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

késben kaphat 1

27— 2 8 -a s  szé lesség b en  P 3 .6 0  
7 7 -e s  Sélhomoru •• P 4 .6 0

továbbá:
27 -es  szélességben-D reszm ann-féle P 5. 
119-es félhomoru „ * P 7 -—

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

2 7 —28  szélességben  P 4 .—
Javítások, személyes felügyeletemmel 
történnek, kívánság szerint és gyorsan.
Igazi jó DRESZMANN-féle köszőrü- 
_____  léssel pénzt takarít meg. --------

D R E S Z M A N N  K Á R O L Y
eznstkoszorus késes és köszörűs mester
Fodrászat! berendezések. —  Illatszer raktára.

Budapest, VIII., Üllői-ut 38.
József-körut sarok. Telefon: J, 429—29.

.......... ......................................................

A z O rszág legrégibb és leg n a -  
gyobb szaküzlete.

K o m p l e t t  férii és női fodrász
üzleti berendezések.

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.

tökéletességét és göndöritésének kivá
lóságát legjobban bizonyítja,  hogy

az I. orsz. verseny 5 dijából kettőt 
a II. orsz. verseny 10 d ijából ötöt

„G. S.“ géppel nyertek meg.
Gyors munka — Biztos eredmény —
Zárt fűtés — Nem éget — Nem tör —
Preciz tanítás — Díjtalan bemutatók. A 
,,G. S.“ vizek minden géphez alkalmasak.

Gyártja:  G d á l  S á l id O r  fodrászmester Vili., Rákócii-ut 1.
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Az Ipartestület telefonsz&ma: 
József 424— 79

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

Budapest, VII., Csengery-u. 15.

A Budapesti Borbély-, Fodrász- és Parókakészitő- 
Ipartestület tulajdona és hivatalos lapja.

A testület tagjai a lapot díjtalanul kapják. 
F E LE LŐ S  SZER KESZTŐ : W ÉIÍER JŐ ZSEF

Megjelenik minden hó 1-én.

Előfizetési díj:
Egész évre . . . P 6.—
Félévre . . . . P 3.50

Egyes példány 80 fillér.

X L . évfolyam. 19 3 2 . május 5.

Nyílt levél a fodrásztársadalomhoz.
A z én  program m om .

A  két ipartestület egyesítése. —  A  Mester sző vétség fejlesztése és hatékonyabb megszervezése. —  Az  
árszabás megfelelő rendezése. —  A  vasárnapi munka szünet problémájának megoldása. —  A segélyalap 
megerősítése és gyarapítása. —- A z ipar fejlesztése és a szakiskola. —  A  vidéki fodrásztársadalommal 
erős kapcsolatok kiépítése. —  A  felmerülő ipari problémák sikeres megoldása. —  Akció a közüzemek ellen.

Irta: H ttller Káro ly , a Fodrászipartestü let e ln ö ke .

A mesterszövetség fontosságát sokan nem ismerik 
fel szaktársaink közül. Midőn most felemelem szavamat a 
mesterszövetség érdekében, ez azért történik, hogy fel
hívjam szaktársaim figyelmét mindarra, miért fontos, 
hogy mindenki belépjen a mesterszövetségbe és melyek 
azok a feladatok, amelyeket a mesterszövetség az ipar- 
testületen kívül állva elvégezhet iparunk és szaktársaink 
érdekében. A ímesterszövetségnek tagja kell, hogy le
gyen minden szaktársunk, mert a mesterszövetség erejé
nek megnövekedésével, átfogó és átütő erejének fokozá
sával egy olyan hátvédet állíthatunk az ipartestület mellé, 
amely szaktársaink érdekeit minden fórum előtt, társa
dalmi utón, függetlenül az ipartestület körülhatárolt te
vékenységi körétől és megállapítási szabályaitól, képvi
selheti, megvédheti és megerősítheti. Nem akarunk itt 
beszólni az összefogás közismert példáiról, hiszen min 
den szaktársunk tudja, hogy mik a visszavonás káros 
következményei, mennyire nem tud egy erőtlen csoport 
akaratának érvényt szerezni. Azonban ha ez hatalmasan 
megnövekedett testület, ropogó izmokkal és ellenállhatat
lan testületi erővel akar valamit és azt mindenki akarja, 
akkor akaratát, — mely hiszen kellő irányítás mellett 
nem irányulhat másra, mint a szaktársak érdekeinek 
megvédelmezésére, iparunk fejlesztésére^ és tökéletesí
tésére — minden poklok ellenére megvalósíthatja. Min
den szaktárs tehát, aki még eddig nincs a mesterszövet
ségben, sürgősen iratkozzék be, hiszen ebben még a cse
kély tagsági dij sem akadály és egyéni erejét egyesítve 
másokéval, üdvös és szerencsés alkotások tényezőjévé 
lehet.

Egyébként pedig szaktársaink figyelmét arra is fel 
kell hívnom, hogy a mesterszövetség programra jába vette 
a jövő óv folyamán állandó szakmai előadások, bemuta
tások és vitaestélyek rendezését, mert ezáltal előmozdí
tani óhajtja a mesterek továbbképzését és azt, hogy eze
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ken a bemutatókon és előadásokon a kartársak szakmánk
ban felmerülő minden újdonsággal, újítással és válto
zással megismerkedjenek. Az előadások célja pedig a 
továbbképzés mellett, hogy haladjunk a korral és ne 
legyen szaktársaink között egy sem, akinek maradiságot, 
elmaradottságot, fontos szakmai dolgoknak nem ismeré
sét szemére lehessen vetni.

Mindezek egy bőséges programm keretében benn
foglaltatnak a mesterszövetség ama tervezetében, ame
lyet az uj vezetőség teljes lelkiismeretességgel és nagy 
szorgalommal készít elő. Rajtatok itt tehát szaktársaim 
gyorsítani a tempót, csatlakozástokkal véget vetni az 
eddigi tespedésnek és mindenki egyesült erejével kihar
colni iparunk végleges győzelmét. Vegyetek példát az elől- 
járósági tagoktól, mert valamennyien beléptek a szövetség 
tagjai közé.

A Fodrászmesterek Szövetsége 1932. julius hó 
10-én, vasárnapon egész  napos h ajók irán -duiást rendez Leányfalura

Részvételi dij felnőtteknek od a -  
vissza 150. P gyermekeknek 

12 éves korig 50 fillér. —  További részleteket 
később közlünk

Jegyek kaiplhatók junlus hó 20-átél ni tes
tület pénztáránál és a kerületi alosz
tályoknál.
Jegyek!öl ajánlatos előre g o n d o s 
kodni, mert a hajon legföljebb 
800 em ber fér el.
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Egy-két gondolat a fodrász-
iparról.

Minden foglalkozási ág boldogulását, fejlődését tag
jai műveltségének, iparuk megbecsülésének és egymás- 
közötti —  minél gyakrabbi —  érintkezésnek, a kari ösz- 
szetartásnak köszönheti. Ahol ezek a feltételek nincse
nek meg, ott csak tengődik az ipar és iparos is.

Vannak iparágak, amelyeket alig vesznek számba, 
nem veszik komoly iparnak, mert —  úgy mondják —  
nem produkál maradandó munkát.

Ezek után azt lehetne megállapítani, hogy az em
berek csak a gyáripart becsülhetik legtöbbre, mert az 
igazán produktív ipar. A többi kisebb ipar vagy épen 
kézműipar nem olyan, amellyel érdemes lenne foglalkozni.

Nem tudom megérteni, hogy mivel különb, mennyi
vel áll fölöttébb pl. egy használati vagy bármiféle tárgyat 
előállító ipar a fodrásziparnál. Amott egy élettelen tár
gyat formál esetleg sablon után, a fodrász a teremtés 
koronájának, az Isten képmásának, az ember legfő'bb ré
szének, a fejnek a gondozásában áll segítségül. Nekem 
több különböző iparban volt alkalmam betekinteni, de 
sehol sem tudtam felfedezni, hogy melyik az a foglal
kozás, amelyiket a másiknak fölébe tudnám helyezni. 
Például a műszerész az ő eszközeivel, ha nincs benne ié- 
lek, iparának szeretete csak az órabéres időnek a kitöl
tése a célja, nem sokat érő munkás. Ha az elkészítésre 
reábizott tárgyat lelkiismeretlenül úgy készíti, hogy 
azt a várható időnél előbb ujjal kell pótolni, nem e ha
szontalan munka? Hogy a fodrászipart említsem, a fod
rászsegéd az ő munkakészségével, művészi törekvésével 
nem tud előállítani maradandó dolgot? Hányán horda
nak még ma is parókát? Mivé lenne a színész játéka, ha 
a megfelelő külsőt a fodrász nem adná meg? Nem mara
dandók e a történelmi frizurák?

Hol van hát a baj, hogy a fodrásziparról mint nem
A hibát az ipar űzőiben kell keresni. És meg is ta- 

produktiv mesterségről beszélnek?
láljuk, ha mélyebbre beletekintünk a fodrásztársadalomba.

Nézzük az inastartást, kisérjük figyelemmel annak 
mühelyi oktatását addig a bizonyos sablonos hajvágásig 
és borotválásig, amely után kimondják rá a képzettséget 
és egyeseket útnak eresztenek embertársainak bőrnélküli 
skalpolására és a hajnak munkaközben lefuvása által 
szájillatának és belső bacillustömegének átplántálására. 
Igaz, ezt nem lehet általánosítani, de mivel előfordul, fog
lalkozni kell vele.

A segédi évek már telve vannak küzdelmekkel. Az 
élet, a kor követelményei mind több és több igényt tá
maszt, amelyeknek, ha nem tud megfelelni, vándorolni 
fog üzletről-üzletre. Az a segéd, aki iparát alaposan el
sajátította, is kénytelen a nagy árkonkurrencia miatt 
igényeit leszállítani. Az idő telik, a megélhetési küzde
lem mindinkább eltereli az iparral való behatóbb foglal
kozásától a segédet, mestert és lassan az ipar kulija lesz.

így esik le az ipar és iparos, ha idejében magához 
nem tér és 'az egymás ellen való hajszát, konkurrenciát 
meg nem változtatja, az iparának fölemelését célzó gon
dolat előtérbe tolásával. A konkurrencia ne az árban 
nyilvánuljon meg, mert itt is érvényes az a mondás, 
hogy olcsó húsnak hig a leve, hanem a külső berendezés 
tisztaságában, higiéniában, a kiváló munkában. Az 
iparosság józan megfontolással állapítja meg az irány
árakat, reformálja meg a szabaditási vizsgákat, keltse 
fel iparosaiban az ambíciót az iparfejlesztésére, élessze 
fel a szeretetet az ipara iránt. Ha mindezt elérte, ak
kor meg lesz az iparon keresztül egymás megbecsülése 
is. Mert ismételten hangoztatom, hogy az iparosoknak 
ilyen formában való összefogása, egymás iránti jóakarata 
lesz az az ut, amelyen az ipari munkás jobb jövőjét, az 
ipar igazi megbecsülését fogjuk elérni. Tóth Árpád.

Elölj ár ósági ülés.
Ipartest illetünk elöljárósága .május ho 17-én tartotta ren

des ülését, Mii Mer Károly elnöklete alatt.
Elnök az ülést megnyitja és üdvözli a megjelenteket. 

Külön üdvözli iÍr. K a b a k o v itJózsef ipartestületi ügyészt
újra megválasztása alkalmából és kéri őt, hogy a testületnek 
né csak ügyésze, hanem továbbra is .munkatársa legyen, akihez 
ügyes-bajos dolgokban .ha ríni kor lordul hatunk.

Továbbá bejelenti, hogy a avult ülés határozatának meg
felelően Éber Antal Öméltóságához egy üdvözlőiratot intéz
tünk, amelyet küldöttségileg személyesen adtunk át neki. Ez 
alkalommal a kedvező alkalommal élve, megemlítettük a va
sárnapi munkaszünet kérdését is és Ígéretet kaptunk, hogy 
az ősszel ezirányban megindítandó mozgalmunkat az Ipar
kamara is támogatni fogja.

Minthogy a tanonciskoláktól .igen sok panasz érkezett 
azon irányban, hogy a tanulók igazolatlanul mulasztanak, 
felhívja úgy «z  előljárósági tagok, mint a mesterek figyel
mét, hogy az ellenőrző könyvecskéket minden alkalommal 
nézzék meg és ezúton is pontosan ellenőrizzék a tanulókat.

Megemlíti még, hogy a Fráter-utcai Iskolának az igaz
gatója, Tóth Árpád, a legnagyobb szeretettel foglalkozik az 
Ifjúsággal és ő maga -kérte azt, hogy hívjuk meg a tanonc- 
szabadiitó vizsgáikra és igyekszik a testület es az iskola között 
miinél harmonikusabb kapcsolatot létesíteni. Egyben az igaz
gató ur azon kivánságának adott kifejezést, hogy a fodrász
tanulók a pesti oldalon két iskolába vonassanak össze a taní
tás eredményesebbé tétele végett. A testület ezen eszmét támo
gatni fogja és alkalmilag segítségére lesz, hogy ezen közös 
cél megvalósuljon.

Egyben javasolja, hogy minden előljárósági tag, illetve az 
egész elöljáróság en bloc iratkozzon be a Szövetségbe, amely 
erkölcsi tény a Szövetség iránti bizalmat kifelé is demonstrálni 
fogja. Egyben ezzel is megmutatjuk, hogy a testület a Szövet
séget. minden irányban a legmesszebbmenőieg támogatja.

Az elöljáróság elvhez hozzájárul és kimondja, hogy en 
bloc .belép a Szövetségbe.

Elnök ez alkalommal ismételten felhívja az elöljáróság 
tagjainak figyelmét fontos feladatukra. Minden előljárósági 
tag, aki saját kerületében dolgozik, kerületének tanácsadója 
és nemcsak jogai, de igen súlyos kötelezettségei is vannak. 
Nagyon fontosnak tartaná, hogy az 'előljárósági tagok e kerü
letekben a vasárnapi munkaszünet ügyében nyári propagandát: 
fejtenének ki és ez alkalommal nem mulaszthatja el meg
említeni Amlbach Ferenc munkáját, aki az V. és VI. kerület
ben igen nagy munkával, sem időt, sem fáradtságot nem 
kiméivé, 1134 üzlet viszonyait vizsgálta meg és foglalta kimu
tatásba. Ezért a nagy munkájáért hálás köszönetét fejezi ki.

Friedrieh  Ferenc bejelenti, hogy a közvetítésnél igen sú
lyos zavarokat talált, amennyiben a segédek a lakók nyugal
mát állandóan zavarták, ezenkívül egyesek a köz veti léseket

a r c o t  

látni.
akkor tükrö t
D eutsch  M ór és  Je n ő
cégnél rendeljen. 
Ü vegcsiszo ló  és tükörgyár 
Budapest, VI., Paulay E d e- 
utca 57. :: Fennáll 25 éve.
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cladiák ás üzérkedésre használták fel. E Ián mi már rendet 
teremtett, ás a visszaáll őket a testűiéiből kitiltottuk ás a további 
visszaélések elkerülése védett egy bloc-rendszert léptettünk 
éleibe es kéri a mestereket, hogy minden''közvetítés alkalmá
val nézzék meg, hogy a cédulán lévő név egyezik-e a munka- 
könyvvel.

1 >e.jelenli, hogy a lakoknak nagy része már .januárban 
kérte a tulmagas lakbérek leszállítását, amelyet most teljesí
teni kellett. Az összes lakbéreket arányi a.gosan leszállítottuk 
es pedig 'az 1 szoba-konylias Iakaso-k bérét (100 pengőre, a 
2 szobás mellék helyiséges lakások bérét 1300 pengőre és a 
2 szoba lmllos és niellékhelyiséges lakások bérét pedig 1Ö00 
pengőre. A leszállítás folytán 113(5 pengővel csökkeni a ház- 
bérjövedelem, azaz 10.33(5 pengőről 0.200 pengőre csökkent. 
A kamatterheket számításba véve, jelenleg a háznak 3000 
pengő tiszta hozadéka van.

Azután felhatalmazást kér az ülésterem rendbehozatalára. 
Javasolja, hogy alapszabályt adjunk ki mindenki részére, 
végül, hogy a segédek bejelentését a pénzbeszedővel ellen- 
ő ri zl essék.

Rabony János pénztáros Ismerted az eddigi pénzügyi 
helyzetet és tekintettel a lak bérjövedelem nagymérvű csökke
nésére, javasolja a tiszteletűi jak és fizetések leszállítását.

Mohi-ár Gyula ismerteti a segélyalap és a testület anyagi 
helyzetet és kijelenti, hogy a jelen légi költségvetési éviién 
semmiféle baj nincsen, tehát ezzel a kérdéssel nem aktuális 
foglalkozni.

licitért Bálint szerint a segélyalapnak a dolga, annak
idején alaposan megvizsgál látott a közgyűlés által kiküldött

40 tagú bizottsággal és tudomása szerint pusztán a házbér
jövedelem szolgálhat segélyalapul.

Elnök a segélyalapra vonatkozólag kijelenti, hogy a 
segélyalap elnökségével össze van forrva és ezeií kérdésijén 
nem enged. A segélyalap létezése biztosítva van és ne lássunk 
mindent olyan fekete színben. Amit lehet megtakarítunk ugyan, 
de végeredményben az sem volna nagy baj, ha ez sem tör
ténne meg. Ha szükséges, a tagdijak felemelését fogja java
solni és különben a segélyalap a legjobb végrehajtó, mivel 
csak ezzel lehet hatni a tagdíjak beszedésénél. Minden körül
mények között reméli, hogy ezen évnek a költségvetése biz
tosítva van.

Klnök indítványára az elöljáróság elhatározza, hogy f. év 
junius 20-tól szeptember 4-ig a tanoncok részére, ezenkívül 
f. évi szeptember 26-tól 1933 január 26-ig egy-egy párhuza
mosain haladó továbbképző tanfolyamot tart a segédek és 
mesterek részére és pedig minden hétfőn, szerdán, csütörtökön 
és pénteken este 8—10 óráig. A t a nonetan folyam dija 4 1’, a 
segédek és mesterek részére tartandó tanfolyam dija pedig 40 
P. Egyben elhatározza, bogy a segédek csak 3—4 hónapos, a 
mesterek pedig két 4 hónapos tanfolyam után nyerjenek vég
érvényes bizonyítványt. A tanfolyamok tartását az iparokta
tási főigazgatóságnál ilyen értelemben fogjuk kérelmezni.

Elnök megköszöni a megjelentek érdeklődését és az ülést 
bezárja.

Külföldön jobb fodrás/.ü/Jetek habzó krémmel borotvál
nak. Használja ön is a habzó Savolin-t.
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Gyorsan és tökéletesen bőrőlvdl, tja emel dolgozik. 
Különleges minőségű, kiadós anyagú borotvaszappan. 
Utánozzák, ezért tessék ügyelni az „Ütiorony" véd- 
jegyre és az eredeti csomagolásra.

r S. és
szappangyúr

Budapest, VI., Cövölde-tér 4.
M egren d e lh eti sza k ü zle tek b en , vagy  a gyárn á l is.

I ■SopDanDDaDDaaaooaaanDnciDcicnpnoaacíPDPC.’GtjaüDPOorioaD □cjDaoonoDcnoooaaaaoaoünano

3



F O D R Á S Z  Ü J S Á O

A beretva helyes kezelése.
A jó munka feltétele a jó szerszám!
A borotva fenésének technikája a modern és tudo

mányos kutatások folytán épugy előrehalad, mint min
den egyéb a technikával összefüggő használati tárgy 
vagy gép. Ha visszatekintünk csak 20 évvel is és ösz- 
szehasonlitást teszünk egyes dolgokban, óriási fejlődést, 
előrehaladást fogunk megállapítani. Amit például az 
automobil és repülőgép haladásánál látunk, láthatjuk a 
mi szakmánkban is a hajfestésnél, úgyszintén az ondu- 
iálásnál, sőt még a legegyszerűbb munkánál, a hajmosás 
és szárításnál is. Ugyanez fennáll a borotva fenésére és 
kezelésére is. Kérdezem azonban, nem lehet-e jobban ke
zelni a borotvát? Nem lehet a borotva élének az élettar
tamát meghosszabbítani ? Nem lehet a gyakori és költ
séges köszörülést redukálni és a hosszadalmas fenések 
időtartamát megrövidíteni?

Lehet! Takarékoskodhatunk idővel és pénzzel is és 
mégis jobb élt adhatunk borotvánknak.

Engedjék meg, hogy néhány szóval elmondjam a jó 
borotvaél kellékeit és annak eléréséhez a legolcsóbb és 
legkönnyebb módot.

A borotva épugy mint minden vágcszerszám, akkor 
vág legjobban, ha a vágó élének szöge megfelelően van 
kiképezve. Például a hasításra .szolgáló fejsze élszöge 
sokkal tompább, mint a fa faragására szolgáló ács-sze- 
kerce, ennél viszont a hentes szeletelő kése még hegye
sebb élszöggel bir. A borotvának az élszöge viszont 
aránytalanul kisebb a szeletelő kés élszögénél. Melyik 
most már az az élszög, melynél a legtökéletesebb a bo
rotva vágása? Ennek megállapításáról és könnyű betar
tásáról gondoskodtak a borotvagyárosok.

Akár kövön, fán, vagy szíjon fenjük a borotvát, a há-

M e g ^ i r ó .

A Sólyom T. E. a kartársi összetartás fejlesz
tésére és a szabad természet megkedveltetésére 
1932. évi junius hó 12-én, vasárnap, a Budakeszi-ut 
71. szám alatt lévő Szépjuhászné-vendéglőben
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rendez, amelyre tisztelettel meghívja az összes 
szak- és tagtársakat, azok családját és vendégeit a

Rendezőség.

Találkozók: Reggel 7 órakor a hűvösvölgyi vili. 
végállomásnál. Vezető: Szalay Sándor. Reggel fél 
8 órakor a lipótmezei villamos megállónál. Vezető: 
Váry Gy. Béla. Reggel 8 órakor a zugligeti vili. 
végállomásnál. Vezető: Breitfeld Alajos.

A ,,Szép Iloná“ -tól autóbusz közlekedés.
A t. vendégek egész napi szórakoztatásáról az 

egyesület vigalmi gárdája gondoskodik. Étkezni a 
vendéglőben is lehet- Belépő dij nincs.

Sólyom T. E. vigalmi bizottsága.

Iának és az éllapjának egyenlő laposan kell a fához, vagy 
szíjhoz simulni, ilymódon való fenéssel a legjobb élszö
get kapjuk. Természetesen a sok fenés által a borotva 
óllapja kopik, a borotva keskenyedik, az él és a hát kö
zötti távolság megrövidül, miáltal nagyobb élszöget ka
punk és igy tompább lesz a borotva. Ekkor kell köszö- 
rültetni, hogy ismét megfelelő élszög képződjék.

A jó borotvaél másik kelléke a tiszta él, azaz, hogy 
sodra ne legyen és elég éles is legyen. Ezt fenéssel ér
jük el.

A harmadik kellék a jó élhez teljesen uj megállapí
tás. ehhez az szükséges, hogy a borotva éle „fürészfog- 
szemü“ fogazott legyen. Természetes, hogy ezen fogazás 
oly finomszemcséjű, hogy csak mikroszkóppal látható.

Ezen fogazás lehetősége úgy áll elő, hogy a gyá
rak az acél ötvözéséhez oly anyagot is használnak, me
lyek ridegségünél fogva a fenés alatt kiesnek az acélból. 
Azon szemcsék, melyek a fémmel teljesen körülágyazot- 
tak, nem eshetnek ki, ellenben azon szemcsékkel, melyek 
kopása folytán az ágyazást veszítik, illetve a fémkörülfo- 
gás megszűnik és igy áll elő az előbb említett, szabad 
az él részén fekszenek, mert ezek a fenés által és az él 
szemmel nem látható, „fürészfogazás". Már most, ha az 
élből az összes szemcsék kihullottak, a fenés által uj 
szemcséket felszabadítani nem tudunk, köszörüléssel kell 
segíteni.

A fenés helyes módja, az előbb közöltöket tekintetbe 
véve, a következő:

Vizfenőkövön vizráöntéssel (olajkőnél olajráöntés- 
sel) a kövön ugyanazon minőségű (elhasznált) kővel egy 
kis pépet dörzsöljünk, a két kő összedörzsölése által szem
csés pépet nyerünk és igy kezdjük, meg a fenést, mert 
ezek a kis szemcsék idézik elő az élképzést. Ilymódon 
sokkal gyorsabban fenünk, mert nem kell a borotvahu- 
zogatással pépet képeznünk, hiszen ismeretes, hogy az 
él csak a pép jelenlétekor keletkezik, melyet ezen eljárás 
szerint már a két kő összedörzsölése által könnyebben, 
szakszerűbben és gyorsabban nyertünk. Előbb a borotva 
hátának az oldalát fektessük a, kőre és csak utána vi
gyázva az éllapot, nehogy az él, szabadszemmel nem lát
ható csorbát szenvedjen. A kést huzzuk mindig végig a 
kövön, nehogy vájolat keletkezzék a kövön, mert ha ilyen 
ivbevágott kövön fenünk, az mindig rossz élt ad, az él 
a helyes szögét nem kapja meg és tompább szőrű lesz. 
Ha mégis vájolat keletkeznék a kövön, azt haladéktala
nul habkővel dörzsöljük egyenletesre.

A kővel való fenésnél sodra marad a borotva élének, 
ennek eltávolítására szolgál a fán vagy szíjon való fenés.

A szíjon is oly simán huzzuk a kést, mint a fán, 
mert a csapkodás által keményebb borotván csorbát, lá- 
gyabb borotván pedig újabb sodrot kapunk, melyek sza
bad szemmel nem láthatók.

A fogazás eléréséhez és a gyorsabb fenéshez pasztát 
kell használnunk a fára. Az általam előállított fenő
paszta összetétele oly előnyös, hogy csak a szükséges 
mennyiségű szemcse esik ki, a borotvát túlzottan nem 
•koptatja és gyorsan fenhetünk vele.

így kezelt borotvánál négyszeri tolás elegendő.
Ezen előnyös tulajdonságánál fogva állandó haszná

lata oly sokáig tartja jókarban a borotva élét, hogy a kö
vön való fenés, mint a köszörülés szüksége erősen redu
kálódik. Használata tehát nemcsak jobb élt, gyorsabb fe
nést, de főleg pénzmegtakarítást jelent.

Kérem, igen tisztelt kartársaimat, próbálják ki és 
meg vagyok győződve, hogy szívesen fogják állandóan 
használni.

Lusztig Antal.

A „Rakéta** borotva a fodrászipar legújabb szen
zációja.
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Irányelvek az iskola és 
munkaadók (mesterek) szem
pontjaiból főbb vonásokban.

Irta Bak István.
tkokat hangoztatott, de örokéletü igazság ; „összetar

tásban rejlik az erő." Az összefogás, az együttműködés 
ideákért, célokért, nemzeti eszmékért: már csudákat mü
veit még szerény szituációikban is. S ha valaha, úgy a 
mostani idők azok, melyek szinte parancsolólag írják elő 
az összetartást nemzeti életünk bármilyen vonatkozásában 
is. Nekünk, árva magyaroknak, lent és fent egyaránt, 
kiknek e földtekén barátunk nincsen, mi szegény magya
roknak, kik az egész világon csak ellenséggel vagyunk 
körülvéve: szent kötelességünk az összetartás, nemzeti
célokért az összefogásunk sokkalta hatványozottabb mér
tékben, mint talán más nemzeteknek.

A magyar együttműködésnek egyik fázisa: az ipa- 
rostanoncoktatás szempontjából közös nevezőre hozása az 
iskola és a mester érdekeinek. A centrum: az iparostanonc, 
közreható, formáló tényezők: elméletileg az iskola, gya
korlatilag a műhely.

Hogyan működhet egységesen, harmonikusan az iskola 
és mester a centrumért, a tanoncért: célja röviden meg
jelölni cikkemnek.

Az iparostanonc oktatását törvények írják elő. Magá
val a törvény ismertetésével foglalkoznom nem célom, csu
pán jelezni kívánom azt, hogy van idegen törvény is, azok 
részére, kik komolyan az iparostanonc oktatását (elvan 
munkaadókra céloz, főleg vidékiekre, kik holmi szükséges 
rossznak tartják a tanonccktatást, vagy hallatlan közö
nyüknél fogva homályos értesüléseik vannak a szentesített 
iparoktatási törvényről) sohasem vették.

Sok olyan munkaadó van még ma is, kik a rohanó 
időt haladásában meg akarják állítani. Nem akarnak tudo
mást venni a fejlődés örök törvényéről. Gátoini akarják a 
természetes evolúciót részint indolens magatartásukkal, 
részint tájékozatlanságuknál fogva.

Sok esetben a munkaadó —  természetesen tisztelet 
adassék a sok kivételnek ezúttal is — a tanoncát nem te
kinti semminek sem. Mint páriát kezeli, például a pék- 
iparban. Tanonca panasza, kívánsága, küzdelme, mint in
dividuális tény, a mester előtt ismeretlen fogalmak.

Szociális, humanisztikus kezelés sok munkaadónál el
képzelhetetlen tényezők. Az ilyen munkaadók természe
tesen nem sokat törődnek tanoncaiknak az iparostanonc- 
iskolába való pontos megjelenésük ellenőrzésével sem. 
Vagyis a mester kikapcsolta magát az iskolától, eszébe 
sem jut soha nekszust keresni az iskolával. Ez az eljárás 
pedig sok bajinak az okozója, mert az iskola például köve
teli a tanonc pontos megjelenését az előadásokra. A mulasz
tásokért meginti a mestereket, sőt a kerületi elöljárósá
gokra feljelentéseket is tesz, ami kisebb-nagyobb bünteté
sekkel is jár.

A pénzbüntetés az a sajnálatos fórum, mely a munka
adók egyrészét rákényszeríti arra, hogy tanoneának isko
lai ügyével is foglalkozzék. A tanonc indokolatlan mulasz
tása kétségtelen, ha a mester visszatartja az iskolától; 
kétségtelen még akkor is, ha az erkölcstelen, hazug tanonc 
elmegy a műhelyből az iskolábamenés címen, de valójában 
nem megy oda, hanem kimegy a futball-pályára, vagy 
jegyet vált egy moziba. A tanonc e mulasztásáért intőt 
kap a mester, de figyelembe sem veszi, sőt talán molesz- 
tálásnak tartja. A komoly utánjárás helyett gyűlölet ver 
tanyát lelkében az iskolával szemben: hiszen a tanoncát

pontosan elküldte az iskolába. Eszébe sem jut megnézni 
a tanonc ,,Ellenőrző“ -könyvét, amibe a tanító bejegyzése 
foglaltatik igazolásképpen, ha a tanonc iskolában volt. Az 
ellenőrző-könyv első oldalai „Tudnivalók" címen a direk
tívákat adják meg úgy a mesternek, mint a tanoncnak 
egyaránt az iskoláztatás ellenőrzésére, a tanonc iskolai 
kötelességeire vonatkozólag. Kérdem: elolvasták-e azokat 
a mesterek? Ha igen, akkor tudja a mester, mi a teendője 
akkor, amikor tanonca az iskolából a műhelybe megy visz- 
sza. (Megnézi, hogy az osztályfőnök láttamozta-e az ellen
őrzőt, azután a mester is aláírja nevét, miután meggyőző
dött tanonca iskolai jelenlétéről?)

S hogy ez egyszerű ellenőrzés mennyi bajt, kellemet
lenséget előz meg, azt hiszem, bővebben fejtegetnem sem 
kell. 1. Ha hazudott a tanonc, azonnal rájön; 2. megsza
badul az intőktől, feljelentésektől, pénzbüntetésektől; 
3. az iskolában nem ellenségét látja, hanem munkatársát, 
— hogy csak a főbb momentumokat említsem.

Ennyit röviden a tanonciskolái ellenőrzéséről. Az 
iparostanonc-oktatásról e terrénumban még csak azt óhaj
tom megjegyezni, hogy az indokolatlanul mulasztó, ha
nyag előmenetelő, erkölcstelen, rossz tanoncokat az ipar
testület ne szabadítsa fel. Bontsa fel a szerződést, vagy 
hosszabitsa meg a tanoncéveket, mint például a kárpito
soknál.

Ha a szelektálás állandó a középiskoláknál, egyete
meknél, indokolt az iparostanonc-iskoláknál is.

Nagy feladat a tanonc erkölcsi magatartásának ellen
őrzése is. E tekintetben helyesebb, Ka a mester keresi az 
érintkezést az iskolával. Az érintkezés fenntartására leg
alkalmasabb a mesteri értekezletek megtartása az iskolá
ban. Munkaadók és tanárok eszmecseréi, megfigyeléseik, 
észrevételeik, tapasztalataik közlése, értékes anyagok pe
dagógiai, morális és nemzeti szempontokból. (Például a 
tanonc magatartása a műhelyben, érintkezése a vendégek
kel, felekkel; milyen a fellépése, szellemi képessége, mi
lyen a környezete, szülei ház. baráti köre stb.)

Az iskola, a tantestület mindenkor ott van a munka
adó mellett mint munkatárs, mint segítő társ. Ott van 
önzetlenül, barátsággal, őszinteséggel; a mesterektől függ 
annak elfogadása.

Az ipartestületnek, mint első fórumnak, hatóságnak, 
sok szén feladatköre van. Mint szakmai vezetőségnek első
sorban kell példát statuálni a tagok előtt, gyökérig hatoló, 
alapos munkájával, fáradságot, időt nem kiméivé. A mai 
haladó időben az ipartestület nem lehet csak tanoncszer- 
ződtető és felszabadító apparátus, egyszerű gépezet, ad
minisztrációi hivatal, hanem kell, hogy feügyelője legyen, 
ellenőrző közege és direktíváikat adó vezérkara a szakmai 
együtteségnek. Tehát munkaadó, ipartestület és tantestü
let együttes munkája a feltétele az iparoktatás sikerének, 
ipari, morális, /pedagógiai és nemzeti szempontokból.

A kirívó hibákra rámutatni, munkatársi kezet 
nyújtva, volt célja e rövid cikknek. S ha a megértést si
került csak néhánv atommal is erősítenem, cikkirási szán
dékom nem volt elveszett produktum.

Iratkozzon be temetkezési
egyletünkbe, m egszűnnek — gondjai.
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Tanuljunk !
Junius 20-án kezdődik az idén a tanoncszakiskola, 

amelyben az oktatásban csak a II—III. évesek vehetnek 
részt. Azért csak ezen évfolyamok, hogy legyen idő a 
szakma magasabb kiképzésével foglalkozni, vagyis olyan 
dolgokkal, melyeket a tanoncnak nincs alkalma minden 
üzletben megtanulni. Főtárgyak lesznek: urifodrászat,
speciális hajvágás, a ma már nélkülözhetetlen effilálás, 
v í z - és vasondolálás, hajmunka, női hajvágás. Szak
iskolánk arra hivatott, hogy minőségmunkát mutasson 
be, nem pedig tömegmunkát. Az ifjúság kiképzésére he
lyezem a legnagyobb súlyt, mert a jövő generációnak 
kell megadni azt az alapot, mely őt a további képzésre és 
versenyre képessé tegye.

Bevezetésnek ennyit. Cikkem tulajdonképen a mes
tereknek íródott, és pedig azoknak a mestereknek, kik
nek idáig nem volt alkalmuk (vagy hanyagságból, nem
törődömségből, esetleg szégyenből) a szakiskolánk tan
folyamait látogatni. Panaszkodunk mindig, hogy az 
üzlet nem megy, de, hogy sokszor mi magunk vagyunk 
a baj okai, azt nem akarjuk belátni. A vendégnek nyúj
tani is kell valamit, nemcsak árversenyzéssel, hanem 
munkával.

Szakmánk a háború óta rohamosan fejlődött olyan 
magas nívóra, hogy ami 20 évvel ezelőtt művészet volt, 
az ma már semmi! Az úri és női fodrászat egy szakma, 
de azt tökéletesen kell tudni. A tanulás helyett mi tör
tént? A legtöbb szaktárs bevezette ugyan a női fodrá
szatot, de nem ért hozzá. És igy kezdődött az árrombo
lás, valósággal szégyen fogja el az embert, ha a sokszor 
lehetetlen árakat olvassa. Ha az illető urak tanultak 
volna és igy tudnák, hogy mi az igazi szakma, nem érté
kelnék le ennyire munkájukat. Ezen csak egy dolog 
segít, a tudást kell fejleszteni! A háborúhoz pénz kell — 
a mi esetünkben csak tanulni. A tanulás nem szégyen s 
hogy mindenkinek alkalmat adjunk, ipartestületi szak
iskolánk őszre egy nagyszabású mester-továbbképző tan
folyamot fog felállítani. E tanfolyam ideje kétszer négy 
hónap lesz, a teljes kiképzéshez azonban, tekintve a tan
anyag nagy gazdagságát (a legegyszerűbb munkától a 
legmüvészibb kivitelig), mind a két kurzus elvégzése 
szükségeltetik. Aki ezen tanfolyam mindkét részét el
végzi és egy pártatlan zsűri előtt a vizsgát sikeresen le
teszi, mesteri oklevelet fog kapni. E tanfolyam megnyi
tásának előfeltétele, hogy megfelelő számú jelentkező 
legyen.

Felhívom tehát a kartársakat a jelentkezésre. Lebeg
jen szemük előtt, hogy csak az tud alkalmazottaitól jó 
munkát követelni és azoknak parancsolni, aki maga is 
tökéletes szakmájában. Nem úgy, mint most, sajnos, 
több helyen a segéd többet tud meserénél. Uraim! Ver
senyezzünk egyszer a munkában is, nem pedig csak az 
árral, mert ha ez igy megy tovább, nem lesz már fodrász! 
A női fodrászat igen szépen fejlődött, ellentétben az 
úrival, mely állandóan hanyatlik. Jusson eszünkbe, hogy 
ennek is mi vagyunk az oka. Nekünk éppen úgy kellene 
férfidivatot kreálni, mint az a női fodrászatnál van s 
nem állandóan a sima hátranyalt frizuránál maradni. Ha 
valakinek uj gondolata, ideája van, jöjjön hozzánk és 
mutassa be. ősztől kezdve állandó bemutatásokat is fo 
gunk tartani a mesterszövetségben.

Jelen soraimmal kartársaimat letargiájukból aka
rom felrázni. Aki nem tud, az tanuljon, a kor itt nem 
határoz. Magam sem tartozom a fiatalokhoz, nekem is 
mindig tanulnom kell és sohasem vagyok megelégedve 
azzal, amit tudok. Ha minden szaktárs igy fog gondol
kozni, akkor a fodrászipar nincs elveszve, hanem egy uj, 
szebb fellendülésnek indul. Adja Isten, hogy igy legyen!

Hurtl Oszkár, 
szakiskola igazgatója.

Vélemények 
az ipar egyesítéséről*

Müller Károly ipartestületi elnök hatalmas cikke 
iparunk egyesítéséről a közvéleményben és ipari köreink
ben nagy hatást és visszhangot keltett. A Fodrász Újság 
szerkesztősége felhasználta a jó alkalmat és felkérte 
i p a r o s  társaink kiválóbbjait, hogy az elnök által felvetett 
kérdésben minden a'ldalról szóljanak hozzá, mert véle
ménye szerint az eszmék tisztázása utján hamarább el
érhetjük céljainkat. Nagyon sok választ kaptunk, azon
ban e számban, helyszűke miatt csak néhány véleményt 
közölhetünk a beérkezés sorrendjében. Természetesen, 
minden egyes véleményhez mi is utólag majd megtesszük 
a magunk észrevételeit.

Igen tisztelt Szerkesztőség!
A hozzám intézett kérdésre, csak röviden válaszol

hatok, mert ez olyan fontos kérdés, hogy önöknek első
sorban az ipartestületünket, mint hivatalos fórumot kel
lene véleménynyilvánitás, vagy tárgyalásra megkeresni. 
És 'ha ez nem járna kellő eredménnyel, akkor tehetek 
egyéni nyilatkozatot. Müller Károly ur személyét és 
tevékenységét komoly alapnak látom egy megértő tár
gyalás megkezdésére. Mert az égetően sürgős tárgyalási 
anyagot a helyzet bőven szolgáltatja.

Szaktársi üdvözlettel: Hufnágel József s. k.
*

Bár még nem ismerem egész terjedelmében a fenti 
cimü nyílt levelet,.de annak vezérgondolata, véleményem 
szerint, a fodrásztársadalom igen széles rétegében talált 
visszhangra. Mondhatnám úgyis, hogy végre elhangzott 
a szó, mely bátran és hangosan kimerte mondani azt, 
ami igen soknak szivében eddig csak lopva és titokban 
halk vágy volt. Ma egész más a helyzet, mint volt a sza
kadáskor. Ma már óriásivá nőtte ki magát a nőifodrá- 
szat és napról-napra szaporodik azok száma, akik áttér
tek a nőifodrászatra és igy bizton remélem, hogy meg
találjuk azt a megértést, amit annakidején Diogenes 
lámpájával sem lehetett felfedezni.

Hiszem, hogy ez a megértés már megvan és ha 
őszintén hívnak vissza otthonunkba, egyenlő jogokkal és 
egyenlő kötelességekkel, akkor ez a már pusztulásra 
szánt gyönyörű szakma uj életre éled és megerősödve, 
nagyobb lesz, mint volt valaha.

Gaál Sándor s. k., nőifodrászmester.
*

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Elsősorban meleg elismerésemet kell kifejeznem Mül

ler elnök urnák, hogy iparunk jelenlegi, állandóan égető 
kérdését férfias bátorsággal állítva a nagy nyilvánosság 
elé. Az ipar kettévált alapzatának egyesítése, a női és az

müUöszörüs és késmüves-speeialista,

Budapest, VII., Bethlen-u. 14.

(Keleti pály a u d va r mi 1.)

Vállalok minden e szakmába vágó köszörülést és 
javításokat garancia melleit. Finom acéláruk állandóan 
raktáron, úgymint: borotva, olló, zsebkés, haj vágógép, 
manikUrmüszerok, fenöszijak és fenőkövek stb. legju- 

tányosabb áron kapható.

Vidéki rendelések azonnal elkészülnek.
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közösek, a rossz 
egyformán re-

u r i f od r ász ipa r minél sürgősebb egyesítése olyan legak
tuálisabb probléma, amelyet még ma, nem holnap, sőt 
azonnal meg kell oldani. Éppen ezért tartom szerencsének, 
hogy Muller elnök ur ezt a kérdést olyformában állította 
be, hogy ahhoz mindenki hozzászólhasson és a szakavató 
szakmabeliek tanácsai és felvilágosításai minél hamarabb 
megé/lelhetik a kedvező megoldást.

Hiszen a szakma közös, érdekeink 
gazdasági helyzetet egyformán érezzük, 
ménykedünk abban, 'hogy talán jobb jövő vár iparunkra. 
Minek tehat akkoi két ipartestület, két óriási adminisztrá
ció, két 1 eszi ól tett kiadások es költségek, mig ha egyesü
lünk, csak egy adminisztráció kell, egy költségvetés, kö
zös alapon, vállvetett erőfeszítéssel harcolhatjuk ki mind
azt, amit pillanatnyilag lesülyedt iparunk módjának fel
emeléséhez szükségesnek tartunk. Azonkívül az egyesülés 
esetén még az az indítványom lenne, hogy az elnöki állás 
teljesen független, jobb javadalmazással tegyük lehe
tővé, hogy az elnök teljesen önálló legyen, senkitől ne 
függjön, ne kelljen üzlettel bajlódnia, hanem teljes tevé
kenységét és szellemi erejét tisztán az ipartestület és a 
szakma érdekeinek szolgálatába állíthassa.

Mindezekből az következik, hogy az egyesülés gyors 
és biztos keresztülvitele mellett vagyok és igen rossz ipari 
helyzetünk megjavítására legfontosabb eszköznek tartom.

Kovács Ferenc s. k.

Igen tisztelt Szerkesztőség!
Nagybecsű körlevelükre csak röviden óhajtok hozzá 

szólani. Nagyon fájdalmasnak tartom, hogy ennyire ju
tottunk, efölött eszmecserét kell folytatnunk, vagy hozzá
szólást gyakorolni. Mert a szétvállásnak meg sem szaba
dott volna történnie. Nem óhajtom firtatni az elmúlta
kat. mert akkor én külföldön tartózkodtam. És kevés hoz
zászólásom volt, mint jelen esetben is. De hogyha jelen 
esetben komolyan elérkeztünk a becsületes megértés ha
tárához, próbáljuk meg kölcsönös megértés alapján ren
dezni kettőnk ügyét.

Én mindenkor az egyesitett ipartestület híve voltam 
és vagyok. De nem azon az alapon, mint a miniszteri ren
delet kimondta. Szerény véleményem az, hogy minden 
embernek, komolyan megtanult mestersége kenyérkere
seti forrása is legyen. És azok az illetők, akik arra áttérni 
óhajtanak, kötelesek legyenek elsősorban azt meg is ta
nulni. Röviden összefoglalva, igy képzelném el üdvösnek 
a Budapesti Nőifodrászok bevonás lehetőségét a régi 
anyatestületben :

Teljes autonómia!
Minden hátsógondolat nélkül: 1. Szakiskola meg

szüntetése, vagyis, mint csak továbbképzőtanfolyam meg
tartása ; 2. a már meglévő, nőifodrászattal foglalkozók,
de nem tanult mesterek levizsgáztatása. Szóval az ipar 
tisztességes keretek közé való szorítása.

Távol áll tőlem, hogy ezzel valakit megbántani óhaj
tok; tisztán csak az iparnak óhajtok szolgálni és az ille
tőknek önönmaguknak. Röviden szólva, kölcsönös jóindu
lattal feltétlen remélni merem, hogy áldatlan állapotok, leg
alább is iparunk keretén belül jobb útra lehetne vinni. 
Sok más függő kérdéssel egyetemben kölcsönös megbe
csülés és megértés alapján.

Kiki a saját udvarán joggal dolgozhasson és a közös 
ügyet, az öntudatos ipart szolgálhassa.

Maradtam nagybecsű tisztelője:
Gablini József s. k.

*

A „Fodrász Újság“ t. szerkesztőségének,
Budapest.

Az 1932. évi május hó 19-én kelt szives megkeresé
sükre van szerencsém az alábbiakban véleményemet cs ál
lásfoglalásomat kifejteni.

A hosszú éveken át vívott harcnak áldatlan és keserű 
gyümölcse, mindjobban megérlelte bennem azon meggyő
ződést, hogy csakis és kizárólag a nagy többségben rejlik 
az erő. Minthogy a szakmánk kettéválasztása következté
ben az egyesült erő elforgácsolódott, igy csak természe
tes és logikus, hogy a szakmánk, vagyis saját megélheté
sünk, érdekeink felett nem lehetett eléggé őrködni, mely
nek következtében mindinkább sodródtunk a lezüllés felé, 
annál is inkább, mert a legfontosabb szakmai kérdések
ben való egyöntetű állásfoglalások eltörpültek a testvér
harcban.

Szerintem kívánatos volna, mindkét ipartestület ve
zetősége részéről, de hangsúlyozni kívánom, hogy nem a 
megátalkodott, gyülöttel telt tagjait kiszemelni, hanem 
az ifjúbb gárdából is tagokat delegálni, —  egy bizottsá
got összeállítani —  melynek feladata lenne, az ipar mind
két ágának szuverenitása biztosítása mellett, az egyesü
lést előkészíteni.

Kiváló kartársi üdvözlettel: 
Herczog József s. k.

*
A Fodrász Újság májusi számában, az elnök ur által 

Írott cikkét élvezettel olvastam, jólesett az a változott 
hang, amely abból kicsendül, már nem az az izgató, gyü- 
löltségtől fütött irány, amely oly sokszor elszomorított és 
bosszantott, kellemesen érintett, hogy Elnök ur még a 
régi maradt, aki a múltban és mindig megértéssel visel
tetett a nőifodrászokkal szemben, sok a közös érdek és a 
különállás mellett még sok függő kérdés vár elintézésre, 
már azért is szükség volt a megértést hirdető baráti szó
zatra, lehiggadva, egymást megbecsülve, leülhet a két 
ipart űzők, arra hivatottak tárgyaló asztalhoz, de most 
szembe kell állítanom az utdód, illetve előd „megszünte
tem, feloszlatom“ szavakat harsogó hangjával, ezért a
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harsogásért lett az egy ipartestületből kettő. Nem a stré
berek végett, akkor mást, mint amit mi tettünk, tenni 
nem lehetett és most, Elnök ur azt hirdeti, „Térjenek haza 
a nőifodrászok!“ Önnek elhiszem, hogy őszintén gondol
kozik és amíg elnöke lesz ennek az ipartestületnek, talán 
nem is fordulna elő oly dolog, ami miatt meg kellene bán
nunk azt, de az Elnök urnák megint lesz utódja és ha az 
megint harsogó hangú lesz? . . . mert a 'borbélyok több
ségben maradnak akkor is és megtörténhet ilyesmi, akkor 
mi lesz? Megint kiválni, megint újra kezdeni a szervez
kedést? A nőifodrászipartestület mostani vezetősége ellen 
súlyos kifogásaim vannak, de amikor az elnök által fel
vetett eszmét tárgyalom, ettől nem hagyom magam befo
lyásolni, ez az ügy a nőifodrászok egyetemes ügye.

Ha az Elnök ur abban az irányban sikert akar elérni, 
akkor már előre egy oly programmot dolgozzon ki, amely 
mindenkorra kizárja azt, hogy az egyik fél, mint kisebb
ség, a másiknak, mint a többségnek, ki legyen szolgál
tatva; az lehetséges is volna, de mielőtt egy ilyen fajta 
mozgalomban részt vennénk, igazán 100 százalékig kel
lene, hogy ily irányban meglegyek nyugtatva!

Az Elnök ur fogadja nagyrabecsülésemet és működé
séhez sikert kívánok.

W eitmann Jakab.
*

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Legutóbbi találkozásunk alkalmával említett körleve

lét megkaptam és engedje meg, hogy a kérdéssel nem fog
lalkozom bővebben, mert az utóbbi időben általában nem 
szoktam szakmai közügyeinkkel foglalkozni.

Alinden esetre a levél igen fontos kérdés érint és a 
mai napig kialakult nyomasztó gazdasági helyzetre való 
tekintettel az erők koncentrálására való törekvés, logikus. 
Hiszen ma már általában kezd ez a törekvés előtérbe nyo
mulni: összefcgni. De egy ilyen „összefogást" megvalósí
tani nem sorozható a legkönnyebb problémák közé, ha 
nem is tartozik a lehetetlenségek sorába. Minden esetre 
sok érdekellentét vár ilyen esetben elrendezésre, mely 
csakis mindenkit megnyugtató alapon nyerhetne elinté
zést. .Most az a kérdés: van-e ilyen észszerű alap?

Ezt talán a két érdekeltség, előbb a maga kebelében 
kellett volna megkísérelnie, hogy megteremtse. Vagy ta
lán már történt is ilyen irányú lépés? Mivel az utóbbi 
időben nem igen ambicionálom magam a közügyekben 
szorgalmaskodni, nem bírok teljes tájékozottsággal. Ez 
okból is mondottam soraim bevezetőjében: csak oly mér
tékben kívánok a kérdéssel foglalkozni, mint amennyire 
manaipság közügyeinkkel foglalkozni szoktam.

Szives baráti üdvözlettel 
Schadek Antal.

(P'olyt. köv.)

A Budapesti Borbély- és F odrász- 
m esterszövetség k özg yű lése .

A Budapesti Borbély- és Fodrászmesterszövetség má
jus hó 19-én tartotta meg évi rendes és tisztújító közgyű
lését. A közgyűlésen, amelyen Grosch elnökölt, sokan 
jelenték meg a tagok közül, többek között Müller Károly, 
ipartestületünk elnöke is.

Grosch elnök megnyitotta a közgyűlést, melegen üd
vözölte a megjelent ipartestületi elnököt, Müller Károlyt. 
Összefoglaló jelentésében előadta, hogy rossz a fodrász
iparos helyzete, nemcsak a lehetetlen konkurráló árak 
miatt, de a vasárnapi munkaszünet tökéletlen volta miatt 
is. örvendetes jelenségként jelenti be, hogy az ipartestü
let elnöke részéről a legmelegebb biztatást kapott, hogy 
az ipartestület a szövetséggel vállvetve és karöltve óhajt 
dolgozni.

Müller Károly ipartestületi elnök legnagyobb készsé
gét jelenti be az együttmunkálkodásra, de azt kívánja,

hogy a kartársak necsak mint vendégek, hanem .mindegyik 
harcos tagként jelenjék meg a szövetségben, főleg, mikor 
az évi tagdíj csak két pengő, amit negyedévenként is 
meglehet fizetni.

Metzler fodrászmester, mint vendég, az élő rezsimet 
dicsérte, mire Grosch elnök kijelentette, hogy éppen eb
ben a rezsimben kezdődött a mesterszövetség bomlása és 
maga a felszólaló sohasem járult tagsági dijával a szö
vetség fenntartásához.

Az elnöki jelentés megszavazása után megadtak a 
felmentvényt, majd Burger pénztáros terjesztette elő a 
pénztári jelentést, amit Friedrioh választmányi tag hozzá
szólása után elfogadtak.

A régi vezetőséget a hivatalos lista alapján újból 
egyhangúlag megválasztották, mire Grosch elnök meg
köszönte ujjámegválasztását és kijelentette, hogy híven 
programrajához, igyekezni fog az ipartestülettel karöltve, 
a vasárnapi munkaszünet kérdését kedvezően megoldani.

Müller Károly ipartestületi elnök is újból felszólalt, 
üdvözölve az uj vezetőséget és újból kijelenti, hogy az 
ipartestület mindenben támogatni fogja a szövetséget. 
Ahol a mesterszövetség érdekei szóba fognak kerülni, 
mindig, bármely tárgyalásba és bizottságba meg fog ja  a 
szövetséget hivni. Ámde a szövetségnek is minél nagyobb 
propagandát kell kifejteni, szaporítani a tagokat és erőssé 
tenni a szövetséget, úgyhogy a vasárnapi munkaszünet 
kérdésében legalább is egy 700— 800 tagú szövetség tá
massza alá, mit akarunk, ha a miniszterhez megyünk.

Grosch elnök örömmel hangsúlyozza a harmóniát, 
ami az ipartestület és a szövetség között fennforog és 
ebből reméli, hogy az egyesült munka eredményes lesz. 
Ebben a reményben és ezzel az óhajtással a közgyűlést 
berekeszti.
Budapesti Fodrászmesterek Szövetsége választmányának

névjegyzéke:
Grosch Miklós elnök, Metzler Béla alelnök, Klein Já

nos főtitkár, Portscher Lajos titkár, Petz Antal pénztá
ros, Sarok Lajos háznagy, Wéber János ellenőr.

Rendes tagok: Cserna István, Jeeh Mátyás, Szlavik 
Sándor, Kovács János, Lusztig Antal, Petz Antal, Wéber 
János, vitéz Lelkes István, Tatai Gyula, Moldoványi Já
nos, Mangol Miklós, Ambaűh Ferenc, Czézner Márton, 
Karbach András, Vada József, Sarok Lajos, Metzler Béla, 
Csernyák József, Révész József, Emler Ernő.

Póttagok: Ditterián György, Knezevics Száva, Stru-
bert János, Somogyi Antal, Hell Vilmos, Rötzer Sándor, 
Delzottó Gusztáv, Loch János, Taugner Ádám, Weisz 
Béla.

Számvizsgálók: Wachulik Béla, Kahlesz Ferenc, Tur- 
jánszki István.

M ester S zövetség  junius havi 
p rogram ja!

Junius hó 9-én: Kereskedelmi könyvvitel és hogyan 
kalkuláljunk. —  A dó valló ni ások és 
egyebek. Előudó: Frank László fő
könyvelő.

Junius hó 16-án: Tartósondolálást bemutatja : Klókért
Bálint.

Junius hó 23-án: Választ mányi ülés.
Junius hó 30-án: Vltaestőly.
Bemutató előadásaink este <S órakor kezdődnek. Belépő
díj nincs. Vendégeket szívesen látunk. Kérünk pontos
megjelenést. Az Elnökség.
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Csak egy virágszálat — 
meghalt szaktársaink család

jainak.
Ezelőtt 11 esztendővel, látva a nagy 'bajt és gondot, 

amit okozott egy-egy tagtársunk, vagy annak neje elha
lálozása, pénztelenségünk és szegénységünk folytán, elha
tároztam, hogy nagy mozgalmat indítok a halálesetre 
való biztosítás létesítésére.

Nagyon jól tudtam, hogy nagy munkára vállalko
zom, hogy ezirányban az egész városban iparostársai
mat megszervezzem, felvilágosítsam és bár épen az ak
kori fodrászmesterek betegsegélyzőpénztár vezetősége 
direkt foglalt állást ellenem, nem találván sem jónak, sem 
kivihetőnek ezen eszmém, sem szóval, sem tettel nem tá
mogatott.

Felvettem a harcot a nemtörődömséggel, összehív
tam értekezleteket nemcsak minden kerületben, hanem 
kisebb körzetekben is, hegy megnyerjem tagtársaim jó
indulatát e magasztos eszmének, heteken és hónapokon 
át dolgoztam, fáradoztam. Azonban mindjárt az első, má
sodik értekezlet után, látva a nagy érdeklődést, látva a 
nagy lelkesedést, a nagy ünnepi hangulatot és messzeható 
visszhangot, melyet ez eszmém keltett, nemcsak bíztam, 
láttam és tudtam, hogy e nemes és önzetlen munkámat 
feltétlen siker fogja koronázni.

Rövid néhány hónap alatt már 500-as taglétszámot 
számláltunk, akkor beolvadt a Mestersegélyzőpénztárba 
és hála Istennek, szivreható, magasztos feladatot teljesít, 
akkor segit tagtársainkon, illetve azok családjain, ami
kor azok a 'legnagyobb bajban vannak, mikor vagy a ke
nyérkereső családfő, vagy annak felesége elhal, minden
kor olyan összeget -bocsát a bajbajutott családnak, amely 
teljesen fedezi az ily szomorú esetekben felmerülő költ
ségeket.

Könnyeket szárítunk, vigasztalunk, támogatunk, a 
legnagyobb bajtól óvjuk a gyászban levő családot né
hány fillérrel, amelyeket tagságunk révén minden halál
esetkor hozzájárulunk.

Sót esetben, sőt a legtöbb esetben attól kíméljük 
meg a gyászba borult családot, hegy ne kelljen gyüjtőiv- 
vel házalni, könyörögni egy csekély hozzájárulásért, hogy 
szeretett halottjukat el tudják temetni.

Bár jelenleg majdnem ezer tagja van ez intézmény
nek, mégsem vagyok megelégedve az eredménnyel, te
kintve azt, hogy az úri és női fodrász-ipartestületeknek 
majdnem kétezer tagja van és miután mindenkinek a neje 
is tagja lehet, tehát körülbelül 3500 lehetne a taglétszám. 
Tekintettel erre, a temetkezési egylet ezerszámu létszáma 
bizony kevés.

Tagtársaim, iratkozzunk be mindnyájan a fiatalja, 
öregje; ne úgy gondolkozzunk, hogy még nem akarok meg
halni, ráérek majd, ha idősebb leszek. Az legyen a büszke
ségünk, hogy m'i azzal az egy virágszál árával, esetenként 
80 fillér, mások megvigasztalásához, bajbajutott családok 
megmentéséhez hozzájárultunk.

A betegsegél.vző és temetkezési egylet vezetősége 
három hónapra felfüggesztette a beiratási clij fizetését, 
tehát a beiratás, mint olyan, egész julius 31-ig költséggel 
nem jár. Kérve kérem tehát tagtársaimat, ragadják meg 
az alkalmat, aki még nem tagja eddig, iratkozzon be most, 
Írassa be kedves nejét is, járuljon mindenki szívvel es 
szeretettel ezen csekély 80 fillérrel hozzá a bajbajutott 
családnak megvigasztalásához, nyomorának enyhítéséhez.

Ez legyen az a szál virág szeretteinknek, halottaink-
nak. , . . . . .

Müller Kárain, testületi elnök.

A Temetkezési Segélyegylet
felhívása.

A budapesti borbély-fedrászmesterek betegsegélyző- 
és temetkezési segélyegylete 1931 március hó 12-én meg
tartott közgyűlése egyhangúlag elhatározta, hogy 1932 
január hó 1-től kezdve a tagfelvételt három fokozatban 
állapítja meg. Ezen határozat értelmében a beiratkozás
tól 5 évig 400 pengő temetési járulékkal, 5 évtől 10 évig 
550 pengő temetési járulékkal és 10 évi tagság után 700 
pengő temetési járulékkal vesz fel uj tagokat. Természe
tes, hogy az ilyen nagy és egy összegben való szolgálta
tást csak az „Egy valamennyiért és valamennyi egyért“ 
elvének elismerése alapján lehet nyújtani. Temetkezési 
segélyegyletünknek szilárd anyagi megalapozása lehetővé 
teszi, hogy ezen megállapított szolgáltatásokat tagjaink
nak biztosíthatjuk és igy azt, a szakmai társadalomnak, 
mint egyedüli és most már nélkülözhetetlen szervét, ismé
telten figyelmébe ajánljuk. A halogatás ideje lejárt és a 
mostoha gazdasági viszonyok parancsolóan teszik köteles
ségévé minden lelkiismeretes és egymásért aggódó házas
párnak, hogy a legszomorubb eshetőség esetére legalább 
eltemettetésükről gondoskodjanak. Felismerve ennek sür
gősségét, egyletünk vezetőségének indítványára a folyó 
évi március hó 16-án tartott közgyűlésünk kimondotta, 
hogy a 40 éven aluli újonnan belépő tagokat hárem hóna
pon keresztül: május 1-től bezárólag julius 31-ig a beira
tási dijak megfizetése alól mentesiti. Ugyancsak három 
hónapi időtartamra, de a beiratási dijak lefizetésének kö
telezettségével a korhatárt 40-ről 15 évre felemeli azok 
részére, akik időközben belépésre jelentkeztek és a fenn
álló szabályok tilalma folytán felvehetők nem voltak. Fel
hívjuk tehát a szakma összes hozzátartozóit, férfit, nőt, 
úri-, nőifodrászt egyaránt (a mi célunk kizárólag a .jóté
konyság gyakorlása), hogy e reájuk nézve nagy kedvez
ményt jelentő alkalmat használják fel és mielőbb tegyék 
jóvá eddigi mulasztásukat. Beiratkozni lehet május 1-től 
kezdve minden kedden este 6— 9 óráig a központban, VI., 
Csengery-u. 15. (személyes megjelenés kötelező), avagy 
megkeresésre Schröder János titkárunk által a helyszí
nen.

Az elnökség.

Felhívás
az ipartesfület tagjaihoz.
Súlyos körülmények között vettük át az ipartestület 

vezetését. A nagy világháborúnak most folynak le az 
utolsó rezgései.

Ki ne játszott volna gyermekkorában ostorhegyest? 
Olyan ez a mostani helyzet éppen, mint az ostorhegyes. 
Aki az utolsó, azon rántanak a legnagyobbat. Utolsó maga 
a magyar nemzet is a sorsban s rángatják ide és oda, de 
utolsó a fodrászipar is. Egy kéziipar, ahol nagyot csele
kedni nincs lehetőség.

A fodrászipar űzői mindig szegény emberek voltak. 
Csak a mindennapi kis falat kenyér megkeresésére ad le
hetőséget. Most a nagy nyomorúság még ezt. a falat ke
nyeret is veszélyezteti.

Szerte az egész városban dühöng a lehetetlen árakért 
való dolgozás. Aki ilyen alacsony árért dolgozik, nem bírja 
a terheket, de mégis elveszi a tisztességes áron dolgozni 
akarótól is a megélhetés lehetőségét.

Kívánunk ezen az állapoton, kívánunk a fodrászipar- 
iizőin segíteni és ezen munkánkhoz kérjük az ipartestület

A ío n fc d s  e lJ S e ly e g é s m indennap  reggel V és & ara  
Kassait van.

9



F O D R Á S Z  U J S Á O

minden egyes tagjától a segítséget. Felhívunk mindenkit, 
hogy támogasson nagy munkánkban és fizesse ipartestü
leti tagsági diját pontosan és lelkiismeretesen.

Kettős célt ért el minden tagtárs, ha pontosan fizeti 
tagsági dijait. Jelen időben módot és alkalmat nyújt, 
hogy eredményes munkát végezhessünk megmentésére, a 
jövőben pedig a segélyalap révén önmaga részére gyűjt 
alapot. Nézzék meg elöregedett kartársainkat, mily jó l
eső érzéssel járulnak a pénztárhoz segélyeik felvétele vé
gett, nem alamizsnát kérnek, hanem a nekik jogosan járó 
összeget veszik fel. Az egyedüli baj, hogy e segélyösszeg 
nem lehet kétszer-háromszor akkora, mint amennyi jelen
leg. Havi 1 pengő tagsági dij mindenki által, még a leg
kisebb üzlet tulajdonosa által is fizethető összeg. Szívlelje 
meg mindenki felszólításunkat és igyekezzék kérésünknek 
eleget tenni, hogy velünk együtt egész szakmánk ered
ményes munkát végezhessen.

A z  elnökség.

HÍREK.
Ilynien. Ingóin, Margit és ifj. Kulin Sándor a Batthyány-téri 

mm. kiüli. Szent Anna plébánia templomiban 1932. évi június 
hó 5-én, ti. e. fél 12 órakor tar'ják esküvőjüket.

Éber Antal a kereskedelmi és iparkamara elnöke legmele
gebb támogatását ígérte meg a vasárnapi miinkaszünet meg
változtatására irányuló mozgalmunkban. Miiller Károly ipartes
tületi elnök vezetésével kartársaink nagyszámú küldöttsége ke
reste fel Éber Antalt, a kereskedelmi és iparkamara elnökét, 
hogy köszönetét mondjon neki az iparosok érdekében kifejtett 
hatalmas munkájáért és rokonérzéséről biztosítva a közüzemek 
elleni gigászi harcában. Éber Antalt Miiller Károly ipartestületi 
elnök üdvözölte, aki válaszában kijelentette, örül annak, hogy 
a fodrászok is támogatják őt közéleti harcában, viszont a maga 
részéről megígérte, (hogy a vasárnapi munkaszünet ellen a mi
niszterhez küldendő küldöttséget ő fogja vezetni és mindem el 
fog követni, hogy a fodrásztársadalom akcióját sikerre vezesse.

A II. Országos tartóshullámositó-verseny, — melyet a 
,,Női fodrászok Mesterszüvetsége“ folyó évi május hó 8-án ren
dezett meg az „Erzsébetül id-kávéház“ összes termeiben — szak
mánknak kimagasló eseménye volt. Örömmel láttuk, hogy a nyo
masztó gazdasági viszonyok dacá.ra, oly szépen volt képviselve 
az ország egész fodrásztársadalma, sőt még a megszállott terü
letekről is voltak kartársaink. Ellentétben a múlt évi verseny
ével, az idei példás rendben folyt le, amihez külön gratulálunk 
a verseny rendezőségének. Feltűnő volt, hogy a versenyen leg
szebben Boái Sándor kiváló sznktársimk találmányát képező, 
szabadalmazott „G. S.“ gépek voltak képviselve, ami az ered
ményiben is megnyilvánult, mert a kitűzőit 10 díjból 5 dijat 
„O. 8.“ géppel göndörített frizura nyert meg. A verseny ered
ménye a következő: 1 . Starzeviezky Bajos, 2. Cíere Antal, 3.
Molnár József, 4. Auer János, 5. Jankow Antal, 0/a. fííirtner 
Sándor, 0/b. Borger József, 7. Szente András, S. TTolzstein 
Jenő, 0. Asztalos András. 10. ifj. Zomborl Aladár.

Akció az OTI magas dijai és a forgalmi adó ellen. Az ipar
testület vezetősége az eddig elhanyagolt területekre is fordítja 
figyelmét, almi szaktársainkat amúgy is sok sérelem éri. Ha
talmas akció indul az OTT magas dijai és a súlyos forgalmi 
adók ellen és kilátás van rá, hogy az uj vezetőség mind a két 
kérdésben eredményt fog elérni.

K i akar nyaralni? Mastsenik Ede kartársunk, akinek Poprá- 
nyoknak megfelelő csreviszonyt óhajtana jobb női fodrásszal 
nyoknak megfelelő csereviszonyt óhajtana jobb nőifodrásszal 
létesíteni. Feleségét elküldi Pestre, aki a női fodrászat és koz
metika szakmában szeretné magát kiképezi cl ni. ennek és teljes 
ellátásnak ellenében hajlandó a nyár folyamán ugyanannyi 
időig, amig felesége itt van Pesten, a kiképzőmostornek teljes 
ellátást és nyári üdülést nyújtani. Aki erre reflektál, Írjon el
mére: Eduard Mastsenik, dámsk.v n pánsky kádernik Poprad, 
Novy Smokovec.

A Mesterszövetség közleményei. A Mesterszövetség minden 
csütörtök este 8—10-ig hivatalos órát tart, központi helyiségé
ben, ipartestületünk tanácstermében (VII., Csengery-utca 15.), 
hol mindennemű szakmai dolgukban felvilágosítással és tanács
osa l szolgál.

Felhívás! Ezúton értesítjük azon kartácsainkat, akik a be
lépési nyilatkozatot aláírva, hozzánk visszaküldték, minden csü
törtök este 8—10-ig, a szövetség pénztáránál 2 pengő évi tagdíj
já ni 1 ék (> ( befizetni sz i v esk ed jók.

Kérjük a kerületi alosztályok elnökeit, lmgy n szaklapunk
ban elhelyezendő értesítéseiket minden hó 20-ig a szövetség tit
kárának leadni szíveskedjék.

A mesterszövetség május havi demonstrációja. Az iparles- 
t ület, helyiségében május hó 10-án, a mesterszüvetség által ren
dezett demonstráción nagyon sok szaktársunk jelent meg, ami 
érdemes is volt, mert a demonstrálások nagyon érdekesek és ta
nulságosak voltak. A demonstrációban részi vettek Novinszlcg 
Alajos, az idei verseny vasoudolálás győztese, aki egy remek 
frizurát mutatott he, Kiváló, modern és nagyszerű hajvágási 
mutatott be Stccher Rudolf. Tanulságos és hosszas előadást 
tartott a borotva helyes kezeléséről Tj liszt ig Antal szak társunk, 
aki uj találmányát, a borút vaszijpasztát is bemutatta, amelyre 
okvetlen felhívjuk szaktársaink figyelmét. Nagy sikert aratott 
még a Bandiin Kászló és (ialitzenstein-cég festéke, az Aliimul, 
akik ennék segítségével tüneményes fejeket varázsoltak elő ősz 
hajakból. Véleményünk szerint valódi varázs lesték ez. az eddig 
felmerült folyékony festékek legjobbika. A közönségre a tanul
ságos és érdekes demonstráció nagy hatást tett és többen kije
lentették, hogy ilyen demonstrációt szívesen néznek mindenkor 
végig. E helyről is felhívjuk szak társa inkát, hogy a de
monstrációs estéken szíveskedjenek minél számosabban megje
lenni.

Modern urifodrásztizletben okvetlen legyen habzó Savóim.

ORSZÁG SÁNDOR
M Ü K Ö S Z Ö R Ü S  
B U D A P E S T ,  VII, K L A U Z Á L - U T C A  22.

Elvállalok minden  e  s z a k 
m ába vágó élesiíési és  
javítási. 3 0  évi szakm ai 
gyakorlatom , melyet a leg 

első  cégeknél szereztem, garancia 

arra, hogy elsőrendű és  
pon tos munkát a legröv i

debb időn bélül készítek.

Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek
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A z  O rsz. K ozp. Ka,th. Legényegylet 
Sodrászszakosztályának szakrajz- és 

gyakorlati záróvizsgája.
A Rottenbiller-utcai Kath. Legényegyletben a fod

rász-szakosztály május 29-én, vasárnap délután 3 óra- 
koi tai tóttá meg szakrajz- és gyakorlati záróvizsgáját. 
Az ipartestület részéről Miiller Károly elnök jelent megi 
aki nagy megelégedéssel nézte és hallgatta végig ;t 
vizsgát.

A vizsgát Kuba Sándor volt szakiskolai igazgató 
vezette, aki egyébként a tanfolyamot is rendezte. Hogy 
milyen eredménnyel, látható volt, mert a növendékek a 
vas- és vizondolálás, haj vágás, parókakészités és fri
zurarajz terén elsőrendű dolgokat produkáltak.

Müller elnök szép beszédben jelentette ki örömét 
a szép eredmény felett és beszédében kiemelte úgy a 
növendékek sikerét, mint a tanfolyamat vezető tanár 
érdemeit.

Köszönetnyilvánítás. Mindazok, akik szeretett férjem 
elllumytával részvétükkel gyászomban vigasztaltak, fogadják 
hálás köszönetéinél. Egyúttal nem mulaszthatom el elismerni, 
hogy 000 pengő temetkezési segélyt a Temetkezési Egylettől 
felvettem. Budapest, 1932. május 23. özv. Kilka Gusztáváé.

Értesítés. Mindazon igen tisztelt olvasóink számára, akik
nek előfizetése június hóban lejárt, mai lapunkban egy posta- 
befizetési lapot is mellékeltünk. Kérjük az előfizetések meg
újítását, mert lapunk következő (juliiusi) számát csak azon 
esetben küldjük, ha a további előfizetést legkésőbb junius hó 
25-ig megújítják. Tisztelettel a Kiadóhivatal.

A budapesti borI»ély-fodrászmesterek betegsegélyző és te
metkezési segélyegylet vezetősége értesíti összes tagjait, hogy 
tagtársunk, Bilka Gusztáv, (VIII., Vas-utca) f. é. május hó 
23-án, életének 52-iik évében elhunyt. Temetése 25-én d. u. 
4 órakor a rák ősi temető halottasházából, egyleti zászlónk 
kivonulása mellett és tagtársaink élénk részvételével ment 
végbe. E halálesettel a temetési pótlások 123-ik esetének befi
zetési kötelezettsége vált esedékessé és kérjük tagtársainkat 
ennek pontos teljesítésére Schröder János pénzbeszedőnk utján, 
vagy a Központban kedd este 0—9 óra között.

Ami mindig jó. A rossz gazdasági konjunktúrában az em
berek nagyon megnézik, hová teszik a pénzüket. Mert azért 
pénz mindig akad olyan cikkekre, amelyekért érdemes pénzt 
adni. Ezekhez a cikkekhez tartozik a közismerten kiváló és min
denütt elterjedt Yerba-bomtvu, amelynek nagyszerű voltáról 
és elsőrendű minőségéről már ismételten meggyőződést szereztek 
a fodrásznak ma hivatott művelői. Még ajánlani sem kell, mert 
a kitűnő Yerba-borotva önmagát ajánlja. Kapható: Budapest, 
Siitő-u. 1. Reiter Mihály cégnél.

Nyári cikkek, amelyek a nyaraláshoz szükségesek. A Lorissa- 
eég, a közismert fodrászat! szakcikk-cég (A II., Kertész-u. 23.) 
nagyszerű szezoncikkeket hoz forgalomba. A nyári szezonra való 

,tekintettel napolajat barna és sárga színben tart raktáron, \ala- 
mint jégkölnit és jégbayruniot, amelyek a nyaraláshoz annyira 
'szükségesek, mintegy fii lat kenyér. A kiváló cikkekre leMmjuU 
az összes fodrászok figyelmét.

Tanoncszakiskola megnyitása. Junius 20-án nyílik meg a 
tanoucszakiskola másod-, harmad- és negyedéves tanoneok ré
szére az Ipartestület helyiségeiben. Beiralási dij 4 pengő.

A Sólyom Turista Egyesület 1932 junius havi programja. 
Junius 6-én T. túra: Klastrompuszta, Dobogókő, Szurdok. Pomáz. 
Találkozás a Nyugati p. u. indulási oldalán reggel háromnegyed 
<5 órakor. Vezető: Teleky László. II. tunt: IMósd, Lakihegy. Ta
lálkozás a kelenföldi villamos végállomásánál reggel S órakor.

Vezető: Kincse János. — Junius 12-én. I. túra: A Sólyom Turista 
Egyesül »t erdei ünnepélye a Budakeszi-utón lévő Szép juhászáé 
vendéglőben. Találkozás reggel 7 érakor a hűvösvölgyi villamos 
végállomásánál. Vezető: Szalay Sándor. Reggel fél S órakor ta
lálkozás a Hpótmezei villamos állomásnál. Vezető: Vári Gyula. 
Reggel 8 órakor a zugligeti villamos végállomásánál. Vezető: 
Breitifekl Alajos. — Junius 19-én I. Inra: Fürdőkirándulás gya
log a Sólyom Turista Egyesület lakihegyi weekend-telepére. Ta
lálkozás az erzsébetfalvi Hév. villamos állomásánál reggel fél 7 
órakor. Vezető: Kapás István. II. (ura: Fürdőkirándulás Laki
hegyre helyiérdekű vonattal. Találkozás a Szent Gellért-téren 
reggel 7.20-kor. Vezető: Bekért Bálint. / / / .  túra: Pomáz Szent
kút. Solymár. Találkozás a Pálffy-téren reggel 6.16-kor. Vezető: 
Pandurovits György. — Junius 26-án í. túra: Fürdőkiránduhis 
gyalog a Sólyom Turista Egyesület lakihegyi weekend-telepére. 
Találkozás az erzsébetit!Ívni Hév. vasút állomásánál reggel fél 
7 órakor. Vezető: Ny ágai János. 11. túra: Fürdőkiránduhis 
Lakihegyre, helyiérdekű vonattal. Találkozás Szent Gellért- 
téren reggel 7.20 órakor. Vezető: Petrucz Kornél. III. túra: 
Szép juhászné, Juhászmajor, Nagykovácsi. Találkozás ti zug
ligeti villamos végállomásánál reggel fél 8 órakor. Vezető: 
Taugner Adum. — Július 6-án. I. túra: Fürdőkirándulás gyalog 
a Sólyom Turista Egyesület lakihegyi weekend-telepére. Talál
kozás az erzsébetifa Ívni Hév. villamos állomásánál reggel fél 7 
órakor. Vezető: Fi éh tér Antal. II. túra: Fürdőkiránduhis Laki
hegyre helyiérdekű vonattal. Találkozás Szent Gellért-téren 
reggel 7.20 órakor. Vezető: Szakács József. III. túra: Gépeskut. 
Csúcshegy, Üröm. Találkozás a Hpótmezei villamos állomásánál 
reggel fél 8 órakor. Vezető: Miiller Domonkos.

Mint uj tanok felvételt nyertek: Keletien Rezső, Horogh 
Lajos, Králl József, Saras Júlia, Saras Zsófia, Reznyák Rózsi, 
Klein Marciéi, Kalmár Vilma. ifj. iFick-1 Antal, iifj. Fidkl Antal né, 
Eiler János, Eiler Jánosné, özv. iSchwach Lázárné, ITádl Antal 
és Fritz Pál.

Csernyák József Breitféld Alajos
titkár. elnök.

Fontos tudnivalók segédek hejelentésérö! és felmondásáról.
Május 5-én megjelent Fodrász Újságban felhívás történt az 
elnök ur által a kartárs urakhoz, hogy a mester és segéd kö
zötti megegyezési vagy megállapodási nyomtatványt az Ipar
testületből hozassák és töltsék ki. A mai napig igen kevesen 
\ették igénybe, pedig ennek elmulasztása súlyos törvényes 
következménnyel sulytja a munkaadót, mert a munkaügyi 
bíróság a könyvbeirt 3 napi felmondást, vagy a szóbeli meg
állapodást nem ismeri el törvényesnek. De ha ezt a megállapo
dást a mester aláírja és a segéd is, meg két tanú (de azok
nak a lakcímüket is alá kell íratni), akkor azt a munkaügyi 
bíróság és az Ipartestület is teljes egészségen, mint befejezett 
törvényes tényt fogadja el. A múlt hónapban beperelte mun
kaadóját egy segéd, 14 napot kellett neki fizetni. 00 pengőt. 
Kevés kartársnak marad ma 14 nap után 00 pengő tiszta 
haszna és május 1 1 -én marasztalt el a békéltető bizottság egy 
kartárs urat 40 pengő bírságban, mert helytelenül jelentette 
be az alkalmazottját. Ha azonban a megállapodási lapot ki
töltik, akkor sem maguknak, sem a munkaügyi bíróságnak, 
sem a lníkéltető bizottságnak nem adnak vele munkát. Díjta
lanul be lehet szerezni az elnök urnái, alelnük urnái és az 
elöljáróság! tagoknál, sőt nálam is (VII.. Telep-u. 23.) Fel
kérem a kartárs urakat, hogy alkalmazottaikat pontosan je
lentsék he a betegségéiyzőhe is, mert múltkor volt egy igen 
súlyos kimenetelű per a munkaadó kárára. • A segédjét későn 
találta bejelenteni, az beteget jelenített, táppénzt nem folyósí
tottak részére és a segéd pörült. Bíróságra került a per s a 
késői bejelentésért u mestert 000 pengő táppénz és kórházi 
költségek megtérítésére Ítélte a bíróság 14 nap végrehajtás
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terhe mellett, lla nem tud fizetni, elárveix'zik az üzletét. Fo
gadják meg tanácsomat, én már ifién régen. mint munkaadó 
ülnök vagyok a 1'Íróságnál és a törvény nem tudása, vagy 
annak elhallgatása, megnemértése senkit nem mentesít annak 
súlyos 'következménye alól. Pannik Sándor, elölj ár ósági tag.

A horotválásról. A tavaszi változó időjárás, a szeles, esős 
napok kihatással vannak az emberek bőrére, arcára. Az érdes, 
kireii Mlezett, napégette arcok borotválása rendszerint a ven
dégeik panaszos zsörtölődéseivel jár. Ilyenkor csakis tulzsiro- 
zott borotvaszappannal lehet, illetve kell dolgoznunk. Ilyen a 
sepeciális összetételű, bő zsírtartalmú Xchiitzer „Öttorony1* 
borotvaszappan. A borotválást megkönnyiti és a kirepedezott 
arcoknál más szappanolknál jelentkező „ csípő érzés** a 
Schiitzer „Öl torony Imrolva szappan használatánál nem jelent
kezik. Túl érzékeny arcoknál kenjünk be az arcot a borotválás 
előtt nem habzó Savolin borotvakrémmel, vagy Savoly-Ideal 
krémmel és azután Sehützer ,,Öttorony** borot vaszappan na. 1
végezzük el a borotválást. Az említett krémek a fellháimiséril
lésekre, gyógyanyagaiknál fogva, jótékonyan hatnak és így a 
borotválás még az ideges, különösen érzékenyeircu egyéneknél 
is kellemesen és könnyedés végezhető el. Használhatósága és 
különleges előnyei tették a Schiitzer „Öttorony" borotvaszap- 
pant vezetőmárkává és népszerűségének állandó növekedése 
legékesebb igazolása: tökéletes jóságának.

A habzó Savolin borotvakrém kitűnő és olcsó, mert kiadós.
Mit kel! tudni a mai fodrászmesternek? Hogy az üzlet inuk 

forgalmát növeljük, nem elég, hogy vendégeinket gyorsan, elő
zékenyen és figyelmesen szolgáljuk ki. Ma már minden fodrász- 
mester tudja, hogy a vendégelt főképpen jóminoségü illatszer
kész i ti n én yek használatával lehet megtartani. A mostanában 
forgalomban lévő márkanélküli, olcsó és rendkívül rossz áruk 
használata nem jelentenek megtakarj táG, mert silány 'minősé
gükhöz mérten sokkal többet használunk belőle, mint ezeknél a 
valamivel drágább, de jelentékenyen gazdaságosabb Arukból. 
Halász Ödön fodrászberendezési, felszerelési, acél- és illatszer

áru nagy kereskedése, jóhirnevéhez híven, állandóan egyforma 
jóminőségii árukkal látja el vevői! s bár köztudomású, hogy 
minőség dolgában e eég árui felülmúlhatatlanok, árai mégis a 
legolcsóbbak. Különösen ajánlhatjuk a Halász cég botion, 
Hayrumi, Jég-bayrum fejvizeit, valamint a <X különféle, reiul:- 
,kiv'iU tartós illatú kölnivizeit, úgyszintén a hajápoló olajait és 
brillant injait, melyek minőség dolgában egyedülállóak. Felhív
juk t. Kartácsaink figyelmét e cég óriási acnMáru raktárára, te
kintve, hogy az összes márkák kivétel nélkül kaphatók a leg
olcsóbb árban.

Az Ángyán Béla rí. Hudapest, VII., ltákóci-ut 40. r.z., az 
idén ünnepli fenn állá sáliak harmincadik évfordulóját. Nem kell 
a céget szakmánknak bemutatni, meri hiszen európai viszony
latban is az elsők között foglal helyet. Ha végigsétálunk a fő
város főbb útvonalain és az ország .nagyobb városaiban és be
tekintünk borbélyaink üzletébe, mind ennek a cégnek nagy
szerűségét dicsérik. Közel ezer fodrászüzletel rendezett be a cég. 
Hogy csak néhányat említsünk: Bóta 'Károlyné Metropole-
szállói, özv. Frierich Lajosné, Friodrieli Sándor. Széni Gellért- 
szállói és fürdői, Gönezy József, Gabii ni József, Groseli Miklós, 
Hufnngel József, Hévlzfiirdői állami tisztviselő üdülőház, Kal
már Ferenc margitszigeti, Keller és Puliiig. Kelozsy József, 
Szent Taikácsfiiitlő, Tállá füredi I'alola-szálló, Miiller Károly, 
Má'traxzanatóriuin, Potzner József, Sdiadek Antal, Seben!inger 
Ferenc, Széchenyi strandfürdő, Téliéi Hajosné, Vágó Viktor, 
Veszelrts Rudolf, stb., stb,, borbély- és uri-női fodrásziizleleit. 
Borbély Béla és Netzkár Székesfehérvár, Buksz Testvérek .Tá- 
norílváza, Báthory és Papp, Demeter Antal, Zsugoríts András 
Berettyóújfalu, Breszlauer Rudolf Marosvásárhely, Ginder Já
nos Baja, Griiinzweig Ernő Gyöngyös, Tvrupánszky István Hód
mezővásárhely, Fiizy Gergely és Szilágyi Károly Szentes, Ká
rolyi Béla Kolozsvár, Hunyady Mátyás kőszegi és Zrínyi Miklós 
•pécsi katonai reáliskolák, n pécsi tanonciskola, továbbá Aradon, 
Nagyváradon, Szaloniikiben, stb., stb. hogy csak a legutóbbiakat 
említsük. Az a eoa. ICóO berendezés és a cég harmincéves múltja 
az Ángyán Béla rt. legnagyobb reklámja.

'Teljes garancia minden egyes B L E H A- borotváért*
Teljes garancia minden BLEHA-haj vágóollóért.
Teljes garancia minden borotva-vagy ollóköszörülésért.
A  BLEHA név te ljes garanciát nyújt. -  A leg k én y e seb b  fodrász ig é 

nyeinek is m egfele l
a B L E H A  25 -ö s borotva, francia él ára P 5. -

B leh a 2 4 -7 s  a legkeskenyebb 
francia éllel

borotva
4 .2 0 P.

yy 2 5 -ös  borotva minden 
ségben 3/», 4/s, 5|t és °|s

széles
francia él 5 .— P.

y> 2 7 -es  francia él . . • .  • 4 .2 0 P.
yy 28-as ,, . • 4 .2 0 P.
yy 29-es  „  „  . . • • • 5 . — P.

„ 5 0 -es  fél homorú él .
„  7 6 ..................................

B leha 20 -as  homorú él . . .
B leh a—Supra fél francia él .

„ „ fél homorú él .
B leh a — S zecsk ó  francia él

7 .  —  P
8. — P.
7 .2 0  P.
6 .  —  P.
7 .  -  P. 
4 .8 0  P.

Puma borotvák francia cs homorú éllel 
Azonkívül ajánlom az összes borbély és főár ász eszközöket.

BIEHA FERENC késm íives és m üköszörüsm ester, 
g Budapest, V ilm os c s á s z á r -u t  27 .
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A íu / ilc á s  e l^ e ly e s é s m in d en n a p  r e g g e l  
JKözzötí va n .

7  é s  S ó r a

A rögzített általános kereseti 
adó felmondása*

A törvényes rendelkezések értelmében az adóhatósá- 
jrok 1 üdítették azoknak az adózóknak adóit, akiknek előző 
évi keresete 10.000 pengőn alul maradt. Ezek az adózók 
nem kötelesek adóvallomást tenni, mely esetben adójuk 
az előző évi marad. Az adóhatóságok jogosult a rögzített 
adót felmondani és uj vallomást bekérni, de jogosult az 
adózó is rögzített adóját felmondani.

Mindezeknél fogva tehát a rögzített adó uj adóvallo
más előterjesztése utján emelhető, illetve ennek leszállí
tása kérelmezhető. Aki tehát kereseti adóját sokallja, uj 
vallomást adjon be és rögzített adóját mondja fel, mely 
esetben uj kivetésnek van helye.

A felmondás kérvény formájában történik, amelynek 
mintája a következő:

M. kir. Adóhivatal!
(Budapesti m. kir. Adófelügyelőség!)

Alulírott tisztelettel bejelenteni, hogy az elmúlt 
esztendőre megállapított és megrögzitett általános 
kereseti ( jövedelem) adómat az 1932. évre nem fo 
gadhatom el s ezennel

f  elmondom.
Tisztelettel kérem, hogy ezen felmondás alapján 

fentebb megjelölt adómat újbóli kivetés alapján szí
veskedjék megállapítani. Evégből mellékelten csato
ló m adóvallo máso ma t.

Felmondási kérelmem támogatáséira felhozom, 
hogy az- elmúlt esztendő folyamán üzleti forgalmam 
jelentős mértékben megcsappant olyannyim, hogy a 
korábbiak sőrém alkalmazott . . . .  munkásom he
lyett, ma már csak . . . .  alkalmazok ( mindet kény
telen voltam elbocsátani, stb.; az adózót ért, vesztesé
gek, betegség, baleset, elemi kár stb. okok mind fel- 
hozandók). Az elmúlt, év folyamán elért keresetem 
alacsonyabb voltéit mellékelten benyújtott számszerű 
vallomásom is igazolja.

Fentiek tudomásul vételét kérve vagyok,

HIVATALOS RÉSZ
Elöljárósági ülés: június hó 15-én, szerda este 

órakor.
Tanoncszabaditás: 20-án este 8 órakor.
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 7— 8-ig. Kézápolók, 

stb. reggel 8— 9-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.

A testület ügyésze: Dr. Kabakovics József, ny. kir. 
törvényszéki biró, Budapest székesfőváros törvényhatósági 
bizottságának tagja, ügyvéd. Iroda: V., Személynök-utca
7., félemelet 2. Telefon: Aut. 182— 21.

Szerkesztő hivatalos órái: Kedd és péntek este 7— 9 ig.
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.

Tanoncszerződések: 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.

a p r ó ^Íí r d e t é s e k
K e l t , ............................

Tisztelettel
(aláírás.)

A kérvényt külső oldalán az illetékes adóhatóságnak 
kell címezni, rá kell Írni a kérelmező nevét, lakását és hogy 
az 1932. évi adófelmondásra vonatkozik.

Ezt a kérvényt a legnagyobb gonddal készítse el min
den kartársunk, indokolja meg alaposan, ami nem lesz ne
héz, mert a kartársak nagy része megközelitően sem tu
dott olyan üzleti eredményt elérni, mint az előző esztendő
ben. A felmondó kérvényhez mindjárt mellékelni kell az 
uj adóvallomást is. ____________

Közlési d ij szavanként 10 f illé r . Á llá s t  és a lkalm azottat 
keresőknek m inden szó 5 f illé r . A z  összeg 10 fillé res  
postabélyegekben is beküldhető. Beküldött ap róh ird e 
téseket, melyekhez a közlési d ij n incs m ellékelve és 
utánvételes ujságrcndelést, nem veszünk figyelem be.
Műkedvelőknek és jelmezes estékre férfi, női parókák, szakái luk, 
bajuszok —  vidékre is —  kölcsönbe kaphatók Kuba Sándor 
arany- és ezüstéremmel kitüntetett fodrásznál. Budapest, ül.. 

Csalogány-utca 52. Telefon: Aut. 551— 75.
25 éve fennálló úri fodrásziizle't, alacsony bérrel, nyuga lomba- 

vomilás miatt eladó. Szigony-utca 20. szám.
Használt bútort veszek és eladok, dini: „Borissá11 Bajos, Ker-

Schützer „öttorony“ borotvaszappan a vezető márka. tész-ufea 23. Telefon : .József 33í>—<>7.

NaflfV István-iéle borotvák, Ollók,

V.,Szlget-utca 13 b .

J a v ítá so k a t pontosan  
e s z k ö z lö k .
Speciális vas köszörülése 
párja P 2.80.
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Egy jómegjelenésü borbélysegéd Állást keres. Óim: I.Aszló
.1 ános, Szentgotthárd, Krdélyi-u. 1. sz.

Kiadó 70 ezer lakosú város forgalmas helyén, 20 év óta fenn
álló, biztos megélhetést nyújtó úri és női fodrászüzlet. 
Olcsó áron, jó vendégkörrel. Óim: Krupánszky István, 
Hódmezővásárhely, János-tér 1.

Debrecen központján úri és női fodrászat, haláleset miatt, 
önköltségi áron átadó. Havi tiszta jövedelem 250 pengő. 
Óim a lap kiadójában. Közvetítőt díjazok.

Házasság céljából oly nő ismerettségét keresem, a(ki a férfi- 
fodrász iparengedélyre már jogosult, 22 évestől 80-ig, én
jelenleg válófélben lévő 2S éves fodrászsegéd vagyok. Meg
tetsző® esetén rögtön önállósítom magam. Nem hozo
mányra vágyom, hanem megértő feleségre, lehet vidéki 
is. Osak pontos címmel és névvel ellátott levelekre vála
szolok, aki a női fodrásza tót is érti, előnyben. Lehet el
vált- vagy özvegyasszony is. Közvetítőkkel nem tárgyalok. 
Leveleket kérek Tóth József fodrászsegéd. Kispest, We- 
kerle-telep. Korvin-körut 1. sz., trafik.

Keresek egy női fodrásznőt társul borbélyüzletbe, közös meg- 
tetszés esetén, házasság lehetséges. A női berendezéshez 
csekély pénz megkivántatik. Érdeklődni lehet: Mátyás-tér 
1 1 . fodrásznál.

Hölgy fodrászt, jómegjelenésüt, társnak vagy ben ösii lésre kere
sek, hozomány berendezett üzlet. Gyökeres, I.. Krisztina- 
körnt í)í)., fodrásziizlet.

Fiatal, jómunkás nőifodrász állást keres vidéken, esetleg hely
iben. Cim: Teréz-körut 4(5. Juhász János.

Fiatal úri és ondolálósegéd, állást keres. Vidékre, vagy fürdő 
helyre is elmegy Cim: Boroska Mihály, Budapest. VTI., 
Eleanér-utca 13., I. em. 13. ajtó.

Fiatal fotlrászsegéd vidékre ajánlkozik, esetleg ellátás ellené
ben női fodrásztanulónak. Sz. A., Domonkos-u. 7 Ház- 
felügyelő.

Hároméves urifodrász, női bajvágó és vasondoláló alkalmazást 
keres helyben, vidéken, vagy fürdőhelyen. Levélcím : Rózsa - 
utca 42., II. 14. Béthy .T.

.Jómunkás fodrászsegéd, ki öt éve dolgozik egy üzletben, mint 
úri, női, most állandó fix fizetéses állást keres július 1 -rc 
vagy 15-ére. Cim: Papp János fodrászsegéd, Siófok,
Fő-u. r>.

Nyugati indulási oldalánál borbélyüzletnek alkalmas féleme
leti egy, vagy több helység azonnalra is, igen kedvező fel
tételekkel kiadó. Teréz-körut 47. Svindler.

ügyes hölgyfodrászsegéd állandó szombati kisegítést koros.
Cim: Alagut-u. L, II. Kropl .Lajos, Lukács-lak.

Szerényigényii, 58 éves borbélysegéd keres alkalmazást umius 
34-ig. vidékre is. Tóth Pál, Budapest IX., Telepy-uica 0.. 
fodrászüzlet.

Stenter Miksa fodrász állást keres. Ismerőseimet kérem, ajánl
janak. Ügyes, jó munkás vagyok. Cim: Gyulai Pál-u. 12.

Feleségül venne 34 éves, nőtlen fodrász, róni. katli., jómegjele- 
nésii, középtermetű, szimpálikus hölgy fodrásznőt némi ho
zománnyal. Lehet vidéki is. Bárkit, ki engem ilyennel ösz- 
sz.ehoz, vagy ilyennek bemutat, honorálom. Névtelen mel
lőzve. Választ: „Együtt egymásért** jeligére Budapest, 
Akadémia-tutca 0. (dohánytőzsde) kérek.

Úri és női, modern fodrásziizlet, főútvonalon, vezetés hiányá
ban olcsón eladó. Cim Kalmár urnái.

Több éves gyakorlattal biró, periekt vas- és vizondoláló fodraszl 
vagy fodrásznőt felveszek. Laslcay István fodrász, Keszthely.

Urifodrászüzlet családi házzal, esetleg anélkül is, eladó. Biró 
flVI ül i á ly, Kun hegyes.

Keresek egy fiatal, jó munkás uriifodrászsegédet, azonnali be
lépésre. Ajánlatokat fizetési igények megjelölésével kérek. 
Cim: Jannrik Lajos úri és hölgyfodrász, Szarvas.

Budán, forgalmas helyen úri- és női fodrászterem eladó, női
fodrász szakembernek kiválóan alkalmas. I., Lemke-ut 73.

24 éves úri- és nőifodrászsegéd azonnali belépésre állást keres 
Budapesten. László Sándor, Fráter-utca 30., földsz. ö

Női fodrászsegéd (most szabadult) keres alkalmazást bárhol, 
csak: létfenntartása biztosítva legyen. Oh ne: Bárdos Fe
renc, Budapest, Teréz-körut 12., földsz. 3.

Vapoform és Viót vennék. Barta, Sziget-u. 5—7.
Jóforgalmu úri- és női fodrászüzletet vennék készpénzért. Fa

ragó József fodrász, III., Lajos-utca 71.
Jómegjelenésü, perfektül ondoláló úri- és hölgy fodrászsegéd ál

lást keres. K. Itezső, VI., Székely Bertalan-utca 10., II. 24.
Jólmenő úri- és 'hölgyfodrászüzlet eladó. Bővebbet X., Salamon

id ca 4. Kérész tury.
Jó ondoláló és manikűrözöm') elhelyezkedne. Idővel eket Krausz 

Andor, X., Üllői-ut 120. címre.
Keresek egy jó munkás női'fodrásznőt a Svábhegyre, aki per- 

fekt vizhullámozó és jó manikűröz. Cim : Honvéd-utca 20., 
Lipót-körut sarok.

Szerényigényik fiatal úri fodrászsegéd állást keres bárhol, vagy 
női fodrásztanulónak elmenne. Cim: Tóth Mihály borbély- 
segéd, Dévaványa. I., Kőrösladányi-u. S. sz. (Szolnok m.)

Üzletberendezések, k i selvl)-1 vagyai >1) kivitelben forgószékek,
egybefutó asztalok első kézből. Mintaterem. Bambera 
fodrásznál, Karpfenstein-utca 21.

Szép fagyöngy függöny olcsón eladó. VI., Róna-utca 85. szám. 
(Fodrász.)

Keresek azonnali belépésre egy ldtiinő úri- és nőifodrászsegédet, 
nőtlen, 24—32 évesig. Fizetése havi 100—110  P fix, vagy 
koszt, lakás és 40—50 P. Ajánlatokat csakis elsőrendű mun
kástól kér Molnár Ernőné, Tapolca.

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

N e m  leéli garancia, nem leell E
bisztositéle. Cég jobbés ártalmatlan E 
egyedül csale a Henna-festéle E

Helyi lerakatok:
I. Potzner József, I., Horthy Miklós-ut 52.
II. Pockné, II., Attila-utca 41.
III. Kuba Sándor, II., Csalogány-utca 52.
IV. Jónutz József, IV., Veres Pálné-utca 4.

/ j e n n é  C  O rien tá l  r
CussztiQ, B i i c í a p e s /  ^
VIII., Népsszintjáx-u. Z~
2 7 .  I. em. 7 .  Z:
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Jómegjelenésü úri- ős nőlfotlrt'iszsegód állást kórus a fővárosban, 
vagy vidékun. Fim: Székely Ferenc, Mezőtúr, 1., Áruk- 
utca C>. szám.

Állandóra felveszek <>«y :!() év körüli, kitünően borotváló és on- 
doláló segédet. Telefon : 1)41—73.

I ri fodrászsegédet, kot ovi szerződőssel, a női fodrászatra t < * 1 j o- 
st'U kikei>(‘ztMn. ( itu . Spjolinka László, \ 11., lleinbinszky- 
ufcca 48. szám.

fcgy 40 ev körüli nőtlen, perlekt úri fodrászsegéd, ki Jelenleg is 
Budapest egyik elsőrangú üzletében dolgozik, nagyobb vi
déki városban állandóra, vagy fürdőhelyre szezonra be
lepne akar azonnal, akar későbben is. Szives megkeresést 
Véber szerkesztő ur nevére kénun küldeni.

S eves perlekt urilodrászsegéd, bosszú bizonyítványokkal, ki az 
ondolálást is érti, állandó alkalmazást keres. Szives meg
keresések „.Jobb iizlet“ peligére a kiadóba.

Fiatal urifodrász vagyok, ondolálni is tudok, állásba mennék. 
Fizetés megállapodás szerint. Fiilöp Fajos, Kispest, II., l ’o- 
ter-dirköz !)/1 .

Frifodrász, hatéves gyakorlattal, nőihajvágásban is perfekt, 
azonnalra állást keres. Esetleg vidékre is. <’im: Fejűk
László, Festszentlőrinc, Állami lakótelep 4(1.

Elsőrendű fiatal úri fodrász, iparkamarai kitüntetéssel, elhelyez
kedne. Női fodrásztanulónak is. Xavratsek Ferenc, VJ., 
Csángó-u. 4.

Fodrászberendezések u.j és használt, valamint forgószékek ál
landó raktára. Schaffer, VI., Jókai-u. 2.

Ha rínád féléves urifodrászsegéd, jó munkás, jó nőihajvágó, női- 
■fodrászta.nulónak elmenne. Solt Budapest, Alkér-11. 30.

Csinos és jómegjelenésü manikűr-leány,, aki a női fodrászat bán 
is (ml segédkezni, nyári üzletben, Siófokon felvétetik. <‘ im: 
Kovács hölgy fodrász, Anlrássy-ut 31.

A k i üzletet venni, vagy e ladni akar, fordu ljon  b izalom 
mal e lap szerkesztőjéhez. Ta lá lh a tó  délután 2— 4 
óra között m indennap a Western! - kávéházban. Te- 
réz-körut és Szondy-utca sarok.

V idékrő l beküldött apróhirdetések d ija  csak 10 
fillé res  bélyegben küldendő be és kérjük az igen tisz
telt hirdetőket, hogy a bélyeget ne ragasszák le, mert 
az igy értéktelenné vá lt bélyeg összegét kénytelenek  
leszünk inégegyszer követelni.

Felelős kiadó: W éber József.

M u n J c á s  e l f ) G l y e z z é s
m in d en n a p  r e g g e l  
Köszön va n .

7  é s  <S óra

f

!

Tisztelt Kartártaim!
Mielőtt tartós on d olá ló  és száritó 
gépet vennének, nézzék m eg a 
B A U M B U SC H -fé le  „Bohém ía  
tartós on d olá ló  és „ P e o i o s “ 
száritó gépeinket, melyek ma a 
legtökéletesebbek. Állandó bemu
tatás a magukkal hozott m odel
leken és díjtalan betanítás minden 
vevőnek. Áraink igen olcsók, a fize
tési feltételeink ped ig  nagyon e lő 
nyösek. Mindenki kérjen árajánlatot

B aum busch  gyár vezérképv ise le te

Seress és Eckert Budapest, 
Muzeum-körut 10. és FELSÖ G Ö D  
Ugyanitt minden alkatrész s fűtő
testek, melyek m i n d e  n géphez 
használhatók, valamint a közis
mert C, B és E oldatok. —  V i 
d é k r e  p o n t o s  s z á l l í t á s .
T e l e f o n :  34 5-29.

I
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Késes és műköszörüs
Budapest, VII, Dob«u. 107. (Rottcnbiller-u. mellett.)

h a l á s z  Ö d ö n
Fodrászberendezési, felszerelési, acél- és kozmetikai 

cikkek nagykereskedése.
B udapest, V II ., C scn gery -u tca  20 . sz.

(A h u rifodrászipartestü let átellenében.) Telefon : József 45— 1— 13.)
Tudja Ön, hogy miért jók a T O M M Y-borotvák és ollók?
Mert; a legnem esebb, kézzel kovácsolt svéd acélból készülnek s 
olcsóságaik mellett, mindazon tu la jdonságokat egyesítik  m agukban, 
amit e g y  kiválóan jóm in őségü  borotvakéstől és lia jvágó-o lló tó ikiválóan

várni lehet.
27-es, vagy  28-as fehérnyelü, franciaélü  borotva
32-os % , '/», vagy 5/s  szélességben, hom orú 
Non plus ultra gum inis lia jvágó-o lló

18. sz. 5

drb
plus ultra guininis 

rom iu y -o lló , gum m i nélkül

darab
40, 10.

18.
sz.
sz.

5.80, 20. 
5.40, 19.

sz.
sz.

I*

4 .0 0

0.20 
5.80 
V

O ndoláló-kapocs, egész nagy 1 tucat
Méteres fátyol, erős, m in

denféle sziliben, 1 ni.
Sarkos rétii, erős, vegyes 

színekben — .40, — .45, — .50,
— .00

Duplán sodrott, erős, mé-

1.20

— .50

Forgószék , bécsi m intájú, 
nikkel fejtám lával 50.—

Á llványos fe jm osó , a leg 
n agyobb  és legerősebb

75.— , 85.—
Nikkel asztali felszerelés,

4 részből 10.80
Olasz csésze, feliér, porc. 1.20 
Lem osótál, feliér, porcéi.

1.10, 1.44 és 2.60 
l ‘ ol lárt-rendszerű fenőfa

1.80, 2.80
K ölnivíz 50 száz. és kü lön

féle illatban. 1 lit. 4.80
lírilia.m in, szilárd, vagy

fo lyékon y, v irágú i. 1 k g  4.20 
D ióolaj. la . m inőség 3.801 traskóczy borotvaszappan1 csom ag 1.80
,,liib o r“  borotva szappan

í kg, 10 kocka 2.50
,,Iü b or“  fertőtlen ítő  (óriás) 

rúd -borotva  szappan —.60
S bam poon-por, la . 1 kg 3.50
Sham poon-por, H a. 1 kg 2.40
O ndoláló-kapocs, 3 tucat 1.—
Ondoláló-kapocs, nagy,

1 tucat —.70
Am inol hajfesték. 15 színárnyalatban darabja I’

Ezenkívül raktáron tartunk a fodrászat! szakmában 
mindennemű felszerelési cikkeket és acéláruikat. V idékre csom ago
lási d ija t nem szám ítunk. Ü zletberendezésnél fe lv ilágosítással és 

költségvetéssel d íjta lanu l szolgálunk.

törje — .75, -- .8 5Srófos szeszlámpa, egésznagy 0.—
S rófos szeszlámpa, kisebb 8.—
M arcel hajsütővas. eredeti8-as, 9-os v. 10-es, drb 3.20
Dl a m a n t ki égeti > 11 ondolá ló

vas. I’., C. v. I), drb 5.50
M atador fodrász-fésű  

darab ja  — .GO, — .70
,,B ib o r“  sch am pon -por,

leveles, tu catja  1.40
E rős, prím a url hajkefe  drb

1.50, 1.80, 2.- 
T la jv á g óg ép  
Ny a k sz i r t k efe, kézi 
Fejtám la papír 
T im sóltő 

kúp.

-, 3.00. 4.—  
0.50, 9 .— 
2 . 10, 2.20 

— .25. — .28 
— .20, — .28 

— .40
2.50.
használatos

Raktáron tartok mindennemű

Köszörülések és javítások a legolcsóbb áron.
Okvetlen próbálja meg a retheő-féle 27-os és 2S as borotvákat!

15
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Kíséreljen meg egy rendelést

Ön meg lesz lepve,

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

K ap h a tó :

R E I T E R  MIHÁLY
fod rá szn á l, Bpest, IV,, Sütő-u. 1,
ahol a m ár eddig  is előnyösen  
ism eri JER BA borotva, Senőszij, 
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 fodrásziparban szükséges

m m m mKOLCSONRUHAT
gyönyörű, hófehér kivitelben és leg- 
jutányosabb feltételek mellett szállít a

HIG1ENA
FEHÉRNEMÜ-KÖLCSÖNZÖ-VÁLLALAT 
BUDAPEST, VI., DESSEWFFY-U 26.

TELEFON: Aut. 154—47.

„Zaorál Ideál“ borotva
a/s széles ........  ,
*18 szé les ............
5/8 szé les .........

Haj vágó olló 17 cm. Zaorál 
Haj vágó olló 18 cm. Zaorál 
Hajvágó olló 19 cm. Zaorál
Clauberg-féle 18 cm.............
Clauberg-féle 19 cm..............
Borotva élesítés....................
Hajvágó olló é le s íté s .......
Hajvágó gép élesítés .........

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

... 4 . 8 0  pengő
— 5 . 4 0  pengő
—  6.00 pengő
— 5 . 4 0  pengő
... 5 . 8 0  pengő

1 .4 0  pengő-töl
— . 8 0  fillér-tői 
1.00 pengő-tői

késmüves és 
'9 müköszörüs

B a r o s s -u t c a  1. s z á m .

Meghívó.
Folyó hó 7-én, kedden este 8 órai kezdettel, a 
Női F o d rá szseg éd ek  O rsz. E g y esü le 
tében, (IV ., M a g y a r -u . 5 0 . s z .)  alatt

nagy tartósondoláló 
bemutatót

taitok, elsőrendű szakemberek közrem ű ködésé
vel. 5 különféle g é p e t m utatunk b e ,
u. in : a lapos csavarást! D iva, a spiralcsa- 
varásu F u v a  és E u r o p ,  a belsőfütéses 
R ádió és végül bemutatjuk a legújabb szen
zációt, a külföldön va lóságos forradalmat keltő
P r i n c e s s  tartósondolálógépet,
melynek fűtőtestei egyszerre lapos, spirál 
belső  és külső fűtést végeznek. —  A bem uta
tásra a szaktársakat és személyzetét tisztelettel

m eghívom.
N á d a s  S á n d o r

IV., Kálvin-tér 6.
Az Europ, Rádió, Fuva, Diva 
és Princess tartósondoláló gé
pek föképviselete és lerakata.

Bemutatások a kál
vinién le rakatban 
egész  napon át.

16



A  M  I N  O  L  h ajfesték
l ^ h U Z Ó p O t  a ma[ kor legtökéle- 

tesebb és legolcsóbb festéke, ára P 2.50. Vezérképviselet 
uj elme: Budapest, I., Horthy Miklós-ut 59., Kantian

László.
Kerületi lerakatok, akiknél a festék gyári áron be

szerezhető :
I. Hurtl Oszkár, Pálya-u. 7.

I. Szilassy Károly, Horthy Miklós-ut 37.
II. Kuba Sándor, Csalogány-u. 52.

III. Lusztig Antal, Pacsirtamező-u. 24.
III. Futtaki és Magyar, Újlak, Lajos-u. 12.

IV. Kovács és Wéber, Kigyó-u. G.
IV. Sámuel Béla, Váci-utca 9., II.

IV. Stingl Pál, Eskü-ut G.
V. Mink Márton, Llpót-körut 25.

V. Pók István, Rudolf-tér 3.
VI. Tótfalusy Kálmán, Teréz-kürut 32.

VI. Kovács Ferenc, Andrássy-ut 31.
VI. Reiterits Gyula, Munkácsy-u. 37.
VI. Szabó Albert, Nagymező-u. 52.

VII. „Borissá11 Pajor, Kertész-utca 23.
VII. Eiohert János, Néfelejts-utca 18.
VII. Galitzenstein Rezső, István-ut 3G.
VII. Stein Imréné, Király-u. 72.

VII. Stein Imre, Hársfa-u. 5G.
VII. Rottmann Ármin, Teréz-körut 29., I.

VII. Halász Ödön, Osengery-u. 29.
VII. Ángyán Béla Rt., Rákóczi-ut 40.
VII. Grosz István, Károly kiróly-ut 1.

VTTI. Fuchs és Komáromy, Aépszinház-u. 1G.
VIII. Zombory Aladár, Baross-u. 49.

IX. Földi Imre, Ferenc-körut 33.
IX. Balkányi Kálmán, Üllői-ut 107.

Újpest. Trencsiner Sándor, Árpád-u. 171.

Pártoljuk
a szép fehérneműt!
A Budapesti 
Fodrászípari

kölcsönző vállalat
A  legk ivá lób b  m inő
ség ű  fodrász fehér
nem űt versen yk ép es  
á r o n  k ö lcsön öz és  
au tók k a l m en etren d - 
szerű  p o n to ssá g g a l  
h á zh o z szállít.

Telefon: 
A .  9 3 3 - 3 3 .

Budapest, VI.,
Lőportár-utca 14 a.

SZERELÉSI VIÍUALftTEMMER ALAJOS
B u d a p e s t , VII., B a rcs a y -u . 3. ^ f

Telefon.: József 415-38. VÉDJEGY.
Felhívom a t. vevő 
közönség f i g y e l m é t  
hogy készítményeim ki
zárólag ezen védjeggyel 
kerülnek forgalomba.

Teljes úri-, női fodrász és manikűr 
üzletek tervezése és kivitele.

(SPECIÁLIS 
SZAKMŰHELY)

ALAPITTATOTT 1899-ben

K icsiny! árusi- 
°  sitás rak tárom 

ból leszállított  
árban

Gyárt és szakszerűen javít:
Fejmosókészüléket, légszesz-vizmelegitőt 
(autogeizer.) Hajmunkaszáritó-kemencét. 

Hajsütővasmelegitőt. Arcgözőlő-készü léket.
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.
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P A L L E T T A  R I C H Á R D  U T Ó D A

LÉBER KÁLMÁN
Borotva és késárugyára, solingeni, 

sheffieldi finomacéláru nagybani rak
tára, mtiköszörtildéje és nikkelező

telepe

Tökéletesen berendezett tizem 
fodrász szerszámok köszörülésére, 

javítására és nikkelezésére

Alapittatott 1889 Budapest, Vili., Rákóczi-ut 61. Telefon: 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 padlófényesitőkefe és villamos vízellátási-szivattyúk. Kérjük

szives látogatását.

Hajvágógépek 1 darab
Valódi „Juvel“ 3-as 5, 7 mm. . , . 12.—
Ugyanaz 0 - á s ....................................... . 12.—
Valódi „Protos“ . . . . . . . . 13.50
Valódi Koh-i-noor 3-as 5, 7 . . . . 14.—
Ugyanaz 0 - á s ....................................... . 9.60
Valódi „Mars“ 3-as 5, 7 . . .  . . 10.—
Ugyanaz 0 - á s ....................................... . 10.—
Valódi „Mundus“ 3-as 5, 7 . . . . 1A—
Ugyanaz 0 - á s ....................................... . 12.—
Rendszer Juvel 0-ás vagy 3-as 5, 7 . 8.50

„ K o h - i -n o o r ...................... . 5.—
Lapok felpassitva, alsólap . . . . 4.—

,, „ felsőiap . . . . 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 ................................. . 19 7.—
Ugyanaz solingeni 18 . . . 4.40
Ugyanaz 19 . 5.—
Ugyanaz . . . . 20 . : . 5.60
J. A. Henckels 18 . . .  . 6.50
Ugyanaz 19 . . .  . 7.00
Olcsó, sima 3— 4-ig . . . .
Manikűr olló finom, vékony 2.—
J. A. Henckels............................ 4.—
Manikűr reszelek 14 16 18 20 cm.

1.50 2.— 2.20 2.40

1 darab
Körömkaparó és feltoló . . . . . 1.50

Borotvák.
Léber homorú 76-os 3— 4— 5/8 . . 7.20
Léber félhomoru ......................................... 6.40
Léber n e g y e d h o m o ru ..................5 .—
Léber Attila 27. 28. . . . . . 4.40
Johns n 7 csili, homorú . . . .  8.—
S. Pe/rson homorú . . . . . .  10:—
Ugyanaz fr ........................................... 7 .—
Gold . rone hom orú................   7.—
Kronerjerg 27. 2 3 ........................4 .—
Hamonr 27 2 8 ................................4.—
Clauberfc, pipa* 27. 28 ....................... 6.—
F. Ed. W n t h o f  homorú . . . .  6.—
Merx u. Go. h o m o r ú ......................6.—
Ugyanaz francfa é l ű ............................4.40
Eredeti „Pollárt" 27. 28 . . . . 4.60
Eredeti „Hamon“ P á r is .................. 5.—

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

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

garantálva.
Köszörülések és javítások.

Borotva k öszö rü lése k ...................... 1.44
Fodrászolló „ .......................0.80
Manikürolló „ ...................... o.56
Haj- és s z a k á llg é p ............................1.60
N ik k e le z é s .............................................1.60

Fehér, príma csontnyél borotvára f e l - ’ 
szegecselve . . . ............................. 1 .______

SciliüLzer borutvaszappan mindig a legolcsóbb árban. 
Forgalmi adó és csomagolás az árakban bennfogial- 

tatik és Így az külön nem lesz felszámítva. k

Európa irodalmi és nyomdai részvénytársaság (igazgató Schmidek Tibor dr.), Budapest, VI., Ó-utca 12. szám.
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