari hitelek meghosszabbitása érde
kében.

Kenéz Béla a javaslatról és a kisipari kérdésekről.
Az általános vita befejeztével Kenéz Béla kereske

delemügyi miniszter megköszönte a tárgyilagos bírála
tot és a felvetett értékes javaslatokat. Az iparosságnak 
ma ezer gondja és baja van s ha ezeken nem is segít a 
törvényjavaslat, mégis lépést jelent abban az irányban 
hogy szervezkedésre vezeti az iparosságot, amire igen 
nagy szükség van. A javaslatot organikus és lényegbe 
vágó javaslatnak tekinti és gyakorlati eredményeket vár 
tőle. Az észrevételekre válaszolva kijelentette, hogy az 
ipartestületek meglévő hatósági hatáskörének kiterjesz 
tését nem tartja lehetségesnek. Az ipartestületeknek az 
a feladatuk, hogy társadalmi és gazdasági téren fejtse
nek ki tevékenységet s e tekintetben a javaslat igen 
széles munkakört biztosit. A békéltető bizottságok igénj 
bevételének kötelezővé tételét szintén nem tartja lehet 
ségesnek. Ha azonban az iparosság mégis súlyt helye: 
erre, nincs akadálya annak, hogy rendeleti utón szabá 
lyozza ezt a kérdést. Erre már meg is van a felhatni 
mazás.
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A központi szerv vezető tisztviselőinek a hatodik
nál magasabb fizetési osztályba való sorozása nem volna 
helyes. Ezt a fizetési osztályt az állami tisztviselők is 
csak évtizedekre menő szolgálat után érik el s rendkí
vül fontos szerepet töltenek be ebben a fizetési fokozat
ban. Azt a javaslatot, hogy a szabad szervezeteket (ipar- 
társulatoknak kötelezővé tétele) is szabályozzák, nem 
tartja keresztülvihetőnek ebben a javaslatban, nincs aka
dálya azonban, hogy külön törvényjavaslatban oldják 
meg ezt a kérdést. Mindent megtett, hogy a közszállitá- 
soknál er-ősitse a kisipar részvételét. Mindent elkövet, 
hogy minél szélesebb keretekben biztosítsa a kisipari hi
telt. Arra törekszik, hogy az IOKSz-nál lejáró hiteleket 
a bankok meghosszabbítsák. Azt, hogy az IOKSz minél 
hasznos tevékenységet fejt ki a mai nehéz viszonyok 
mellett is, legjobban mutatja az, hogy december és ja
nuár havában több, mint egy millió pengőt folyósítot
tak a vidéki kisiparosok részére. A gyáripart nem tartja 
kötelezhetőnek arra, hogy 'belépjen az ipartestületekbe, 
mert .másoik az érdekei, annak azonban nincs akadálya, 
hogy önként belépjenek. A kcntárkérdés nem utalható 
az ipartestületek 'hatáskörébe, mert a bíráskodást nem 
lehet az ipartestületek feladatává tenni. Törekedni fog 
arra, hogy a kényszertái'sulás révén az ipartestületek 
tagjait nagyobb megterhelés ne érje. A központi szerv 
céljaira az ipartestületek által fizetendő körülbelül 25 
ezer pengőt felső határként lehet tekinteni s ez az ösz- 
szeg szétosztva az ország iparosaira, csak filléreket 
jelent.

A közüzemek megszüntetése érdekében hét bizott
ság folytat tárgyalásokat s reméli, hogy rövid időn belül

összefoglaló jelentést tehet ebben a kérdésben a Háznak. 
Végül hangsúlyozta, hogy az ipartestületi jegyzői vizsgánál 
nem lehet olyan elméleti kívánságokat felállítani, amelyek 
túlzott követelések. A vizsga anyagának megállapításánál 
az élet kívánságait kell figyelembe venni.

A bizottság a miniszter felszólalása után a javaslatot 
általánosságban elfogadta.

A részletes tárgyalás.
A közgazdasági és pénzügyi bizottság szerdán, február 

17-én részleteiben is letárgyalta a törvényjavaslatot.
A részletes tárgyalás során ö r ffy  Imre és Müller An

tal együttesen indítványt terjesztettek elő olyan értelem
ben, hogy a jövőben a békéltető bizottság előtti tárgyalást 
kötelezővé tegyék. Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter 
felszólalása után a bizottság a szakaszt változatlanul fo
gadta el.

A 43. szakasznál Temesvárit Imre előadó pótlást in
dítványozott olyan értelemben, hogy amig az alapszabá
lyok jóváhagyása meg nem történik, addig azok a ren
delkezések legyenek érvényben, amelyeket a kereskedelem
ügyi miniszter az intervallum idejére megállapít.

A bizottság a szakaszt az előadó indítványával fo
gadta el.

A 44. szakasznál Frühwirth Mátyás azt kérte, hogy 
a tisztviselők és altisztek állása javadalmazásának meg
állapítását a közgyűlés hatásköréből vegyék ki és ruház
zák át a választmányra.

Kenéz Béla kereskedelemügyi miniszter hozzájárult 
ahhoz, hogy az altiszti állások javadalmazásának megálla
pítását a választmányra ruházzák, a tisztviselők fizetésé
nek megállapítását azonban feltétlenül a közgyűlésnek ki-
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vánja fenntartani. A bizottság a szakaszt ilyen értelem
ben fogadta el.

A 45. szakasznál Temesvári) Imre előadó indítvá
nyozta, hogy az országos szerv választmányi tagjaiul csak 
a közgyűlési kiküldötteket lehessen megválasztani. A bi
zottság az előadó indítványát elfogadta.

Frühwirth Mátyás indítványozta, hogy az ipartestü
letek országos központja által választandó hat választ
mányi tag létszámát emeljék fel. Kenéz Béla kereskede
lemügyi miniszter kijelentette, hogy a választmányi ta
gok létszámának kettővel való felemeléséhez hozzájárul. 
Müller Antal azt kérte, hogy a felemelt taglétszám egyike 
a vidéki, másika fővárosi ipartestület javára esik. A bi
zottság a szakaszt Müller Antal módosító indítványával 
fogadta el.

Az 50. szakasznál ö r ffy  Imre javasolta, hogy a köz
pont tisztviselőinek illetményét ne rögzítsék rangosztály
hoz, hanem bízzák annak megállapítását a közgyűlésre. 
Frühwirth Mátyás ellenezte ezt az indítványt s kérte, 
hogy az országos szerv igazgatói állását az eredeti terv 
szerint legfeljebb a VI. rangosztályba sorozzák. Kenéz 
Béla kereskedelemügyi miniszter kérte a bizottságot, 
hogy Örffy  javaslatának elvetésével, eredeti szövegében 
fogadja el a szakaszt. A bizottság a szakaszt eredeti szö
vegében fogadta el.

Az 56. szakasznál Örffy  Imre javasolta, hogy az ipar
testületek országos központjára megállapított politikai 
működési tilalmat módosítsák oly értelemben, hogy a ti
lalom csak pártpolitikai működésre vonatkozik. A bizott
ság a szakaszt Örffy Imre módositó indítványával fo
gadta el, egyébként a törvényjavaslatot változatlanul, 
eredeti szövegében fogadta el és annak tárgyalására a 
sürgősség kimondását kérte.

A „Sólyom“ Turistaegyesület f. év ápr. hó 20-án 
(szerda) este 8 órakor (határozatképtelenség esetén 
aznap este 9 órakor, tekintet nélkül a megjelentek 
számára) VII., Csengery-u. 15. sz. helyiségében

megtartandó
IV. évi rendes és választó

NAPIREND:
1. Elnöki megnyitó.
2. Titkári jelentés.
3. Pénztári jelentés és a felmentvény meg

adása.
4. Turabizottság jelentése és a turadij kiosz

tása.
5 Vigalmi bizottság jelentése.
6. Könyv- és szertárnok jelentése.
7. Elnökség, tisztikar és a választmány meg

választása.
8. Felterjesztés az államvasutak igazgatósá

gához a menetdijak 50 százalékos mérséklése iránt.
9. Indítványok.
Indítványok egy héttel a közgyűlés előtt írás

ban terjesztendők az elnökséghez.
Szavazni az 1931. évi tagsági igazolvánnyal 

lehet.
Csei-nyák József Breitfeld Alajos

titkár. elnök.

A Temetkezési Segélyegylet 
közgyűlése.

A Budapesti Borbély- és Fodrászmesterek Beteg 
segélyző és Temetkezési Segélyegylete március 16-án, 
szerdán este az ipartestületi szakiskola nagytermében 
tartotta meg 55-ik évi rendes és választó közgyűlését.

Hermann János.

A közgyűlésen Hermann János elnökölt, aki szép 
szavakkal megnyitotta a közgyűlést, majd áttértek a 
napirend letárgyalására.

A rendes választmányi tagok számát 22-re, a pót 
tagok számát 10-re emelte fel a közgyűlés. Ugyancsak 
határozatot fogadott el a közgyűlés, amelyben az uj 
tagokat mentesiti a beiratási dij alól és a biztosítási 
korhatárt 40 évről 45-re emelte fel, 3— 3 havi időtar
tamra. Ugyancsak megállapította a közgyűlés, hogy a 
Réthy Árpád-féle alap összegét 2000 pengőben hatá
rozza meg. Az 1931. évi zárszámadások bemutatása 
után a közgyűlés azokat elfogadta és a lelépő elnök
ségnek és tisztikarnak a felmentvényt megadta.

A tisztujitás idejére az elnöki széket Breitfeld 
Alajos vette át, mint köreinek és pompás beszédben 
méltatta az egyesület nagyszerű működését és ezzel 
kapcsolatban Hermann Jánosnak, a lelépő elnöknek, az 
egyesület körül kifejtett tevékenységét, valamint az 
ipari közéletben teljesített óriási munkásságát és 
önfeláldozását és neki a nyugalombavonuláshoz so'l 
Szerencsét kívánt.

Kontró János az ipartestület nevében üdvözölte 
Hermann Jánost abból az alkalomból, hogy vissza 
vonul a közélettől. Kiemelte a fodrászipar területén 
szerzett hatalmas érdemeit, valamint a temetkezés; 
egylet mintaszerű és kifogástalan, önzetlen vezetéséi

A megejtett tisztujitás eredménye a következ< 
volt: Elnök: Schöller Izidor. Titkár: Schröder Jáno-
Pénztárnok: Molnár Gyula. Számvizsgálók: Hufnage 
Henrik, Hajdú Gyula, Fehér László. Választmány 
tagok: Bernhardt József, Balogh Péter, Cserna István 
Gzóor József, Galdon Lajos, Günther Péter, Halbhe) 
Mátyás, Hochmann János, Jáger Ferenc, Jonutz J< 
zsef, Korponay Béla, Klemánovics Antal, Kiltz Fülöl 
Lelkes Lajos, Melcher Péter, Müller Domonkos, Pét.

4



f o d r á s z  ü  j  s  á o

Antal, Reiter Mihály, Rabong János, Rohr Ferenc 
Szlávik Sándor, Zóni Antal. Póttagok: Drach János, 
Jarmáczky Ferenc, Kazányi Tivadar, Lux Péter, Nyá- 
gai János, Preisach Jakab, Pfadler Vilmos, Taugner 
Ádám, Theodorovic József, Windberg Jakab.'

A megválasztott uj elnököt, Schöller Izidort, 
Breitfeld Alajos korelnök a legmelegebben üdvözölte 
és úgy neki, mint az uj tisztikarnak, szerencsés mun
kálkodást kívánt.

Schöller Izidor.

Schöller Tzidor válaszában megköszönte az üdvözlést 
és kijelentette, hogy Hermann János nyomdokain kíván 
tovább haladni.

Fehér László indítványára a közgyűlés Hermann 
Jánost örökös tiszteletbeli elnökké választotta meg és 
neki 20 pengő havi tiszteletdijat szavazott meg. Ezt 
a közgyűlés óriási lelkesedéssel emelte határozattá.

Egyéb tárgy nem lévén, az uj elnök a közgyűlést 
lendületes szavakkal berekesztette.

Ne beszéljünk, hanem  
gondolkozzunk.

Itt nem a Kontró-vitézekről lesz most szó, nem is 
azt akarjuk bizonyítani, hogy az Ipartestületnek ezen 
kitüntető bizalmát, magas állami és városi méltóságot 
képviselő uraik fogadták el, hanem arról beszéljünk, hogy 
az urnatörők, avagy a föntemlitett urak tettek-e többet 
a fodrászipar érdekében. Kérdezem? riedrich úrtól vár
hat-e a fodrászipar erkölcsi támogatást, avagy azoktól, 
akik a mi kulturális törekvéseinkhez baráti jobbot nyúj
tottak ?

Nem akarok hosszú lére eresztett védekezésbe bocsát
kozni. Erre nekem semmi szükségem nincs, csupán azt 
akarom leszögezni, hogy az úri- és nőifodrászok harcához 
csak annyi közöm van, hogy annak tarthatatlanságát mi
niszteriális urakkal megértetve, nyugvópontra hoztam. 
Ma már nem áll 300 ártatlan iparüző különböző bíróságok 
előtt azért, mert élni is akar, de ledőltek azok a válasz
falak is, melyek e két tábort egymástól elválasztották. 
Úgy látszik gonosz emberek irigylik a testvéri egyesülést.

Tanonctartás megrendszabáiyozásáról beszélnek. 
Közlöm kartársaimmal, hogy ez a kérdés nálunk nem 
probléma, mert 1516 mester közül circa 800 tart tanon- 
cot, tehát még a szükséges tanonclétszám sincs meg. 
Hogy aztán az elosztás nem egészen aránylagos, az már 
nem az Ipartestület kérdése.

Más lapra tartozik aztán a vasárnapi munkaszünet, 
melynek megváltoztatásába még Mül'ler ur sem hisz. De 
paripának ellenem, a ferdespitálbeli őrmester úrral 
mégis felhasználhatta. Talán nem érdektelen, ha felemlí
tem itt, hogy a kereskedelemügyi minisztériumban meg
tartott ankét közelebb hozta kartársaimat a belakatolás- 
hoz. Nem jó az ördögöt a falra festeni, de úgy sejtem, 
hogy a legközelebb kiadandó rendeletben megjelenik. S ha 
mégis úgy lesz, hogy egyik-másik kartársam mögött be
csapódik a vasajtó, olyankor ne gondoljanak énreám, 
mert semmi sem állott tőlem távolabb, mint ezen álla
potnak a felidézése. Éjszakákat töltött el a kaszárnya- 
izü támadásokat hangoztató Friedrich Ferenc ur azzal,

I p a r t e s t ü le t i  p é n z t á r fo r g a lo m  a z  1 9 3 2 . é v  e ls ő  n e g y e d é b e n .
Bevétel Kiadás

Beiratási díjból 1.026.- Segélyekre 2.454.36
Tagsága díjból 2.895.62 Tisztviselők fizetésére 1.999.44
Tanonc szerződésből 328.— Takarításra 102.—
Tanonc szabadulásból 492.— Szakiskolára 645.14
Szakiskolából 950.40 Szaklapra 2.079.24 !
Kamatból 108.01 Irodaszerek és nyomtatványokra 188.34
Lakbérekből 3.903.50 Fűtés és világításra 298.58
Takarékkivételből 1.952.45 Takarékbetét 241.67
Szaklapból 1.150.50 Kamat- és kölcsöntörlesztés 2.978.97 í
Különfélékből 99.40 Tiszteletűi jra 1.046.—
Pótdijakból 908.95 Házfen tartásra 1.128.56

Összesen 13.814.87 Különfélékre 753.80
Előfizetések és adományok 355.61

Összesen 14.271.71
Pénztári maradvány 1931 december 31. 1.345.35 Pénztári maradvány 1932 március 31. 888.51
Egyenleg 15.160.22 Egyenleg 15.160.22

Budapest, 1932 március 31.
MÜllev Domonkos 

' pénztáros.
Mohiár Gyula 

könyvelő.
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hogy segélyezésre tizennégyezer pengőnél miért nem 
adtunk többet.

Egyszerűen azért, mert a tagok 75 százaléka ennek 
lehetőségétől távoltartotta magát. Felállni a közgyű
lésen és teletorokkal kiabálni, hogy mi majd nagyobb 
szeretettel fogunk küzdeni a jóléti intézményekért. 
Hogy ezt mennyire teszik? Kilátszik az egy gyékényen 
áruló Szövetségnek az Ipartestülethez intézett azon 
átiratából, melyben az 1925. évben kifejezetten segé
lyezés céljára megrendezett Fodrász Bál jövedelmét 
most: tehát hét év után kérik a testülettől vissza. Nem 
fáj nekünk az a nyolcszáznyolcvan pengő, melyet ezen 
a cimen visszakérnek, de szépséghibája ennek az, 
hogy még olyan összegek is foglaltatnak benne, me
lyeket nem ezek az urak adományoztak. És ha már 
minden szent cél nulla rekik, legalább kíméljenek 
meg bennünket attól, hogy az igazságot minden mű
trágya segédletének igénybevétele nélkül kényszerit- 
tessünk megmondani. Nem handabandázni kell Fried- 
rich ur, hanem azon dolgozni, hogy a közület nagyobb 
áldozatkészséget tanúsítson ezen intézményeikkel 
szemben. S akkor még Önnek is joga lesz hozzászólni 
a kérdéshez.

Évek óta összehordtak már ellenem hetet-havat és 
mit ád Isten, még a piszkos konkurrenciát megszüntető 
kérdésben is kivágták maguk alól a fát. Müller ur 
ugyanis azt hirdeti hogy Ő sokkal olcsóbban látja 
el az elnöki teendőket, én most már a tisztelt fodrász
mesteri karra bizom. Állapítsa meg kettőnk közül, ki 
üz a másikkal szemben piszkos konkurrenciát. Ezek- 
után pedig felteszem a kérdést, lesz-e elég ereje egy 
ilyen mentalitással felszerelt urnák ahhoz, hogy nem 
a közületet, de a körülötte legyeskedő és röpcédula
dobáló, szennyes konkurrenciát folytató kartársakat 
jobb belátásra bírja. Nem hiszem, Müller ur. Az Ön 
köré csoportosult urak, tisztelet a kivételnek, nem a 
fodrászipart előbbrevivő, hanem az öntudatot nagyon 
hangoztatok táborából tevődtek össze. Ezek a menta
litások pedig inkább hajlanak a szélsőségek, mint a 
polgári öntudat felé. Végre pedig szabad legyen figyel
mét felhívni arra, hogy az alapszabályokba felfekte
tett azon tételt, mely szerint csak az választó és vá
lasztható, ki az utolsó évi tagdiját kifizette, nem én 
találtam ki. Az a minisztérium által 1922 január 1-én 
hagyatott jóvá és Müller Károly elnök és Könyves 
Kálmán jegyző előterjesztésére történt. Ha tehát 
analizáljuk a a múlt közgyűlésen történteket, kétszere
sen esik az igazság mérlegének balfelé való elbillen- 
fcésére Müller urnák az ott tanúsított magatartása, 
mert amit másoknak csinálok, azt részemről sem sza
bad sérelmezni.

Most pedig meg kell mondanom, soha de soha nem 
lesz köszörülhető az a csorba, mely egyes urak maga
tartása által az iparon üttetett. Azt a sok szennyest 
már nem lesz mosoda, amely kimossa, mit a rossz- 
indulat, minden komoly alátámasztás nélkül, a közös 
padlásra teregetett.

Kontró János.

iVlég kevesebb közönség volt, mint a múlt c\ ben. A
versenyekben 150-en vettek részt. — A versenyből otválás 
rekordideje 11 másodperc. —  A győztes Bleha-borotvával 
lett az első. — A férfi és női haj vágó verseny eredménye 
gyenge volt. —  Kiváló eredményt értek el a tanonc haj-

vágó versenyben.

A nagy bál rendezősége hetekig trémázott afelett, 
vájjon a borzasztó gazdasági üzleti viszonyok mellett meg
rendezzék-e a bált és megreszkirozzák-e a különféle verse
nyek és kiállítások rendezését. Mégis győzedelmeskedett a 
jobb belátás és a rendezőbizottság teljes eréllyel és nagy 
ambícióval látott hozzá a mulatság megrendezéséhez. Vég
eredményben mégis a rendezőknek lett igazuk, mert a bal 
és a hozzáfűzött versenyek sikerültek, ha nem is oly száz- 
százalékos eredménnyel, mint az előző években. Ez azonban 
magyarázatát találja egyrészt a .nagyon rossz gazdasági 
viszonyokban, másrészt szaktársaink niegcsökkent telje
sítőképességében és nőm utoljára egyesek kisebb áldozat
készségében.

A versenyek a tanonc-hajvágással kezdődtek, amelyen 
nagyon sokan vettek .részt. A nagy igyekezetnek meg is 
volt a látszatja, mert kiváló eredmény mutatkozott, utána 
következett a férfi -haj vágás, a versenyzők között alig 
akadt kifogástalan munka, amely teljesen megfelelt volna 
a szabályoknak. Az eredmény nagyon alulmaradt a vára
kozáson, mert még a múlt évinél is silányabb az eredmény. 
Következő szám a női ihajvágás volt, ahol az első dijat 
Stecher Andor nyerte, a második pedig ifj. Kuba Sándor 
lett. Ez a két munka elsőrendű teljesítményt mutatott. -v 
női ondoláló verseny következett, amelynek eredménye 
megfelelt iparunk mai fejlődésének, ipompás volt és kiváló 
szakemberek nagyszerű teljesítménye volt. Szenzációsan 
eredményes volt a versenyborotválálás is, amelyet 41 má
sodperc világrekord teljesítménnyel Fehér László nyerte 
meg. Nyomban a start megindítása után minden oldalról 
a Bleha-borotvának rendeztek ovációt és minden oldalról 
azt éljenezték, mert a szakemberek tudták, hogy ennek a 
szerszámnak milyen kiváló szerep jutott a rekord felállí
tásánál.

Megjegyezni való, hogy a vizondoláló-verseny oly ki
válóan sikerült, mint már régen nem. Szebbnéi-szebb fri
zurák szerepeltek ebben a versenyszámban, amelynek győz
tese Fitos Vilmos lett, igazán kiváló teljesítménnyel. Úgy a 
vizondolálásnál, mint a többi versenyekben a festett hajak 
L'Orientol-lal volt megfestve és G. S.-géppel dauerolva, 
ami mind a két cikknek összehasonlíthatatlan kiválóságát 
bizonyítja.

ereumenyeK Kimrcielesenel a számok ......
tése miatt nagy káosz támadt, ezt azonban a rendezőség 
utólag észrevéve a hibát jóvátette és a zavar elsimult.

A versenyek részletes eredménye a következő: Nagy 
arany kereszt kitüntetésben részesültek: Stecher Andor 
női hajvágásért, Fitos Vilmos vizondolálásért, Balázs Pál 
férfihajvágásért, Novinszky Alajos vasondolálásért, Fehér

1 N ag y  I s t v á n - i é i e borotvált, ollóit, J a v ítá so k a t pontosan  1
ondolálóvasak e sz k ö z lö k . £

1 V.,Sziget-utca 15 b. a legjobbak! Speciális vas köszörülése ki 
párja P 2.80. I
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László 41 mp-es borotválásért. Kis arany keresztet kapott: 
Metzler Béla vasondolálásért. Nagy ezüst keresztet kapott: 
[fj. Kuba Sándor női hajvágásért, Weisz Béla vizondolá- 
lásért, Baranyai István férfi'hajvágásért, Winhoffer Gyula 

asondolálásért, Mikó Géza 42 mp-es borotválásért. Kis 
züst keresztet kapott: Traher Béla vasondolálásért. Ezüst 

••rmet nyert: Horváth Jenő női hajvágásért, Farkas Fe
renc vizondolálásért, Bácsi László férfi'haj vágásért, Biczó 
.stván vasondolálásért, Kováts Sándor 47 mp-es borotvá
lásért. Kis ezüst érmet nyert: Farkas Ferenc vasondolálá
sért. Kiváló munkateljesítmény ért díszoklevelet nyertek: 
\ női hayvágásban : Horváth Jenő, Druzsin Gyula. A viz- 
mdolálásban: Lengyel Géza, Mátéi'fy Mihály, Vidovits

János. Férfihaj vágásban: Horváth Jenő, Druzsin Gyula. 
Vascndolálásban: Ledő Károly, Zsirkó János, Neu Gréte. 
A vereenyborotválásban: Bácsi László 53 mp-es, Weiser 
Károly 56 mp-es teljesítménye. A tanoncok hajvágó ver
senyében első Szabó Ödön, második Hajduczky János, har
madik Kardos Ferenc. Tartós géphullámositásból (Dauer- 
welle) elismerő oklevelet kapott: Ifj. Kuba Sándor, Má
téi fy Mihály.

Hölgyek névsora: Asszonyok: Müller Domonkosné, 
Fichter Antalné, Kapás Istvánné, Németh Károlyné Pálffi 
Jánosné, Burgemeiszter Lászlóné, Nuófer Nándorné, Sle
zák Jenőné, Hanovich Istvánné, Bíró Lászlóné, Reiter Mi- 
hályné, özv. Stifler Györgyné, Volszky Nándorné, 
Schwartz Zoltánné, Léderer Károlyné, Fuchs Gyuláné, 
Beke Györgyné, Benstik Ernőné, Nagy Ferencné, Tóth 
Kálmánná, Zsorschitz Ferencné, Laczkó Béláné, Cseh 
Miihályné, Adamcsok Pálné, Barna Lászlóné, Wollák 
Ignácné, Daróczy Istvánné, Slezák Jenőné, Sehrenk 
Gusztávné, Helebrand Józsefné, Képes Elemérné, Né
meth Irrtréné, dr. Maróczi Jánosné, Meicher Jánosné, 
özv. Kander Sándorné, Vidovits Jánosné, Sovák Antalné, 
Farkas Ferencné, Biczó Istvánné, Lengyel Gézáné, 
Fuchs Lipótné, Kódó Béláné, Gunter Péterné, Renon 
Miklósné, Szalay Istvánné, Tunner Ferencné, Dauda 
Andorné, dr. Burithné, Fitos Istvánné, dr. Vörös 
Istvánné, Fehér Lászlóné, Losko Lajosné, Békefi Jó- 
zsefné, Brüll Gézáné, dr. Baranyai Lőrincné, Csányi 
Józsefné, Paál Kálmánné, Schulcz Vencelné, Boros Ti- 
vadarné, Lesták Ödönné, Csernyák Józsefné, Lakatos 
Lászlóné, Pintér Pálné, Tóth Józsefné, Szaaky Ferencné, 
Varga Ferencné, Freihofner Lászlóné, Eckert Bálintné, 
Sági Lajosné, Funko Mihályné, Troher Béláné, Barna 
Margitka, Beck Andrásné, Nagy Béláné, Obetko Pálné, 
Tudomnáy Istvánné, Egri Józsefné, Pass Andrásné, 
Kiss Ferencné, Feisz Henry, Ujné Pálné, Gyalog Jó
zsefné, Bazsó Károlyné Újpest, Burger Györgyné, Kor

pás Sándorné, László Antalné, Lantosné, Jánosi Mik
lósné, Linhart Károlyné, Schnur Lajosné, Mán Lajosné, 
Burger Mártonná, Hámán Péterné, Mérey Ferencné, 
Hollog Andrásné, alla Andorné, Sztanievics Lázárné, 
Breitfeld A lajosné, Dávid Lajosné, Pazdera Ferencné, 
Tury Gyuláné, Nagy Károlyné, Echert Jánosné, Buday 
Antalné, özv. Tipsold Mátyásné, Szeichtag Ferencné. 
Weisz Mártonná, Ligeti Lajosné, Mezey Józsefné. 
Reiltorecs Gyuláné, Kőbőr Károlyné, Lányi Lajosné, 
Bunz Ilenrikné, özv. Béri Károlyné, Kelemen Józsefné, 
ifj. Deeman Károlyné, Strausz Lajosné, Metzler Béláné, 
Bursch Ferencné, Lanlovits úMklósné, Nagy Istvánné, 
Tausainger Józsefné, Hofer Antalné, Konda Györgyné, 
Ferencz Józsefné, Hajdutki Lászlóné, Barabás Vil- 
mosné, Filipp Józsefné, özv. Burkus Istvánné, Eckert 
Bálintné, Till Józsefné, Pfeifer Mihályné, Steckert 
Rudolfné, Rottembiller Ödönné, özv. Bokor Andrásné, 
Nagy Józsefné, Miakisz Aladárné, Kövesdy Istvánné, 
Kincse Jánosné, Brunner Lászlóné, Ilachmann Jánosné, 
Killády Mátyásé, Osvald Ferecné, Gussela Ferencné, 
Lefkovics Manóné, Pecz Antalné, Gólya Józsefné, 
Strank Károlyné, Serf Sándorné, Grosz Károlyné, Or- 
su lic Józsefné, özv. Pétery Antalné, Rác Józsefné, Bá
rány Sándorné, Uremovics, Sulecz Lászlóné, Balházy 
Ludovika, Kuba Sándorné, Loch Frigyesné, Kiss Béláné, 
Petróczy Mihályné, Büehler Ádámné.

Leányok: Zsíros Mária, Friedrieh Irén, Simon Ilona 
és Irma, Kuba Mancika, Löki Margit, Szeles Eta, Vasadi 
Erzsébet, Laczkó Bébike, Liebscher Mária, Petz Rózsika, 
Barna Műiké, Barasich Klára, Grünwald Magda, Cinvo- 
rocsky Olga, Fekete Margit, Kovács Mária, Szégl Nusi, 
Csóti Micike, Horváth Magda, Parkovics Anti, Gomiai 
Ilonka, Bárdossy Ilonka, Bekk Csöppi, Petz Anna Csepel, 
Kálmár Mancika, Zsinn Mária, Vuics Klára, Béla Maca, 
Jugenthumer Mária, Tuchs Irénke és Giziké, Hollósy 
Irénke, Kalmár Vilma, Bentsik Buba, Ujváry Rózsika, 
Fagyas aMrgitka, Ingola Margitka, Nuoffer Etelka, 
Nuoffer Aranka, Ritzer Anna, Balázs Klára, Gaál Ga
bika, Kiss Klára, Novinczky Matild, Ritter Erzsébet, 
Tamás Ilonka, Hajnaczky Júlia, Kiatkovsky Zsófia, Szi
lágyi Anna, Slezák Olga, Druzik Irén, Simándi Irma, 
Nagy Márta, Cseh Erzsébet, Haizer Mária, Radics An
tónia, Makliák Magda, Vass Ibolya, Bognár Mancika. 
Várady Vera, Mudrák Anna, Léderer Luloka, Bacsó 
lonka, Hajdú Anna, Lauritz Annuska, Pinczinger Mária, 
Sreier Mária, Páska Erzsébet, Dollina Mária, Bahul 
Irén, Kimpán Rózsika, Klein Rezsi, Fehér Anna, Sós 
Mária, Weisz Ogika, Fehér Etuska Újpest, Veres Ida, 
Kristóf Mária, Weisz Ilonka, László Margit és Klárika,

i n i i i i m H m i m i n i m i i i m m i m i u m u m H i m í m m i m i i i u i H H H i i m i m

Nem leéli garancia, 
biszío&iíéle. Eegfobb

l e e l l  

rí riáim ailan
a

Minden szerdán este ha.jfestö- 
bemutatót tartunk.

^ e n n é  C ' Ő r ie m tő l
£ussztio , B u & a tp e s t  
VIII., Néjjsxin&áx-u. 
27. I. em. 7.

fff f f  f f  f f  f f  f f  f f !  f f f f f f f f f f f  ff  f f f f f f f f f f f f f f f f  f f  f f  f f  f f  f f  f f  f f  f f H T f f f  f f  f f  f f  f f  f f  f f  f f  f f f f f f f

7



F O D R Á S Z  Ú J S Á G

Haraszti Mária, Madarász Esztike, Auszmann Katalin 
és Anna, Kacbnig Bözsike, Koch Sárika, Pintér Jucika, 
Tóth Mária, Szlovák Irén, Sáfi Annus, Bállá Ibolya, 
Sztanicsics Krisztina, Keszely Boriska, Bucsek Kata, 
Bucsek Erna, Majorosy Mária, Kiss Alizé, Varga Júlia, 
Telkes Katalin, Csenád Emma, Fablczky Margit, Bá
rány Gizella, Fuksz Ibi, Weisz Margitka, Juhász Katóka, 
Zeffer Anna, Szallay Sárika, Orsokits Stefiké, Dauda 
Margit, Böhm Giziké, Magyar Margitka, Hertl Margitka 
és Sárika, Pozi Mária, Cica Margitka, Neu Grethe, 
Petrovich Ica, Prüll Lilly, Kroncsnábel Margitka, Lin- 
hart Lujza, Hatházy Juliska, László Klára és Margit, 
Geincz Erzsébeet, Juhász Mörgke, Kongrácz Anna Lajos- 
mizse, Kongrácz Tera Lajosmizse, Kubics Mária, Re- 
vicky Rencika, Pazdera Vali, Freund Irmus, Sutus Ili, 
Siegl Margit, Kosely Hanka, Tury Irén, Tipold Rózsi, 
Weisz Erzsébet, Nagy Mária, Vajda Sici, Vass Bözsi, 
Vass Boris, Giper Ilonka, Jacoby Mancika, Hile Joli, 
Ossvald Méry, Irsag Emmi, Fridrich Annus, Gera Er
zsiké, Ángyán lei, Bonczhiday Erzsi, Glotz Öli, Goko 
Erzsi, Schere Annus, Hofer M'imike, Horváth Meryke, 
Susocki Manci, Kőris Erzsébet, Szekulits Ilonka, Barabás 
Etus, Pintér Ica, Pintér Irén, Krauser Magda, Magyary 
Giziké, Mezey Bözsike, Szabó Piroska, Pokonic Mária, 
Nagy Annus, Pragicer Lujza, Kincse Joly, Pakács 
Józsika, Takáts Piroska, Hochman Magda, Erdélyi Irén, 
Szarka Margit, Tuska Anna, Sneider Piri, Frisch Ibi, 
Friseh Lili, Kelemen Erzsiké, Iluski Mici, Farkas Lillán, 
Papp Rózsi, Szárai Margit, Gólya Mária, Weisz Lili, 
Petéry Micike, Rác Margit, Farkas Margitka, Klebert 
Mária, Hajdueky Manci, Kolta.v Erzsiké, Suber Joly, 
Szép Juliska, Jankovics Irén, Kokrecher Amália, Büch-
ler Irénke, Lucán Margit, Kovács Irén, Zilahy Teréz.

*
Séta a kiállitásban.

A kiállításon sokan állítottak ki és nagy fel

tűnést keltett Gál Sándor (VIL, Rákóczi-ut 4. sz.)
G. S.“ legtökéletesebb tartós ondoláló készüléke, amelj 

iyel már a múlt évben az első dijat nyerték. Magyar gyárt
mány, tökéletesen jó, célszerű és minden más gépnél jobb. 
A Henné L'Oriental leghíresebb párisi hennafesték ugyan
csak nagy feltűnést keltett, mert mindenki tudja róla, 
hogy a legtökéletesebb hajfesték, mely nemes növényi 
anyagból van összeállítva és bebizonyosodott, hogy a 
többi festékkel szemben teljesen ártalmatlan. Vezérkép
viselete: Budapest, VIII., Népszinház-utca 27., I. em.
7. ajtó alatt található. Emrner Alajos szerelési vállalata 
hatalmas kiállítást mutatott be (Budapest, VIL, Laicsay- 
utea 3.) speciális fej mosókészülékek, légszeszvizmelegitö, 
hajmunkaszáritó kemencék, hajsütővasmelegitők, aregő- 

•irúa>7iilóirpig f ó m - m n nikürasztalok. fejtámlák, fodrí
asztali készletek és más szakcikkekből.

Az Ominol-gyár (István-ut 36.) folyékony hajfesté
keit állította ki, amely minden eddiginél jobb, több, ol
csóbb és egyesíti a többi festék előnyeit azok (hibái nélkül. 
Most került piacra és nagy szenzációt keltett. A festék 
veszélytelenségéért maga a gyár vállal garanciát.

Nádas Sándor (IV., Kálvin-tér 6.) tartósondoló- 
gépeket állított ki, a leghíresebb világmárkákat, mint a 
Princess, Enrop, Rádió, Fuva és Diva-gépek, melyek 
eddig a legtökéletesebbeknek bizonyultak.

Pax hab gyűjtött állított ki Halász Ödön (Csengeri- 
utca 24.) dr. Baranyay-íéle készülékeket, melyek újítá
sok a fodrászszakmában. Higiénikus és praktikus voltuk
nál fogva nagy terük lesz a fodrászoknál.

A Bambusch-féle Bohémia tartósondolaló gépet állí
tott ki az Eeltért-cég (Muzeum-körut 10.) a legtökélete
sebb és legmodernebb technikájú kivitelben és igen jutá
nyos árral. Figyelmet érdemelnek a cég különböző vegy
szerei, illetve az ondoláláshoz szükséges speciális oldatai. 
Mindenesetre felhívjuk szaktársaink figyelmét, a fenti 
cégre, mert árui elsőrendüek és jutányosak.

A  » S ó ly o m «  T u r is ta  E g y e s ü le t  19 31 . é v i  z á r s z á m a d á s a .
Bevétel: E r e d ni é n y s z á m 1 a. Kiadás:

P • P
Beiratási dijszámla 35.— Mentőszerelvény és gyógyszerek 57.73
Tagsági dijszámla 440.— Nyomtatványok 44.48
Kamat oro / .--- Adományok és előfizetések 85.48
Mulatságok rendezéséből 78.05 „M. T. Sz.“ tagsági dijak 108. -
Különfélékből — .10 Fűtés és világítás 40.—

Különfélék 10.64
1931. évi nyereség 243.82

Összesen: 590.15 Összesen: 590.15
Vagyon: M é r l e g s z á m l a . Teher:

P P
Felszerelés-számla 84.97 Vagyon-számla 703.71
Jelvények-számla 55.10 Tégla jegy-számla 456.90
Angol-Magyar Bank betétszámla 1260.— Turadij-számla 3.84
Készpénz (Pénztár) 8.20 1931. évi nyereség-számla 213.82

Egyenleg: 1408.27 Egyenleg: 1408.27

Budapest, 1931. december 31.
Czézner Márton s. k. 

ellenőr.
Breitfeld Alajos s. k. 

elnök.
Fenti tételeket megvizsgáltuk és a 

Klein János s. k. 
számvizsgáló.

könyvekkel megegyezőnek találtuk. 
Petrucz Kornél s. k. 

számvizsgáló.

Miilter Domonkos s. k. 
pénztárnok

Molnár Gyula s. k. 
számvizsgáló.
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Ipartestületi közgyűlés.
A Budapesti Borbély-, Fodrász- és Parókakészitő 

Ipartestület 1932 március 10-én este 8 órakor a Ma
gyar Vasúti és Hajózási Club nagytermében tartotta 
meg XLVIII. évi rendes közgyűlését.

A közgyűlésen Kontró János ipartestületi elnök 
elnökölt és mint iparhatósági biztos Keresztes Miklós 
dr. jelent meg. Kontró János elnök megnyitotta a köz
gyűlést és megállapítván a határozatképességet, üdvö
zölte a megjelent ipartestületi tagokat, majd pedig 
elrendelte a közgyűlés tárgysorozatának letárgyalását.

A közgyűlés a 2. pontban felvett 1931. évi zár
számadásokat tudomásul vette és a lelépő elnökségnek 
és tisztikarnak a felmentvényt megadta.

Ugyancsak elfogadta a közgyűlés a tárgysorozat
3. pontjában szereplő 1932. évi költségvetéselőirány
zat megállapítását.

Nagy izgalommal fogtak hozzá a tárgysorozat 4. 
pontjában szereplő tisztujitáshoz és az elnök felhívta 
a tagokat, hogy a szavazólapjaikat a közgyűlés hiva
talos asztalán levő szavazási urnába dobják be.

Fokozta az izgalmat, hogy két szavazólista került 
forgalomba. A hivatalos listán Kontró Jánost jelölték 
újból elnöknek, mig az ellenzék elnökjelöltül Müller 
Károlyt állította fel.

A következő percekben minden felfordult és annak 
dacára, hogy az elnökség, szükség esetére, már előze
tesen gondoskodott rendőri védelemről, az ipartestü
leti elégedetlenek nagy tömege megrohanta a szavazó
asztalt, az urnát a földredobták, széttörték, a kisze
dett szavazólapokat szétszaggatták, úgyhogy a tiszt- 
ujitás folytatása lehetetlenné vált.

Ennek alapján a megjelent rendőri karhatalom a 
közgyűlést feloszlatta és igy szükségessé vált uj köz
gyűlés egybehivása.

Az elnökség az uj közgyűlést 1932. évi április hó 
10-én, délelőtt 10 órára hívta össze, a MOVE Podma- 
niczky-utcai székházába, ahol a félbeszakított tisztuji- 
tást meg fogják ejteni.

Nyilatkozat. A „Fodrász Ujság“ márciusi számában 
a hírek között a Budapesti Borbély- és Fodrászmesterek 
Betegsegélyző és Temetkezési Segélyegylet elnökségétől 
egy cáfolat jelent meg, melyben nyilvánosságra hozza, 
hogy városszerte az a hir terjedt el, hogy elhunyt só
gorom temetkezési járulékát nem tudta kifizetni. Hogy 
ez a valótlan hir hogyan kelt szárnyra, nem tudom, de 
valószínűleg azért, mert egyik szaktársamnak említést 
tettem, hogy miután a halotti bizonyítvány még nem 
volt meg, a temetkezési egylet csak 480 pengőt utalt ki. 
A félreértés valószínűleg onnan származott. Becsület
szavamra kijelentem, hogy eszemágában sem volt a 
temetkezési segélyegylet kitűnő hírnevén csorbát ejteni, 
miután fennállása óta mindig a legnagyobb híve és tisz
telője voltam. Minthogy ez a kellemetlen hir meg is 
jelent, ez utón kérek bocsánatot a tisztelt elnökségtől, 
azzal a határozott kijelentéssel, hogy csak félreértésről 
lehet szó. Kiváló tisztelettel

Hardy Dániel, fodrászmester.

Külföldön jobb fodrászüzletek habzó krémmel bo
rotválnak. Használja ön is a Habzó Savolint.

JL eljes garancia minden egyes B L E H  A~ borotváért.
Teljes garancia, minden BLEH A «»liaj vágó olló ért.
Teljes garancia minden borotva-vagy ollóköszörülésért-
A  B L E H A  n é v  t e l je s  g a r a n c iá t  n y ú jt . -  A  l e g k é n y e s e b b  fo d r á s z  i g é 

n y e in e k  is  m e g f e le l
a  B L E H A  2 5 -ö s  b o r o t v a , fr a n c ia  é l  á r a  P

2 4 -2/s a légkeskenyebb borotva „ 50-es fél homorú él . . . 7 . — P
francia éllel 4 .2 0 P. ,  7 6 ............................. . . 8 .—  P.
2 5 -ö s  borotva minden széles- B leha 20-as homorú él . • . • 7 .2 0  P.
ségben 3/s, 4/s, ;,|8 és 0 s francia é1 5 .— P. B leh a—Supra fél francia él . . . 6 . — P.
2 7 -es  francia él . 4 .2 0 P. „ „ fél homorú él . . . 7 . -  P.
28-as ,, . 4 .2 0 P. B leh a—Szecskó francia cíl . . . 4 .8 0  P.
29 -es  ,, • • . • 5. — P. P u m a  b oro tv á k  francia és h o m o r ú  é l l e l

_____ ---------
Azonbivül ajánlom as összes borbély és fodrász eszközöké/.

FERENC k é s m ű v e s  é s  m ü k ö s z ö r ü s m e s t e r ,  
l  B u d a p e s t , V i lm o s  c s á s z á r  - u t  2 7 .
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Meghívó.
A budapesti borbély-fodrászmesterek beteg- 

segélyző és temetkezési segélyegyletének választ
mánya, annak póttagjai és számvizsgáló-bizottsága 
f. é. április hó 12-én (kedd), este 8 órakor a testü
let 'helyiségében együttes alakuló ülést tart, amelyre 
okvetlen megjelenést kér

Schröder János Schöller Izidor
egy. titkár. egy. elnök.

«

Napirend s
1. Elnök beköszöntője.
2. A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése.
3. Megalakulás; alelnök-választás.
4. Az 1932. I. negyedévi pénztári kimutatás előter

jesztése.
5. Indítványok.

Régen volt Szegeden olyan izgalmas verseny, mint a 
szegedi úri és női fodrászok vasárnap délutáni borotváló-, 
haj vágó- és ondoláló versenye. Minden egyes verseny
számban rendkívül népes mezőny indult favoritokkal és 
autszájderekkel, ismert és ismeretlen nagyságokkal, ahogy 
az egy izgalmas versenyhez illik. Meg kell azonban állapí
tani, hogy a közönség a legnagyobb érdeklődéssel azokat a 
versenyszámokat figyelte, amelyekben úgy a versenyző, 
mint az áldozat —  nő volt. A legizgalmasabb versenyt 
mégis a tanoncok futották a borotválás nagydijáért. A 
nézősereg nem a versenyzőnek, hanem a modellnek druk
kolt, aki háromnapos, sürü szakállával odaült az izgalomtól 
remegő kis inas élesrefent kése alá . . .  A verseny minden 
különösebb sebesülés és orvosi beavatkozás nélkül ért 
véget.

A legszebb verseny a női segédek viz- és vasondoláló 
versenye volt. A médiumok frissen mosott hajjal, kissé 
csapzottan ültek le a pódiumon felállított székekre és nem
sokára a legbodrosabb és legpompásabb hajfürtökkel kel
tek fel.

A verseny részletes eredménye a következő: Tanoncok 
borotváló versenye: 1. Márta Károly 69 mp., 2. Csurgó Fe
renc, 3. Nagy Ferenc.

Segédek borotváló versenye: 1. Tóth Márton 40 mp., 
2, Fűnk György, 3. Fodor Mihály.

Női fodrászsegédek vizondoláló versenye: 1. Bálint
Gizella, 2. Radványi Rózsi, 3. Kopasz Juliska.

Női fodrászsegédek vasondoláló versenye: 1. Erdélyi 
Ilona, 2. Radványi Rózsi, 3. Bálint Gizella, 4. Kopasz Ju
liska.

Női fodrásztanoneok vizondoláló versenye: 1. Korom 
Mihály, 2. Tóth László, 3. Zubovits István.

Női fodrásztanoneok vasondoláló versenye: 1. Fi-
schoff Vera, 2. Bakacsi Piros, 3. Szűcs Margit, 4. Apró 
Mária.

Fodrászsegédek hajvágó versenye: 1. Fűnk György, 
2. Galambos Márton, 3. Vargity Sándor. A versenyben 
szép eredményt ért el Glevitzki Karoly, aki az élői) t idő 
alatt a hajvágáson kívül meg is beretválta modelljét.

Fodrásztanoneok hajvágó versenye: 1. Márki Pál, 2 
Nagy Ferenc, 3. Csurgó Ferenc.

Róth Aurél a színházi, Miller János a történelmi, Pin
tér Ida és Dudás Sándor a modern fodrászatból mutatott 
be érdekes modelleket, valamint Fekete Sándorné, Gott- 
schall János, Heim Aranka és Szántai János.

A segédek borotváló versenyén Tóth Márton 40 má
sodperces idejével — uj világrekordot állított fel. (V ilág- 
rekordról szó sem lehet, mert a szappanozás idejét nem 
számították be. Szerk.) A legutóbbi budapesti versenyen 
a legjobb eredmény 46 mp. volt, mig a világon a legjobb 
eddigi eredmény 44 mp. ( A borbélyolimpiász statisztikái 
szerint.) Tóth Márton Stein Péter, Mikszáth Kálmán-utca
6. szám alatti mester növendéke és segédje, Márki Pál is 
Stein növendéke.

Dudás Sándor a legtörekvőbb szakmabeli iparosok 
egyike. Munkája számos évi külföldi tanulmány és gyakor
lat eredménye. Nemcsak ő, hanem alkalmazottai is tökéle
tes munkát produkáltak. Nyolc modellel öt dijat vittek el. 
Viz- és vasondolálás, a legmodernebb férfi és női haj mun
kák dicsérik kiváló képzettségét. A verseny közönsége a 
legnagyobb elismeréssel fogadta a kitűnő produkciókat.

Hiller József hölgyfodrász két babát, Mária Antoi- 
nette frizurát, vizondolálást, egy strasszfejet, valamint két 
parókát mutatott be nagy tetszést aratva.

M. Pintér Ida női fodrászmester bemutatója a modern 
női fejekről, kitűnő szakképzettségéről tett tanúságot. Az 
általa készített tartós hullám vizondolálása percek mun
kája, szépségben és stílusban azonban tökéletes. Vasondo- 
lálása művészi munka; a 14 perc alatt bemutatott vas
ondolálás valóságos zsonglőrmutatvány volt. Gyorsasá
gáért, tökéletes szépségéért a közönség hosszasan, melegen 
ünnepelte. Két modern parókája tüneményes szép munka, 
amely készítőjének kiváló szakképzettségéről tesz tanú
ságot.

Szántai K. János munkája szintén nagy tetszést ara
tott. Nappali és estélyi frizurái a nézők elismerését vív
ták ki.

J£o22er M . é s  T á r s a
ü v e y c s i s x o l ó -  é s  í ü K ö r l c é s x i i ö - i e l e p

E l v á l l a l :  mindennemű üvegcsiszolást, tükörboritást, 
valamint régi, foltos tükrök újra átalakítását a legjutá- 
nyosabb árak mellett.
B udapest, VII., H ársfa-U . 40. Tel.: József 378—59.

Modern urifodrászü/Jetben okvetlen legyen Habzó 
Savolin.

10
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Fodrászbál Párisban.
Paris, március 22.

Március 20-án tartották meg a párisi fodrászok 
hagyományos báljukat. Este 9 óra felé valóságos autó
tábor árasztotta el a Grand Orient de Francé palota be
járatát. Az autók csak úgy ontották magukból a mulatni 
vágyó vidám arcú embereket. A palota előcsarnokában 
torlódás nélkül intézte el mindenki a ruhatárát.

A hatalmas táncteremben már szólt a zene Szép 
asszonyok és leányok gavallérjaikkal beszélgetnek, 
senki nem táncol, mert a bál tulajdonképpen csak 11 
órakor kezdődik.

A zene lehalkul, csak azért, hogy Mr. André, a párisi 
fodrászegyetem elnöke, beszélhessen. Ő ugyanis a bál 
elnöke, aki keresetlen szavakkal üdvözli a megjelent 
szaktársakat és jó mulatóst kíván. Egyúttal felhívja a 
figyelmet a szomszéd teremben tartandó divatfrizura- 
demonstációra.

Valóban csodaszép dolgokat produkáltak. Majdnem 
minden egyes frizura vizhullámmal készült, a vassal 
éppen csak hogy érintették, hogy ne legyen túl sima.

Minden egyes kreáció rövid hajból készült. A fran
ciák ugyanis nem szeretik a félhosszu hajat. Nem sze
retik pedig azért, mert sok munka van vele s a vágás 
elkerülésével tetemes anyagi kárt szenvednek, másrészt 
mert nehezebb tartós ondulálást készíteni növesztett 
hajból.

A francia fodrász bámulatosan tudja irányítani a 
divatot, ugyannyira tud hatni a vendégre, hogy mint
egy négy hónap alatt valósággal eltűnt a növesztett haj. 
Mindenki levágatta bubisra. Ez természetesen nagyot 
lendített az iparon, mert a rövid haj ápolásához okvet
lenül kell a fodrász. A rövid hajat kéthetenkint vágni 
és hetenkint mosni, ondulálni kell.

A növesztett hajat a vendég maga csavargatta fel 
akár papirosra, akár pálcikára s a fodrászhoz csak 
végső szükségben ment, vágatni pedig csak minden 
3— 4 hónapban kellett, mert hisz jó igy is.

A francia fodrász mindjárt látta, hogy ez a divat 
a fodrászipar romlásához vezet s a női kalaposokkal 
igen jól egyetértve, kényszeritették a nőket felesleges 
hajuk levágására. Pici, hercig kalapokat hoztak divatba, 
ami végtelenül bájos, huncutul félrecsapva1 Nagyon 
előnyös viselet, de csak rövid hajhoz áll jól, a felcsavart 
hajhoz fel sem lehet tenni, mert leesik a fejről.

így aztán a tetszeni vágyó párisi nő levágatta a 
haját; ennek eredménye: gyakran megy a fodrászhoz 
és vásárolja a pici kalapokat.

A bemutatófésülés után René Rambaud, a párisi 
fodrászszövetség elnöke, lépett fel a szónoki emelvényre. 
Elismerését fejezte ki a demonstrálóknak és rámutatott 
a művészi munka hasznos oldalára. Ugyanis a szép 
munkával népszerűvé és kedveltté teszik a rövid haj
viseletet, amely virágzásban tartja a fodrászszakmát.

11

Anépszerü Rambaudot igen megtapsolták; min
denki szereti és elismeri, valóban művésze a szakmának, 
amellett igen intelligens ember, aki nem sajnálta a 
fáradságot és 42 éves kora dacára, letette a jogi dok
torátust.

11 óra felé megszólalt a zene. A nők utolsó simitá- 
saikat végezték ruháikon, a férfiak pedig nyakkendőik
kel vannak szörnyen elfoglalva. A zene keringőt játszik. 
Nagy az elégedetlenség az ifjúság körében. Rumbát 
vártak. De a fiatalság szerencsére hamar vigasztalódik.

A szülők elégedettek, mert igy ők is táncolhatnak; 
keringőzni jobban tudnak, mint gyermekeik.

A hölgyek földig érő estélyi ruháikban igen jól néz
nek ki. Égő arccal, lázasan várják lovagjaikat, mert 
hisz őket most nem érdekli sem a rövid haj, sem a 
hosszú haj, sem pedig a krizis, ők táncolni akarnak . . .

Fréki Török László.

Schützer öttorony borotvaszappan a vezető márka.

Ismét itt az alkalom;
Ezer meg ezer ember nyert már a

magy. kir. osztálysorsjátékon
Ma majdnem mindenki vesz osztálysorsjegyet, mert kis 

összeggel nagy vagyont nyerhet!

Április 15-én kezdődik
az uj sorsjáték, nagyon ajánlatos, hogy

rendeljen egy sorsjegyet 
bármelyik föárusitónál,

mert akkor reménye biztosan lesz, sőt várat
lanul meg is gazdagodhat!

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben

5 0 0 . 0 0 0 . . . .
Jutalom és nyeremények ké-zpénzben:

3 0 0 0 0 0  
200.000 
100000I

2 5 0 0 0  
20 000 
1 5 0 0 0

stb., stb. aranypengő, összesen közel 8 millió arany
pengő, mely összeget azonnal kifizetik.

A sorsjegyek fele nyer!
Az I. oszt. sorsjegyek hivatalos ára :

■  Egész Fél Negyed Nyolcad

■ í 2 4 pengő 1 2 pengő 6  pengő 3 pengő
Mindenki viszonyaihoz mérten vehet részt a sors
játékon! Nincs különbség a sorsjegyek között, mert 
minden egyes sorsjegynek egyforma a nyerési

esélye !
f!«5T“ UJ sorsjáték! UJ rem énység!



F O D R Á S Z  ü  J S Á O

HÍREK.

Halálozás. Landenberger Pálné, sz. Bunkó Jozefa 
folyó évi március hó 15-én, este 6 órakor, életének 71-ik, 
boldog házasságának 40-ik évében, hosszú szenvedés és 
a halotti szentségek ájtatos felvétele után csendesen el
hunyt.

Meghalt Gaul Károly. Március 10-én 77 éves korá
ban meghalt Gaul Károly gépészmérnök, egyetemi rend
kívüli tanár, c. államtitkár, a Technológiai Iparmuzeum 
volt igazgatója, akinek neve összeforrott a magyar ipar 
fejlesztés ügyével. Fanatikusan szerette az iparosokat és 
több generációt vezetett be a magasabb ipari tudomá
nyokba. Érdemeit ipartestületünk díszoklevéllel jutal
mazta. Temetése március 12-én volt nagy részvét mellett 
a Kerepesi-uti temetőben. A temetésen az IPOSz is kép
viseltette magát, mig a simái Görgey József ország- 
gyűlési képviselő az Országos Iparegy esői let, Nagy Antal 
kamarai alelnök pedig az iparosok nevében búcsúztatta el 
a magyar kézmüvesiparosság nagy barátját.

Az 1932. évi február 28-án megtartott „Fodrászbál“
felülfizetőinek névsora: Fodrászmesterek Temetkezési
Egy. 25.— , Női Fodrász Ipartestület 20.— , Hangya Már
ton 20.— , Fodor József 20.— , Bleha Ferenc 20.— , Lorissa 
Pajor 12.— , „Sólyom" Turista Egyesület 10.— , Reiter 
Mihály 10.— ,Kiss Gyula Vita Kozmetikai Vállalat 10.— , 
Újpesti szakosztály 10.— , Ángyán Béla 10.— , Nagy Ist
ván müköszörüs 10.— , Halász Ödön 10.— , Nőifodrász 
Szövetség 10.— , dl*. Sipőcz polgármester ur 10.— , Hygenia 
mosoda 10.— , Nőifodrászmesterek Országos Egyesülete 
8.— , Székesfehérvári szakosztály 5.— , Pandurovics 
György 5.— , Tóth András 5.— , Kivovics Károly 5.— , Mül- 
ler Domonkos 5:— , Éles József 5.— , Bleha Voos 5 — , 
Breitfeld Alajos 5.— , Dreszmann Károly 5.— , Köves Ist
ván 5.— , Ferenc József 5.— , Mura Mészáros Gyula (Tata
bánya) 5.— , Kontró János 5.— , László Dénes (Szombat
hely) 5.— , Veszprémi Fodrászszakosztály 5.— , Kuba Sán
dor 6.— , Krautsieder müköszörüs 4.— , Pokk István 7.50, 
Augenfeld Lajos 3.50, Mohos Károly 4.— , Nagy István 
müköszörüs 3.— , Burger György 3.— , Kapás István 3.— , 
Molnár Gyula 3.— , N. N. 3.— , Ecser István 2.50, Ácsi 
Fodrászszakosztály 2.50, Knézy István 2.50, Gál István 
(Székesfehérvár) 2.50, Laczkó Béla 2.— , Postscher Lajos 
2.— , N. N. 2.— , Szollár Gyula 1.50, Sziráki Mihály 1.— , 
M'unz Henrik 1.— , Mikó Géza 1.— , Galdon Lajos 1.— , 
Taugner Ádám 1.— , Pfeifer Mihály — .50 pengőt. — Ado
mányoztak még: Bleha cég 4 borotvát, 1 ollót; Nagy Ist
ván cég 1 borotvát, 1 ollót; Krautsieder cég 1 borotvát; 
dr. Baranyay Lőrinc 5 Pax habnyelőt és Eurcpa-nyomda 
400 darab táncrendet.

A széthúzás politikája. Az összetartás erejéről álta
lában sokat beszélnek, de a tetteknél rendszerint nem 
követik ezt a csak hasznos eredményre vezető elvet. 
Nem vitás, hogy a kontárok romboló tevékenysége ellen 
és saját üzletünknek fellendítése érdekében iŝ  a leg
jobb fegyver a nívós, tökéletes munka. A kifogástalan, 
gyors és tökéletes borotválásnak leglényegesebb kelléke 
a jó borotvaszappan. A vidéki fodrászipartestületek ve
zetői ma már annyira tudatában vannak a jó borotva
szappan szükségességének, hogy a hozzájuk tartozó 
szaktársak részére testületileg rendelik meg a „Schützer 
Öttorony borotvaszappant“ . Biztos, hogy a szakmai ösz- 
szefogásnak ez a szép példája, amiről a Schützer S. es Fia 
szappangyár (Budapest, VI., Lövölde-tér 4.) nekünk most 
„ Öttorony borotvaszappanáva>l“  kapcsolatban számot ad, 
nevelő és áldásos hatású az egész szakmára, mert a kiszol
gálással és munkával megelégedett közönség 'hü és ál- 
íonriA winrlpo-plrpt ielent a borbélyüzleteknek.

Kontró János kitüntetése. A Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöksége ipartestületünk elnökéhez a 
következő levelet küldte: A kamarát, mint a közgazda
ság! élet törvényes érdekképviseletét a törvény feljogo
sítja arra, hogy munkájához a saját tagjain kívül a köz- 
gazdasági életnek kiválóságait meghívhassa s tanácsaik 
és közreműködésük felhasználásával őket köztevékeny
sége irányításába bevonja. A kamara mindig arra töre
kedett, hogy a gyáripar, a pénzvilág és a kereskedelem 
reprezentánsai mellett a kézmüvesipar hivatott képvise
lői is megfelelő helyet kapjanak a levelező tagok sorában 
s ezért a kamara folyó évi február 25-én tartott teljes 
ülése —  az elnökség előterjesztésére —  Nagyságodat a 
kamara levelező tagjai sorába egyhangúlag megválas-z 
tóttá. Midőn Nagyságodat a kamara levelező tagjai so
rába ezennel beiktatjuk, arra kérjük, hogy nemcsak 
egyetemes nemzetgazdasági érdekből, hanem a kamara 
gondozására bízott kézmüvesipar érdekében is kiváló 
szakképzettségével és tárgyilagosságával a kamara köz
hasznú tevékenységét támogatni és előmozdítani szíves
kedjék. Éber e\nök,Somlay főtitkár.

Felhívás. Kérem a t. fodrászközönséget, hogy a 
régi kifutómat elküldtem, tehát bármi neki átadott mun
káért, vagy bármi megbízatásért felelősséget nem vál
lalok, az uj emberem saját igazolványommal van el
látva, azért igazolás nélkül ne tessék átadni semmit, 
mert már több visszaélés történt nevemben. Tiszte
lettel Flasner Lajos, müköszörüs m., József-körut 17.

K é r e l e m  Olva&óinltftosz !
Az ipartestület hivatalos lapjának, a Fodrász Újság

nak előállítása hatalmas összeget jelentő pénzbe kerül. 
Tekintettel, hogy a lapot az ipartestület tagjai díjmen
tesen, tagdijuk fejében kapják és a nemtagoknak pedig 
az előfizetést önköltségi árban szabtuk meg, kérjük, de 
saját érdekében el is várjuk, hogy olvasóink csak attól 
a kereskedőtől és annak a gyárnak a gyártmányait vá
sárolják, akik hirdetésükkel a lapot támogatják.

A kiadóhivatal.

Késes és müköszörüs
Budapest, VII, Dob-u. 107. (Rottenbiller-u. mellett.)

Raktáron tartok mindennemű
bel-' és külföldi acélárui.

Köszörülések és javítások a legolcsóbb áron.
Okvetlen próbálja meg a Pethcő-fólc 27-es és 2S as borotvákat!
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Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik nagyon szeretett 
férjem elhunytéval részvéteükkel gyászomban osztoztak, 
fogadják hálás köszönetemet.

özv. Major Sándorné.
Hajfesték bemutatása a szakiskolában. Március 

14-én tartotta demonstrációját szakiskolánkban az A mi
női hajfestőszer képviselete, amelynél számosán jelentek 
meg. Háromféle festéssel demonstrált, amelyek a legtöké
letesebben sikerültek. Az eredmény a szaktársak között 
nagy feltűnést 'és jóleső örömet keltett, mert abban a fes
tékben látják az ideális festőszert. A következő festések 
történtek:

7. festés: A haj fekete alapszín. Elől 60%, ősz fehér 
haj hátul 40%. Hajvégek hennázva vörösbarna. Meg lett 
festve 8. sz. Aminollal ihamvasbarnára, őszét teljesen be
fogta jó eredménnyel.

II. festés: Luxusfestés. Sötétbarna természetes haj
szín, ősz nélkül. Lehúzva Aminol-porral, utána egyszer 
samponirozva, ecet nélkül öblítve és 9. sz. Aminollal maha
góni vörössel festve.

III. festés: Csak szőkítés egész világos szőkére. Ami
nél lehuzóporral, mely teljesen kiküszöbölte a vörös árnya
latot és a 'hidrogén romboló hatását 50%-ban csökkentette.

A magunk részéről teljes megelégedéssel referáljuk 
ezt az eredményt, mert kétségtelennek tartjuk, hogy az 
Aminollal való festés a legsikerültebb és tökéletes ered
ményeket fog hozni.

Figyelmeztetés. A továbbképző tanfolyam már
ciusban vizsgázott hallgatói bizonyítványukat április 
20-tól kaphatják meg a jegyzői irodában.

Viharok a közgyűlésen. Óriási vihar volt az ipar
testület közgyűlésén, amely abból eredt, hogy a szak
társak között két párt van és természetesen mindegyik
nek más a jelöltje. A beavatottak azt mondják, hogy ez 
nem szakkérdés, mert csak a véletlen dolga, hogy kit 
választanak meg elnöknek. Annál fontosabb azonban 
majd a két pártra nézve, hogy olyan szerszám legyen a 
kezükben, amely a legnagyobb viharok között is meg
állja helyét, amely már százszorosán ki van próbálva: 
és ez a Jerba-féle borotva, amelyet minden szaktársnak 
pártolni kell, mert jelmondata: Ebben a jelben győzni 
fogsz!

Egy belgrádi neves fodrász találmánya. Petkovics 
István a hírneves belgrádi vizondolatőr, a múlt hetek
ben mutatta be az Edison-kávéház szuterrén helyisé
gében tartós demostráción egy világhírű találmányát, 
a tartós ondolálógéphez szükséges ujrendszerü wikleit 
(csavart). A találmánynak az a nagy jelentősége van, 
hogy a tartós ondolálásnál ezen csavar alkalmazásával 
egyszerre lehet a hajat laposra és spirálisra ondolalni. 
A bemutatón általános feltűnést keltett a találmány, 
amelynek szakkörökben nagy jelentőséget tulajdonita 
nak, mert a tartós ondolálás terén nagy haladast je 
lent. A feltaláló egyébként, értesülésünk szerint, ápri
lis hó közepe felé újból Budapesten lesz és találmányá
nak gyakorlati alkalmazásáról újabb demonstrációt fog 
tartaná.

A Habzó Savolin borotvakrém kitűnő és olcsó, mert 
kiadós.

Március 15-ének ünneplése. A Práter-utcai fodrász- 
és épitőszakirányu tanonciskola március 13-án hazafias 
emlékünnepélyt rendezett. Tóth Árpád igazgató megnyitó
beszéde mély hatást gyakorolt a nagyszámban. megjelent 
közönségre. Eördögh Árpád tanár magasszárnyalásu be
szédben méltatta a nap jelentőségét. Az iskola leventéi 
által bemutatott gyakorlatok, valamint a zene- és ének
kar által előadott magyar dalok általános tetszést arattak. 
Percze Zsigmond fodrásztanonc Véghváryné: „Eredj, ha 
tudsz" című irredenta költeményének előadásával váltott 
ki zajos tapsot. Zachár Károly fodrásztanonc kellemes 
hangjával, Nyársik László fodrásztanonc pedig kitűnő 
előad óké pessé gével tűntek ki a „Ki legyen Petőfi" cimü 
hazafias színjáték együtteséből. A mindvégig magas szín
vonalú prograimmot Tóth Árpád igazgató állította össze. 
A rendezés és betanítás nehéz munkájáért Eördögh Árpád 
tanárt illeti a dicséret.

FIGYELMEZTETÉS! A „Fodrász Újság" nyilván
tartója szerint több üzletbe —  miután az előző tulajdo
nos még nem íratta át az iparengedélyét — két szaklap 
jár. Felkérjük a tényleges tulajdonost, hogy csak a sa
ját nevére címzett lapot vegye át a postástól, mert a jog
talanul átvett újságok árát kénytelenek leszünk behaj
tani. A K i a d ó h i v a t a l .

FLASNER LAJOS
f   ̂ mm m mm % mm mm mm« %kesm uves es mukoszorulde

Budapest,
VIII., József-körut 17.

♦
1 0 0 ° | o

munkát kap
garanciával.

o
Ha jó borotvát akar, 

vegyen „ F l a s n e r  Ideált** .  
Jó, olcsó, m egbízható.

Vidéki rendelések, köszörü
lések  és javítások 24 órán  

beiül eszközöltetnek.
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A „Sólyom4* Turista Egyesület 1932. évi április havi 
programmja. Április 3-án 1. túra: Békásmegyer, Ezüst
hegy, Oszoly-Pomáz. Találkozás reggel fél 8 órakor a 
Pálffy-téren. Vezető: Keletien Rezsőné. —  2. túra: Vadas
kert, Hármashatárhegy, Óbuda. Találkozás a hűvösvölgyi 
villamos végállomásánál reggel 9 órakor. Vezető: Czézner 
Márton.

Április 10-én. 1. tűm : Csiki-hegyek. Találkozás a far
kasréti villamos végállomásánál reggel 8 órakor. Vezető: 
Petruez Kornél. —  2. túra: Testvérhegy, Csúcshegy,
Rózsadomb. Találkozás a Szent Margit-kórháznál reggel 
9 órakor. Vezető: Kapás István.

Április 17-én. 1. túra: Lakihegy. Találkozás az erzsé- 
betfalvai villamosállomomásnál reggel 8 órakor. A villa
moson .sárgajegy váltandó. Vezető: Kincse János. —
2. túra: Kerepes. Találkozás a kerepesi-uti HÉV villamos- 
vasútállomásnál reggel fél 8 órakor. Vezető: Lehoczky
Gyula.

Április 24-én. 1. túra: Szentendre, Lajősforrás, Po- 
máz. Találkozás a Pálffy-téren reggel 7.10 órakor. Ve
zető: Wollák Ignác. —  2. túra: Pál völgy, Hármashatár
hegy, Hűvösvölgy. Találkozás az újlaki templomnál reggel 
9 órakor. Vezető: Breitfeld Alajos.

Május 1-én. 1. túra: Ezüsthegy, Csobánka, Boros- 
jenő, Óbuda. Találkozás a Pálffy-téren reggel fél 8 óra
kor. A villamosom 36 filléres átszálló jegy váltandó. Ve
zető: Czézner Márton. —  2. túra: Vadaskert, Csúcshegy, 
Üröm, Óbuda. Találkozás a hűvösvölgyi villamos végállo
másánál reggel 8 órakor. Vezető: Reiter János.

Az egyesületbe két tag ajánlásával lehet beiratkozni. 
Tagfelvétel a túrákon és minden szerdán este 8 órakor az 
ipartestületben tartandó összejöveteleken. A kedvezmé
nyes vasúti utazásra jogosító évi tagsági dij 3 pengő.

Csernyák József Breitfeld. Alajos
titkár. elnök.

Hol fedezzük tavaszi szükségleteinket? A tavaszi 
tatarozások, üzletátrendezések, reorganizálások aktuálissá 
teszik, hogy felhívjuk szaktársaink figyelmét a Halász 
Ödön fodrászberendezések, illatszereik és fodrászati cik
kek raktára cégre, amelynél szükségleteiket a legjutányo- 
sabban és legki elégi többen szerezhetik be. A Halász Ödön 
cég, amelynek szakkörökben régi, jó hírneve közismert, 
a fodrásziparban előforduló bármilyen cikket, fodrászati 
elegáns, modern, ízléses kivitelű és rendkívül olcsó beren
dezéseket, a legválogatottabb illatszerek óriási választékát 
bocsátja vevői rendelkezésére, mindenkor a legjobb kivitel
ben, legkiválóbb minőségben és ami a legfontosabb, olyan 
árban, amely mindenben alkalmazkodik a mostani gazda
sági viszonyokhoz és nem emelkedik túl a szaktársak tel
jesítőképességén. Tiszta lelkiismerettel ajánlhatjuk tehát 
minden szak társunknak, hogy tavaszi bevásárlásaikat, a 
Halász Ödön (Csengery-utca 26.) cégnél végezzék el, mert 
igy legjobban megtalálják számadásukat.

A forgalmi adóellenőr felkel - a mindszenti borbély
mestereket —  Írja az Ipartestükének Lapja —  még 1931. 
októberében és azt kérdezte tőlük, mennyi búzát kaptak 
munkadii címén. A mesterek megkérdezték a forgalmi adó
ellenőrtől, hogy milyen célra kell ez a bevallás, mire azt 
a felvilágosítást kapták, hogy malmok ellenőrzése miatt 
szükséges a felvilágosítás megadása.

Most, 1932. március 9-én. ismét megjelent ugyanez a 
forgalmi adóellenőr a borbélymestereknél. Megkérdezte, 
hogy mi lett azzal a búzával, amit munkadij cimén kan
ták. A gyanútlan borbélymesterek, akik még visszaemlé-
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keztek a múlt év őszén kapott megnyugtató szavakra, 
őszintén és gyanútlanul megmondották, hogy bizony ők a 
búzát megőrölték és családjukkal együtt elfogyasztották. 
Nem is gondolták, hogy a családi kenyér elfogyasztása 
veszedelmet zúdíthat rájuk. Nem úgy a forgalmi adó
ellenőr. Hivatalos ábrázatot öltött és kijelentette, hogy a 
borbélymesterek kötelesek a megőrölt búza után a liszt 
forgalmi adóját megfizetni.

Nem szólunk most arról, hogy ha az ember búzájából 
önmagának kenyeret őröl, az adó alá esik-e. Mindössze 
megkérdezzük, hogy illetékes helyen helyesnek találják-e, 
ha az amugyis ezer gonddal és bajjal küzködő kisembere
ket ilyen zaklatásoknak teszik ki. Mi hisszük, szeretnék 
legalább is hinni, hogy az ilyen eljárások még az illetéke
sek részéről is rosszalásban részesülnek.

Tapasztalatból tudjuk, hogy a közönség igen nagy
része sokat vár a jószerencsétől. Senkise hiszi, hogy a 
szerencse kormányozható volna, hogy gazdagabb, jobb, 
műveltebb, tehetségesebb embert előbb kapja el a sze
rencse forgószele, mint a szegényt, vagy kevésbé művel
tebbet. De vágyaik és ösztöneik sodornak mindenkit, hogy 
találkozzanak a szerencse látható formájával és várják, 
reméljék a lehetőséget, a nagy nyereményt. A m. kir. osz
tálysors játéknál minden egyes sorsjegynek egyforma az 
ára, nyerési esélye. Hogy érhet valakit egy főnyeremény, 
ha nincs sorsjegye? Most ismét itt az alkalom! Április 
15-én kezdődik az uj sorsjáték, melyen óriási összegek 
nyerhetők. Ne sajnálja senki a csekély befektetést, hanem 
rendeljen azonnal egy sorsjegyet bármely főárusitónál.

A budapesti borbély-fodrászmesterek betegségé Ij'ző 
és temetkezési segélyegylet vezetősége értesíti összes tag
jait, hogy tagtársunk, Tőke Gy. Mihályné (II. k.) f. é. 
február hó 25-én, 63 éves korában elhunyt. Temetése 
28-án a rákosi köztemető hálottasházából, egyleti zászlónk 
kivonulása mellett és számos gyászolók jelenlétében ment 
végbe. Ezzel esedékessé vált a haláleseti pótlásnak 122. 
esetének befizetése Sohrőder János pénzbeszedőnk utján 
és kérjük tagtársainkat annak pontos teljesítésére. Meg
jegyezzük, hogy a Központban is minden kedden este 7— 9 
óráig teljesíthetők a befizetések.

Külföldön jobb fodrászüzletek habzó krémmel bo
rotválnak. Használja ön is a Habzó Savolint.

HIVATALOS RÉSZ
Elnök: fogad kedden és pénteken d. u. 6— 8-ig.
Jegyzői iroda: Mindennap d. u. 6— 9-ig (szerda és 

szombat kivételével).
Pénztár: Mindennap d. u. 6— 8-ig (szerda és szombat, 

kivételével).
Elhelyezés: Mindennap reggel 8— 10-ig. Kézáipolók, 

stb. reggel 9— 10- ig.
A testület iparhatósági biztosa: Dr. Keresztes Miklós, 

székesfővárosi főjegyző, VI. kér. elöljáróság, Aradi
utca 23.

Testületünk főorvosa: Dr. Molnár Tibor, Sziv-utca 
33. ez. Telefon: 139— 55.
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A testület ügy esze: Dr. Kabakovics József, ny. kir 
törvényszéki biró, Budapest székesfőváros törvényhatósági 
bizottságának tagja, ügyvéd. Iroda: V., Személynök-utca
7., félemelet 2. Telefon: Aut. 182— 21.

Munkakönyvek be- és kijelentése: Naponként d. u. 
6— 9-ig.

Üzleti záróra: Nyitás reggel 7 órakor, zárás este 
7 órakor; szombaton este fél 10 órakor; ünnepnapokon 
délután 2 órakor.

Tanoncszerzödéselc: Hetenként kedden ée pénteken 
köttetnek. A tanoncszerződéskötéshez nemcsak a tan
mester és a szülő, hanem a tanonc jelenléte is szükséges. 
A tanoncszerződéskötéshez a következő okmányok kellenek:

1. A tanonc születési anyakönyvi kivonata.
2. A tanonc iskolai bizonyitványa.
3. A tanonc ujraoltási bizonyitványa.
4. Tisztiorvosi bizonyítvány, hogy a tanonc a borbély

szakmára alkalmas.

Felelős kiadó: Wéber József.
Kiadóhivatali intéző: Csernyák József, IX., Lónyay-u. 49.

APRÓ HIRDETÉSEK
Közlési dij szavanként 10 fillér. Állást és alkalmazottat 
keresőknek minden szó 5 fillér. Az összeg 10 filléres 
postabélyegekben is beküldhető. Beküldött apróhirde
téseket, melyekhez a közlési dij nincs mellékelve és 
utánvételes ujságrendelést, nem veszünk figyelembe. 
Műkedvelőknek és jelmezes estékre férfi, női parókák, 
szakállak, bajuszok —  vidékre is — kölcsönbe kaphatók 
Kuba Sándor arany- és ezüstéremmel kitüntetett fodrász
nál. Budapest, II., Csalogány-utca 52. Telefon: Aut.

551— 75.
Ha alkalmazottat, alkalmazást keres, ha üzletet, beren
dezést venni vagy eladni akar, sikert csak úgy ér el, 
ha az egész országban elterjedt Fodrász Újságban hir

deti. Egyes szám ára 80 fillér.

Hajat festeni, danuerolroi és vizberakni tanit egy öreg 
közimert nőifodrász. Cim e lap szerkesztőjénél.

Perfekt fodrásznő helyben, de főleg fürdőhelyre mani
kűrön kívül állást keres. Jambrik Mária, V., Da- 
gály-u. 19., I.

24 éves, elsőrendű munkás 15-éig belépne úri üzletbe, 
hol jó  munkást alkalmaznak. Nőifodrász is vagyok. 
Cim: Széles, Sas-u. 16. Házfelügyelő.

Huszonötévé fennálló nőifodrászüzlet, egyszobás, kom
fortos házzal együtt, vagy anélkül, vidékre költö
zés miatt, sürgősen eladó. Kőbánya, Kapolna-u. 
14. Síkos.

Fiatal, szerényigényű úri és ondoláló, perfekt női haj
vágósegéd állást keres. Cim. Boroska Mihály, 
Nyíregyháza, Virág-u. 20.

Intelligens, 32 éves, nőtlen fodrász vagyok. Feleségül 
vennék szimpatikus hölgyfodrásznőt. nemi hozo
mánnyal. Lehet vidéki 'is. Választ: „Ketten egy
célért" jeligére, Budapest, Vilmos császár-ut 42., 
Dohánytőzsdébe. Közvetítők és névtelen céltalan.

24 éves urifodrászsegéd, 8 éves segédi gyakorlattal, jó 
női hajvágó és ondoláló, állandó alkalmazást ke
res, csak jobb üzletbe. ,,H. R.‘ ‘ jelige.

Üg yes urifodrászsegéd azonnali belépésre, ellátással 
állást keres. Vári István, Makó, Révész-utca 1.

Urifodrászüzletet bérbe keresek. P. A., Baross-u. 21.,
II. 2.

Háromszemélyes fodrászberendezés minden elfogad
ható árért eladó. Erzsébet királyné-ut 121. Péli.

Úri és női fodrászüzlet ezerhatszázért eladó. Izabella- 
utca 84.

Egy női fodrászmester fia elmenne gyakornoknak 
olcsó árban dolgozó üzletbe, jó hajvágó, vas- és 
vizo-ndoláló. Buka Károly, Andrássy-ut 01.

Fiatal urifodrász vagyok, ondolálni is tudok, elmennék 
egy és fél évre hölgyfodrásztanoncnak csekély 
fizetésért. Cim: Fülöp Lajos, Wekerletelep, Pe- 
terdi-köz 9., ajtó 1. szám.

Egy jómegjelenésü, 5 éves, versenyt nyert, perfekt 
urifodrászsegéd a nyári szezonra elmenne nyaraló
vagy fürdőhelyre. Megegyezés levélileg. Cim: 
Kovács Imre, Károly-körut 1., I. 1.

Fodrásznő fürdőhelyre állást keres, elsőrendű vas- 
és vizondoláló, manikűröz is. Cim: Király-u. 98.,
III. em. 19. Erdőssy Margit.

Ondolálást, manikűrt, pedikűrt ingyen kitanitom, 3 
hónapi kosztot adok 200 pengőért. Vidékieknek 
lakást. X., Szlávy-utca 36., I. em. 11.

Kitűnő masszirozónő jobb fürdőhelyen állást keres. 
Cim: Grosz Klárika, Pestújhely, Thököly-ut 21.

Perfekt fodrászán, fiatal urileány, belvárosi gyakor
lattal elhelyezkedést keres, esetleg balatonmenti 
fürdőhelyre. Roscnberg Piroska, Eötvös-utca 49.,
I. 11.

Úri- és nőifodrászüzlet, társas viszály miatt, azonnal 
eladó. Évi jövedelem, üzletkönyvek kimutatásával, 
3000 pengő. Bővebbet e lap szerkesztőjénél.

.főforgalmú fodrászüzlet, uri-női, olcsó házbérrel, 
intézettel, elköltözés végett olcsón eladó. Cim: 
fodrásznál, Üllői-ut 50.

Úri és női fodrászberendezés egészben vagy részben 
eladó. Magyar-u. 44., fodrásznál.

Urifodrászsegéd, elsőrendű munkaerő, príma bubi- 
hajvágó, szerény feltételekkel ajánlkozik vidékre 
is, esetleg üzletvezetőnek. Cim: Balog Jósika-utca
II. , I. 15.

Jó forgalmú, 35 éves borbélyüzlet, a VII. kerület leg
népesebb útvonalán, nőifodrászatnak alkalmas, 
vagy kiadható helyiséggel, elköltözés miatt, ma
gánkézből eladó. Ugyanitt Sashalmon lévő^ 230 
négyszögöles házhely; magaslati, pormentes. Cim
megtudható: Ferenc-körut 42., III. 22.

Úri- és nőifodrász elmenne koszt és lakásért Pesten 
vagy környéken. Répánszky Ferenc, fodrászsegéd, 
Gólya-u. 43.

Egy fiatal, jól dolgozó úri- és nőifodrász elmenne ke
vés fizetésért jó  vidéki úri és női fodrászüzletbe. 
Székely Ferenc, Mezőtúr, Árok-u. 5.

Kétszemélyes, egybefutó urikiszolgáló felszereléssel
és forgószékekkel eladó. Fekete, VI., Szent László- 
ut 77.

Kilbertusz Vendel jelentkezzék Engelmann Ferencnél, 
Molnár-u. 12., fodrász.
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UrifodrásznŐ manikűröz és jól csavar, állást keres. 
Cim: Simkovits Joli, Gróf Zichy Jenö-u. 42., I. 11.

Egy perfekt úri- és nőifodrászsegéd április 15-re be
léphet. Kezdők mellőzve. Levélbeni megkeresést, 
fizetési igény megjelölésével kér Bicsák-fodrász, 
Szentgotthárd, Vas m.

Úri és női fodrászsegéd nyári fürdőhelyre állást ke
res. Cim: Schwarcz Miklós, Vörösmarty-u. 62.,
fodrászüzlet.

Háromszemélyes uriberendezés, nagy metszett tükör
rel, mosdókkal, hozzávaló nagy darab tükrösszek- 
rénnyel, cseresznyefából és három kiszolgálószék- 
•kel, eladó. VIII., Luther-u. 1/a. Hölgyfodrászüzlet.

Perfekt hölgyfodrászt keresek bérlőnek vagy társnak 
vidéki üzlethez. „Régi jó “ jeligére.

25 éves urifodrász, ondoláló segéd vagyok, elsejére 
belépnék jobb vidéki vagy fővárosi üzletbe. Döme 
Géza, Őriszentpéter, Vas m.

Uri-női fodrásznak biztos megélhetést nyújtó, modernül, 
Dauer-gép, autógeizer-mosdóval berendezett forgal
mas üzlet eladó. Lipótváros, Csanádi-u. 4.

Gyakorlott jó munkás, nőifodrászsegéd állást keres. Cim: 
Waltner, V., Szent István-tér 11. III. 12.

Fodrászberendezések, uj és használt, valamint forgó
székek állandó raktára. Scháffer, VI., Jókai-utea 2.

Üzlethelyiség, melyben 28 éven át jóforgalmu fodrász
üzlet volt, Pápa főhelyén azonnal kiadó. Bővebbet: 
Petőfi Sándor-utca 5., II. 11., II. főlépcső. Spitzer.

Bérbeadó nőifodrászterem. VII. kerület, Bem-utca 2. 
Sirko József, fodrász.

Olcsón eladó egy transzparens, fejmosóállványt pedig 
vennék. Cim: Klauzál-utca 18., fodrász.

Berendezések, forgószékek legolcsóbban Bamberánál.
Egyéves urifodrászsegéd elhelyezkedne olyan üzletben, 

ahol a női fodrászatot kitanulhatná. Szerződéssel, 
vidékre is. Óim: Békefy Márton, Budapest, Árboc
utca 4. I. 21.

Svábhegyen külön-külön bejáratú úri- és hölgyfodrász- 
termemet eladom. Zoni, Honvéd-utca 29.

ötéves elsőrendű urifodrászsegéd, jó nőihajvágó és vas- 
ondoláló, alkalmazást keres jobb üzletbe. Fridrich 
János fodrászsegéd, Palotabozsok, Baranya-megye.

Egy jó és gyors munkás urifodrász, ki jól vág nőihajat, 
egy jobb vidéki üzletbe ajánlkozik. Soós András, Kar
cag, Rákóczi-ut 105.

Három és féléves borbélysegéd elmenne kisebb fizetéssel 
vidékre is. Grünvald Imre, Gyula, Dr. Karácsonyi
utca 28. szám.

Forgószék (4 darab) olcsón eladó Herédi Ferencnél, Kis
kunhalas, Kazinczy-u. 2.

Pestmegyei, 9 ezer lakosú nagyközségben, biztos megélhe
tést nyújtó fodrászüzlet, elköltözés végett eladó. 
Hölgyfodrászna'k kiválóan alkalmasr mert ez a köz
ségben nincsen. Bővebbet Csapiár Lajos fodrásznál, 
Szabadszállás.

Fiatal fodrásznő, egyévi gyakorlattal, jól ondolál és mani
kűröz, elhelyezkedne vidéken. Cim a kiadóban.

Fiatal urifodrászsegéd jobb üzletbe azonnal belépne. 
Huszák Ferenc, Fűzfő, gyártelep.

Jómegjelenésü urifodrászsegéd, aki a női hajvágásban 
perfekt, hölgyfodrász-tanoncnak elhelyezkedne. 
Stern József, X., Halom-u. 15. I. em.

Belépésre keresek jó munkás úri- és nőifodrászsegédet 
és egy hölgyfodrásznőt, ki manikűröz is. Hartman 
Antal, fodrász, Keszthely, Kossuth Lajos-u. 26.

Veszek 'kétszemélyes fodrászberendezést jókarban. Szabó, 
fodrász, Várpalota.

Egy régi üzlet öregség miatt eladó. Szigony-u. 20.
IJri- és hölgyfodrászüzlet leltári áron olcsón, elutazás 

miatt eladó. Cim: Kalmár urnái, az Ipartestületben.
20 év óta fennálló borbély- és fodrászüzlet haláleset 

miatt eladó. Albertfalva, 4. szám.
Fiatal urifodrászsegéd másféléves gyakorlattal teljes el

látás és legcsekélyebb fizetésért bárhol alkalmazást 
keres. Szives megkeresést kér Friesenhahn Béla, 
Budapest, V., Hold-u. 13. I. 7.

Éves bizonyítványokkal elhelyezkedne helyben vagy vi
déken, tízéves urifodrászsegéd, csak elsőrangú üz
letben. Speciális nőihajvágó. Cim: Kiss urnái az 
ipartestületben.

Üzletberendezések kisebb-nagyobb kivitelben, forgószé
kek első kézből. Mintaterem, Bambera fodrásznál. 
Karpfenstein-u. 21.

Úri fodrászüzletben állandó vasárnapi kisegítést keresek 
vidéken. Pál, Budapest, II., Szilágyi Dezső-tér 3., 
fodrászüzlet.

ö t  éves elsőrendű urifodrászsegéd, jó  nőihajvágó és vas- 
ondoláló alkalmazást keres jobb üzletben. Fridrich 
János, Palotabozsok, Baranya m.

Négy éves urifodrász, perfekt nőihajvágó, keveset on
dolál, állást keres. Imre János, Budapest, VI., 
Futár-u. 32. 17/a.

Fodrászsegédnő, jó megjelenésű, ki az uriszakmában 
perfekt, ondolál és manikűröz, felvétetik. Ajánlato
kat fizetés és szakképzettség megjelölésével kérek: 
Kiss József, fodrász, Sopron.

Forgószéket, mindenfajta kivitelben. Berendezést vagy 
bútort, darabonként is legolcsóbban vásárolhat: 
Bambera fodrásznál, Karpfenstein-u. 21.

Benősülhet férfi- és hölgyfodrászatba egy intelligens 
40 év körüli fodrász. Cim a kiadóban.

Jómegjelenésü fiatal urifodrászsegéd azonnali belépésre 
alkalmazást keres. Cim : Halász Károly, fodrász
segéd, Poroszló.

Megvételre keresek jobb vidéki urofidászüzletet. Cim: 
Muhary Béla, Budapest, VII., Szövetség-u. 30/c. 
II. 14.

Laktanyai borbélyüzlet vezető hiánya miatt átadó; be
rendezés és felszerelés eladó. Cim e lap szerkesztő
jénél.

Eladó háromszemé'lye3 toalettasztal, csiszolt tükrökkel, 
kirakat-szekrény, viaszbaba. Murányi-ut 57.

VII., Thököly-ut 3. sz. házban (Keleti p. u. mellett) 12 
év óta jól bevezetett borbély- és fodrászüzlethelykség 
háziúrtól bérbevehető. Bővebbet a házmesternél.

Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon bizalom
mal e lap szerkesztőjéhez. Található délután 2— 4 
óra között mindennap a Westend - kávéházban, Te- 
réz-körut és Szondy-utca sarok.

16



F O D R Á S Z  Ú J S Á G

Van szerencsénk tudomásukra hozni, hogy az 
1932. év legmodernebb és legtökéletesebb gépje a

Baumbusc$-„Bofiém/a"
a f. év február 28-án a Gellértben megtartott tartós- 
ondolálás demonstrálásánál 27 perces tündöklő idejii 
eredményt ért el, szárítás nélkül. Ezt pedig 2—1 per
ces fűtésnek egyszerű s célszerű kezelésének köszön
heti és a 100 százalékos tökéletességű legmodernebb 
technikájának. Minden más gép fölé emelkedett. Min
den egyes fűtőtest, valamint a gép maga földelve van, 
igy kizár minden kellemetlenséget.

Ára a legjutányosabb, mert gépünk a legkiválóbb 
és igy legolcsóbb. Raktárunkon az összes modellek, 
úgymint 12, 16, 18, 20 és 24 fütőtestes gépeink, vala
mint a legújabb szárítók kaphatók összes alkatrészek
kel, úgyszintén a világhírű közismert, speciál C, B, E, 

oldatainkkal.
Hogy mindezekről kartársainkat is meggyőzzük, 

készséggel állunk bármikor rendelkezésükre.
Szives megkeresésüket kérjük alábbi címre:

Baumbusch-gyár képviselete 
Budapest, Muzeum-körut 10. és FELSÖGÖD.

Tisztelt Kartársaim

1 7



F O D R Á S Z  U J S Á O

Kíséreljen meg egy rendelést

Ön meg lesz lepve.

ha Jerba védjegyű félfrancia „R A K É T A " 
borotvával fog  dolgozni.

K apható :

REITER MIHÁLY
fodrásznál ,  Bpest, IV., Sütő-u. 1,
ahol a  m ár e d d i g  Is előnyösen  
ism ert JER BA borotva, fenőszij, 
olló és p aszta  is kapható.

V i d é k r e  p o n t o s  s z á l l í t á s .  
P ollart-borotva is kapható.

A fodrásziparbun szükséges
m m m m

KOLCSONRUHAT
g yö n yö rű , hófehér kivitelben és leg- 
jutányosabb feltételek mellett szállít a

HIGIENA
FEHÉRNEMÜ-KÖLCSÖNZÖ-VÁLLALAT 
BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-U 26.

TELEFON: Aut. 154—47.

Zaorál Ideál“ borotva» »
3/s széles ... . 
4/8 széles ... .. 
5/s széles ... .

Haj vágó olló 17 cm. 
Hajvágó olló 18 cm. 
Haj vágó olló 19 cm. 
Clauberg-féle 18 cm. 
Clauberg-féle 19 cm.
Borotva élesítés.........
Hajvágó olló élesítés 
Hajvágó gép élesítés

3 - 8 0  pengő 
-4 .8 0  pengő 
5 .-4 0  pengő

Zaorál
Zaorál
Zaorál

— -4 .8 0  pengő
— 5 .-4 0  pengő
—  0.00 pengő
— 5 .-4 0  pengő
— 5 . 8 0  pengő
1 .-4 0  pengö-től

— . 8 0  fillér-töl 
1 .6 0  pengő-tői

késmüves és 
’9  müköszörüs

Baross-utca 1. szám.

Szaft társati !  Fodrászom
OTartós (Dauer) ondolálógépek 

b e m u t a t á s a  e g é s z  n a p  
az uj gépekkel u. m . :

külső-, belső-fütésü, spirál-, 
lapos-csavarás bármely géphez 
használható.

O kvetlenül jö jje n e k  el, 
m ielőtt g é p e t  v a g y  fütö- 
teste t vásárolnának.

Princess,
Europ,
P a  dió, 
Fuva, 
Díva, síb.

V éte l n em  k ö t e l e z ő .
Újfajta gép már 550.- 
pengőtől kapható.

Nádas S ándor
Különféle (Dauer) tartós ondolálógépek vezérképviselete 
B u d a p e s t ,  VI., K á l v i n- t é r  6. __________

Nagy bemutató est minden csütörtökön 8 —lO-ig

_

H A L Á S Z  Ö D Ö N
fod rászberen d ezési, fe ls z e r e lé s i, a c é l -  és  k o zm e tik a i c ik k o k  

n ag y k e re sk e d é se
Budapest, V I I . ,  C sen gery -u tca  2 0 . szi'un.

(A-/, úri fodrász ipartest illőt ától len éken.) T e le fo n : 4 5 — 1— 1 3 .
D olgozott már ö n

Tomni,v borotva késsel és T o m m y  liaj vágó o lló v a l?
Ha m ég nem, okvetlen vegyen  belőle ö n  is, m ert ilyen  szer

számokkal dolgozn i élvezet. Minden darabért jótá llá s. Á ra i: 
Tom m y 27-es v. 28as fehérnyelü  francia  élő borotva  drb. 1* 4.60 
Tom m y 32-es % -ns, 4/s-as, vagy 5/s-es hom orú penge drb. 1* 7.00 

Tom m y Non pilis ultra gum is olló  18. sz. 19. sz. 20. sz.

Tom m y lia jvágó olló, gum i nélkül
5.40 1* 5.80

__ 18. sz.______
5.40

P  0.20 P
19. ^ z ._____
5.80

Forgószék, bécsi faoon- 
ban, nikkel fejtám lá- 

. val, p  50.—
Állványos fe jm osó , a leg 

nagyobb  és legerősebb P  85.— 
Nikkel asztali felszere

lés, 4 részből p  10.80
Eredeti 27-es vagy 28-as

P ollárt-borotva  P  4.00
Olasz csésze, fehér por- 

oellán p  ] .20
Lem osótál, fehér p orcel

lán 1.10, 1.44 és p  2 .___
K öln i viz, 5 0% , 8 kü lön 

féle illatban, 1 liter P 4.80
Brillant in, szilárd vagy 

folyékony, virágillat
ban, 1 kg. p  4.20

D ióoln j, I. r. m inőségű P  3.80
O raskoczy borotvaszap

pan, 1 csom ag p
„B íb o r "  borotvasznppan 

1 kg. 10 kocka P
,,B íb or" fertőtlenítő rúd.

borotvaszappan 
Slinm poon-por, I.1 kg,
Slinmpoon por, TI 

1 kg.
Ezenkívül

rendű T
rendű

1.80

2.80
0.00
3.50

P  5.80 P 
,,B íb o r"  slinm poon por,

leveles, 1 tucat P  1.40
O ndoláló kapocs, 3 tu ca t P 1.—
O ndoláló kapocs, nagy 1* 0.80
E gész nagy P  1.20
Méteres fá tyo l, erős, 

m indenféle szintien, 1 
méter P  0.40

Sarkos netz, erős, vegyes
színekben 0.44, 0.50, 0.54, 0.6,0 

Duplán sodrott erős netz 
0.00 és P  0.90

1 protós szeszlám pa,
egész nagy P  9.—

1 protós szeszlám pa,
kisebb P 8.—

Marcel hajsütővas, ere
deti 8-as, 9-es, 10-as 
darabja  P  3.20

Gyém ánt (D lam nnt) k i 
égetett ondoláló vas A,
B, C, darab ja  P  4.50

F odrász lia jvágó fésű d a 
rabja  70 és P  0.80

Húsvéti illatszerek,, e le
gáns adjusztálásban, tu 
catja  : 3.— , 3.40, 3.80, 4.—

H úsvéti szeszes illatszer- 
áru 4 .—  és P  5.20P 2.40

...i i raktáron tartunk a fodrászat! szakm ában használatos
m indennem ű felszerelési cikkeket és acélárukat. V id ék re csom a- 

dljat. nem szám ítunk. Ü zletberendezésnél fe lv ilágosítással 
. költségvetéssel készséggl szolgálu n k d íjta lan u l.

golási



H ER C ZO G JÁN O S
müköszörüs

és késműves-specíalista
Budapest, VII., Bethlen-u. 14

(Keleti pályaudvarnál)

Vállalok minden e szak
mába vágó köszörülést 
és javításokat garancia 
mellett. Finom acéláruk 
állandóan raktáron, úgy
mint: borotva, olló, zseb
kés, bajvágógép, mani- 
kürmüszerek, fenőszijak 
és fenőkövek stb. legjutá- 
nyosabb áron kapható.

Vidéki rendelések azonnal elkészülnek

Telefon.; J. 304—Sí.

A z  O r s z á g  le g r é g ib b  é s  le g n a 
g y o b b  s z a k ü z le te .

K o m p l e t t  fé r f i  é s  n ő i  fo d r á s z 
ü z le t i  b e r e n d e z é s e k .

Az összes szakmabeli cikkek, 
szerszámok és felszerelések
Megbízható, pontos, lelkiismeretes, amit három

évtizedes fennállása igazol és garantál.
Nem versenyez árban, hanem minőségben.

Kérje árjegyzékeinket, amelyeket díjmentesen 
küldünk meg önnek is.

Külön müköszörüs-osztály.
ISIIM* *  WIMm SWÉWW IW IÜW iWm iHWWm SWWHilSHW W Iw e '

K evés pénzért
Felülmúlhatatlan jó beretvát csak a D r e s z m a n n -  féle

késben kaphat!
27—28-as szélességben P 3.60 

77-es félhomoru -. P 4.60
továbbá:
27-es szélességben Dreszmann* féle P 5. 
119-es félhomoru „ „ P 7-

Világmárkás Record borotva, a leg
finomabb nemes acélból. M i n d e n  
_________darabért szavatolok.--------------

' 27—28 szélességben P 4.—
Javítások, személyes felügyeletemmel 
történnek, kívánság szerint és gyorsan. 
Igazi jó DRESZMANN-féle köszörü- 
--------- léssel pénzt takarít meg. ---------

•iflitkoaioru késes és kösxör&s mester
Fodrászati berendezések. .— Illatszer raktára.

B u d a p e s t , VIII., Ü llő l-u t  38 .
József-kö^ut sarok. Telefon: J , 4 2 9 —29.

H a  v e n d é g e i t
é s  tjasxnálatban gaxáaságosan

a d a r f a  d is s e o lg á ln i ,  
a d d o r  R o s s z n á l  f o n

A R T
g y á r t m á n y o d a t .

A R T  Lotion ........................................................ lit. P 5.60
„ Bay Rum ............................................  „ „ 5.60„ Kölnivíz..........................................   „ „ 5.60„ Vegetál, minden il la t .............. ................. „ „ 5.60
„ Brillantin krist. ... .;. ... ... ........... kg „ 4.80
„ „ ragadós....................................  „ „ 6.—
„ „ folyékony la. ........................  „ „ 4.80
„ Dióolaj la........................ 1................ ... „ „ 4.40„ Fodrászpuder............................................  „ „ 2.—
„ Shampoon ...................................   „ 2.20 2.50

Matador borotvakrém perc" ...................... „ P 2.50
ö s s z e s  f o d r á s z  a. t i c i k k e k ,  b o r o t v a s z a p 

p a n o k  s t b .  k a p h a t ó k .

" P a jo r  M á t y á s
Alapítva 1906. Budapest, V., Tátra-utca 18.

Tel.: Aut, 18— 1—91
Mg** P r ó b a m i n t á k  k a p h á t ó k .  Árak ab Budapest 
franco, csomagolás utánvét 5 százalék kassza értendők*



P A L L E T T A  R I C H Á R D  U T Ó D A

LÉBER KÁLMÁN
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Borotva és késárugyára, solíngeni, 
sheffieldi finomacéláru nagybani rak
tára, műkőszörtildéje és nikkelező

telepe

Tökéletesen berendezett üzem 
fodrász szerszámok köszörülésére, 

javítására és nikkelezésére

Alapittatott 1889 Budapest, VUL, Rákóczi-ut 61. Telefoni J. 358-09

Üzemünk fejlődése megkövetelte, hogy gépeink állományát és üzlethelyiségünket bővít
sük. A  nálunk megszokott szerénységgel tudatjuk ezen körülményt, aminek alapköve, 
a gyártásunkban, a munkáinkban, ármegszabásainkban, versenyképességünkben, kedves 
vevőinkkel való érintkezésben, nemkülönben minden cselekedetünkben megtalálható: Ra
gaszkodunk a tényékhez és valódisághoz! Vállalkozásunkat négy pillérre építettük: A
szakszerű alaposságra, a folytonos gondosságra, a technika helyes alkalmazására és az 
üzleti élet minden harcát megálló erkölcsére. Ebben benne van: A  megrendelő által tel
jesítendő fizetésért a legtöbbet tudni nyújtani. A  panaszával, ha előfordul, éppen olyan 
kedvesen meghallgatni és segíteni, mint a vásárlásnál. Csak igazat mondani! Még ak
kor is, ha látszólag ellenünk szólna, tudni és megérteni, hogy nem kell nékünk olyan 
haszon, amiből másnak kára van! Köszörüléseket és javításokat, valamint nikkelezé- 
seket gondosan és szakszerűen, a megígért időre pontosan, a lehető legolcsóbb árban 

készítjük el és postai megrendeléseket haladéktalanul továbbítjuk.
Üzemünkben kipróbálható és általunk forgalomba hozott: Villamos-haj vágógép, villamos-hajszárító, vil? 
lamos-massage, villamos-porszívó, villamos padlófényesitők^fe és villamos vízellátási-szivattyúk. Kérjük

szives látogatását.

P
m
m

Hajvágógépek 1 darab
Valódi „Juvel'* 3-as 5, 7 mm. • ij • 12.—
Ugyanaz 0 - á s ............................
Valódi „Protos" . . . . . . • • • 13.50
Valódi Koh-i-noor 3-as 5, 7 . • • • 14.—
Ugyanaz 0 - á s ............................
Valódi „M ars" 3-as 5, 7 . . • • • 10.—
Ugyanaz 0-ás • • • 10.—
Valódi „Mundus" 3-as 5, 7 . • • • 14.—
Ugyanaz 0 - á s ............................
Rendszer Juvel 0-ás vagy 3-as 5, 7 . 8.50

„ Koh-i-noor . . . 5.—
Lapok felpassitva, alsólap . • • • 4.—

„ „ felsőlap . • • • 3.25
A  legtökéletesebb gép Babi nyakborot-
válás - helyett, nem húz, nem szúr,
nem hagy el, utána nem lesz vörös a
n y a k ............................................

Rugók.
Juvel, Mars, Mundus . . . tct. 3.00 0.30
Koh-i-noor . . . . . . tct. 1.— 0.10
Csavaralátétrugó . . . . tct. 1.— 0.10

Hajvágóollók.
Ered. pipás Clauberg Non Plus Ultra 18 6.50,
Ugyanaz ................................. 7.—
Ugyanaz solíngeni 18 . . . • • • 4.40
Ugyanaz . . . . 19 , . . • • • 5.—
Ugyanaz . . . . 20 . . . 5.60
J. A. Henckels 18 . . . . • • « 6.50
Ugyanaz 19 . . .  . • b • 7.00
Olcsó, sima 3— 4-ig . . . .
Manikűr olló finom, vékony • , • • 2.—
J. A. Henckels............................ 4.—
Manikűr reszelök 14 16 18 20 cm.

1.50 2.— 2.20 2.40
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ! ■ ■ ■ ■
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Körömkaparó és feltoló 
Borotvák 

Léber homorú 76-os 3—
Léber félhomoru . .
Léber negyedhomoru 
Léber Attila 27. 28. .
Johnson 7 csili, homorú 
S. Pearson homorú .
Ugyanaz fr. . . .
Gold Krone homorú .
Kronenberg 27. 28 .
Hamond 27. 28 . .
Clauberg pipás 27. 28 
F. Ed. Wüsthof homorú 
Merx u. Co. homorú 
Ugyanaz francia élű 
Eredeti „Pollárt" 27. 28 
Eredeti „Hamon** Páris . . .

Minden borotva csont, vagy hasonló értékű 
nyéllel van szerelve és jótállással 

Fenőszijak lógós és kézi 2.— 10.—  P-ig, 
melyek használatra preparált állapot
ban lesznek kiadva és a jó fenésért 

garantálva.
Köszörülések és javítások.

Borotva ' köszörülések 
Fodrászolló „
Manikürolló „
Haj- és szakállgép 
Nikkelezés . . . .

Fehér, príma csontnyél borotvára fel
szegecselve ....................................... .....  i .__

Sdhützer borotvaszappan mindig a legolcsóbb árban. 
Forgalmi adó és csomagolás az árakban bennfoglal- 

tatlk és Így az külön nem lesz felszámítva.

I darab 
1.60

7.20 ‘
6.40
5. —
4.40
8.—

10. —
7.—
7.—
4.—
4. —
6. —  
6.—  
6.—
4.40 
4.60
5. —

1.44
0.80
0.56
1.60
1.60

Európa irodalmi és nyomdai részvénytársaság (Igazgató Schmidek Tibor dr.), Budapest, VI., Ó-utca 12. i S T




