
m t z
5. szám

1935 május 5

1 ,  U R I - ^ O I “ F « n R / V S / , O K .  . .
KS R O K O ^S Z  IK^I/Vli S/  lü l iO / J O U  *

:W:

S Z É R K E S Z T Ő s é O  
ÍS K IA D Ó H IV A TA L  
8I>VII.,CSENGERY-U

A Z  IPART E 5 TÚL ET 
T E L E F O N S Z  A M A ’ 
Jó z s e f : ^2*, - 2 9



D reszm an n  K á ro ly
Ezüstkoszorus késes- és műköszörűs-mester 
Borotva  és k é s á r n g y á r  Bu dapes t

Üzlet: VIII., Üllőí-ut 38. Telefon: 42-9-29 
Gyár: X., Álmos u. 17. Telefon: 96-5-08

JFodrá&sz uralt figyelm ébe !
Ha eddig nem ismeri, okvetlen próbálja 
ki a legkiválóbb minőségű

Fridi ó—b orotvát,
mert minden várakozást felülmúl és a 
legkényesebb igényeket is kielégíti. 
OKVETLEN TEGYEN PRÓBÁT.
Kapható: 27-28 fr. él P 3.60, 77-es félho- 
moru él P 4*60.
Ezenkívül kapható: Record 27—28—77— 
100 as. Páris 27-28-77-lOO-as. Lord 27- 
z8-77-iOO-as. Kari 33-as fr. élű. 
Dreszmann 119-es extra fr. él P 6.—
Dreszmann 119-es extra félhomoru P 7.— 
Dreszmann 119-es extra bomoru P 8.— 
Extra Hollow Ground I. homorú P 8.— 
Fodrász olló príma minőségben már 4*50 
P-tftl kaphatók. Haj- és szakállgépek pe
dig 4 P-től kaphatók.
Ezenkívül mindennemű fodrászkellékek 
és szerszámok állandóan raktáron. Javí
tások a leggyorsabban és legprecízebben 
történnek.

i / C í y n ö k ö /  nem  fartőiéi!!

w A 101 éves
müköszörüs és késes 
Fischer Antal Fia cég
(ezelőtt Flasner Lajos)

B u d a p e st , V ili., József-köruft 17
Teljes garanciát nyújt úgy a megbízhatósága 
mint az árak szolidsága tekintetében.
Figyelmes és pontos kiszolgálás.
Vidékről beküldött javításo
kat soronklvül teljesít.
Acélaink nagy választékban.

Ügynököt nem tartok.

25.

B U D A P E S T ,  VII., K LA U Z Á L-U T C A  22.

Elvállal a köszörűs-szakmába vágó élesítést 
és javítást. Elsőrendű és pontos munkát leg
olcsóbban és tökéletesen készít.
M inden fé le  a c é l á r u k  raktáron.

Vidéki megrendelések
mm— mm

gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
r ■mmmmmmmmmmmamaamummmumnaMammmmmmi

20.

K özism erten bevált-, a fodrásziparosság osztatlan 
megelégedésére 
müködö szaküzem

♦ Budapesti Grő és
Fodrászipari Fehérnemű- 
kölcsönző vállalat

a legkiválóbb minőségű fod- 
rászfehérnemüt versenyképes
áron kölcsönöz és autókkal T , T 7 T  T  w ,  ,  . .
menetrendszerű pontossággalHwdQ/pGS*, V JuO'pOVtCIV-'ll• 1 4 . Cl
házhoz szállít, . . '

Telefon 93—3—32
P t ír i o l ju l i  a  ssép  f e h é r n e m ű t
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Az ipartestület telefonsz&ma: 
424—79

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VII., Csengery-u. 15. 

Megjelenik minden hó 5-én.

A Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestü
letének tulajdona és hivatalos lapja.

A testület tagjai a lapot díjtalanul kapják. 
FŐSZERKESZTŐ: ECKERT BÁLINT.

Előfizetési díj:
Egész évre . . . P 4.— 
Félévre . . . . P 2.50
Negyedévre . . . P 1.50

Egyes példány 80 fillér.

XLIII. évfolyam 1935 május 5.

V l s s z a u l a s i t f u k
azt a brutális durva hangot, amellyel a Nőifodrdsz 
Újság személyeskedő, valótlanságokon alapuló táma
dásait feltálalja. Visszautasitjuk ezt a hangot az 
igazság, az ipari tisztesség és azon jóérzésü fodrász- 
iparosok nevében, akik a szaklapot nem azért tartják 
fenn, hogy abban egy hatalmát, pozícióját féltő 
klikk vesztét érezve, szidalmakat és rágalmakat szór
jon, hanem azért, hogy abban az ipar fejlesztése, a 
fodrásztársadalom szebb jövője kapjon hatékony tá
mogatást.

Gorombáskodni, ízléstelen, ligeti kikiáltóktól 
hallható szellemességgel elintézni olyan tisztességben 
és közmegbecsülésben megöregedett szaktársat, aki 
egyik büszkesége a fodrásztársadalomnak, nem egy 
komoly ipari szaklaphoz méltó. Nem elég, ha egy 
újság fennhéjázva megállapítja saját magáról a ma
gas szellemi színvonalat. A  hangos öndicséret után 
igazán elvárhatjuk a komoly, iparérdekü munkát. 
Amint egy bukástól reszkető kis csoport érdekének 
csatlósává szegődik, méltatlanná válik a szaklap 
névre.

De nagyon tévednek, ha azt hiszik, hogy parlagi 
„stílusukkal'* meg tudnak minket fölemlíteni. Mi 
rendületlenül küzdünk továbbra is azokért az érde
kekért, amelyek minden fodrásznak egyaránt jelentik 
a boldogabb jövőt. Célunk pedig az, hogy iparunknak 
mindkét ágában dolgozó fodrászok megélhetését biz
tosítsuk. Az ipar egysége éppen a fodrászat női ágá
val foglalkozóknak nagy érdeke, mert a kiszolgálási 
áraknak olyan nívóra való emelése, hogy az a fod
rásznak tisztességes megélhetést biztosítson,  ̂ csakis 
az úri kiszolgálási árakkal együttesen történhetik. 
Mert azt mindenki kénytelen elismerni, hogy külön- 
kűlön árszínvonalat emelni nem lehet. Az ipar két 
ágának sorsa a legszorosabban van összekapcsolva 
egymással. Hogy ez igy van, azt a mai szomorú hely
zet igazolja. A  női kiszolgálási árak is épugy lerom
lottak, mint az úriak. Hát m iért nem akadályozta 
meg a külön Nőifodrász Ipartestület e lezüllést? A  
válasz nagyon egyszerű: Nem  akadályozhatta meg, 
mert hiszen éppen a különvállás idézte elő a romlást.

Hatalmas országok pusztulnak el, mert a belső 
harcok felőrlik erejüket. Hát elképzelhető józan ész
szel, hogy ez a szerencsétlen ipar boldogulni fog, ha 
nem tart össze a legnagyobb erőfeszítéssel? Hát meg
ér ennek a szerencsétlen iparos osztálynak évente 
28.000 pengőt az, hogy néhány embernek legyen al 
halma görcsösen kapaszkodni díszes pozíciókba?

Az elnökségek között nagy az ellentét. De vá j
jon  a fodrászok között van-e olyan érdekellentét, 
ami m iatt két ellenséges táborba lennének kénytele
nek tömörülni? Sőt egyáltalán van-e érdekellentét?

A  vasárnapi munkaszünetre és a rokonrendelet
re szoktak hivatkozni. Ámde éppen a vasárnapi 
munkaszünetnek minden iparágban az egész or
szág területére történő kiterjesztéséről beszélt 
legutóbb maga a kereskedelemügyi miniszter. 
Ellene vagy mellette érveket felhozni és harcot 
provokálni tehát teljesen felesleges, mert a jelen 
helyzeten változtatni lehetetlen annál is inkább, 
mert a segédi kar száz százalékig áll a mai rend mel
lett. Valódi érdekellentétről beszélni tehát itt nem le
het, mert akár jó a vasárnapi munkaszünet, akár 
nem, nem változtatható meg.

A  rokonrendelet visszavonatása szintén olyan 
üres jelszó, amely csak arra jó, hogy a hatalomhoz 
ragaszkodók mézesmadzagként végighuzhassák azt 
saját személyük fontosságának igazolásául. Változ
tatni természetesen itt még kevésbé lehet.

Ellenben közös érdek a kiszolgálási árak feleme
lése, a közterhek csökkentése, a mestervizsga kötele
zővé tétele, a tanonctultermelés megszüntetése, a 
kontárok kiirtása, az iparos-nyugdij megteremtése, 
stb., stb. Ezeket a közös érdekeket csakis úgy tud
juk  megvalósítani, ha nem két teljesen egyenlő ha
táskörű ipartestület vezetői hadakoznak egymással, 
hanem, ha egységbe tömörülve, egyesült erővel har
colunk a fodrásztársadalom szebb jövőjéért.

A  két ipartestület egyesítése érdekében változat
lanul dolgozunk továbbra is. Nem  kétséges, hogy az 
egyesítés meg fog  történni. Ebben a nagy munká
ban mindnyájunk összefogására van szükség.
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A  p e d iR ü rrő l
A  Fodrász Újság legutóbbi számláiban igye

keztem felhívni a kartársak figyelmét az egyete
mes fodrászipar értékes munkaterületére, a pedi
kűrre. Mai cikkemmel azt a célt szeretném elérni, 
hogy nagy vonásokban odavetitsem a kartársak 
szeme elé a munkamenetet, a munkaeszközöket, 
az eljárásokat, hogy igy legyen meg a lehetősége 
minden fodrásznak, hogy iparunknak ezt az in
dokolatlanul mostohán kezelt ágát szeretettel és 
teljes felkészültséggel felkarolja.

Aki iparunknak ezt az ágát folytatja, az ne 
csak gyakorlatilag legyen avval tisztába, hanem 
ismerje meg a tyúkszem, bprkeményedés, a bőr- 
kérgesség, a bütyök, valamint a köröm miben
létét is.

A  ma embere kultúrát élő és mint ilyen, láb
beliben jár. Életének igen nagy részét járással 
tölti el. És ópípen ezért lábbőrünk a gyakori súrló
dással, nyomással szemben, szinte állandóan véde
kezni kénytelen, aképpen, hogy a bőrnek felhámja 
és főleg annak szaru rétege vastagodik, kemény, 
kérges lesz. A  bőr megkeményedése, a lábujjaink 
kiemelkedő részein, sok kellemetlenséget, néha 
nyilaló fájdalmat okoz.

A  pedikűrös munkáját felelősséggel végzi; en
nek előfeltétele a higiena, az igen indokolt tiszta
ságra való ügyelés. Műszereink állandó fertőtlení
tése itt talán még sokkal fontosabb, mint az egyéb

fodrászmunkáknál. Éppen ezért a fentiek állandó 
szemmeltartása igen szigorúan veendő.

A  láb kézbevételekor tartsunk azon terepszem
lét, hogy mi is a teendőnk. Leghelyesebb, ha min
denkor a láb kisujjánál kezdjük munkánkat. Le
gyen sorrend.

A  kisujjon a tyúkszem az ujj hátán vagy ol
dalán helyezkedik el sokféle alakban. Babformáju, 
félkör, patkószögszerü ék alakjával szinte bele
túrja magát az irhába. Nagyobbfajta félköralaku 
késsel vágjuk, óvatosan, miközben szemmeltart- 
juk, hogy nincs e éren a tyúkszem. Ha igen, úgy 
csak addig vágjuk, mig annak fehér színe nem pi
rosodik.

Az ér kivágásához egy nagyobb és egy ki
sebb szemkiemelő műszert használunk. A  nagyob
bik lencseformáju, mig a kisebbnek szivalakja 
van. Igen gyakran helyezkedik el a tyúkszem a 
kisujj és a következő ujj közé. Az ilyen tyúksze
met egy lencseformáju késsel vágjuk, és pedig 
oldalt kezdve haladunk a közepe felé, mig végül 
szinte magától kiesik.

A  következő uj (gyűrűs) első Ízületén gyak
ran helyezkedik el a már fentebb is említett eres 
tyúkszem. Ezt szintén a kisujjnál ismertetett mó
don vágjuk.

Figyelemmel kell lennünk arra, hogy a tyúk
szem, bőrkeményedés, mindenkor az ujj kiemel -

f i i r a  v a r  ?
ITT AZ IDEJE, HOGY VÉGRE ÖN IS BEVEZESSE ÜZLETÉBEa

VI EHMA
A  legolcsóbb és a legjobb a 
világon. Kockázat és tőkebe
fektetés nélkül szerezheti be 
ezen legmodernebb és szava- 
toltan tökéletes villamosság 
nélküli tartósondoláló eljárást. 
Kérjen díjtalan bemutatást.

TA RTÓSONDOLÁLÁST
Óvakodjon az értéktelen utánzatoktól, mert 
a V I E N N A  T H E R M O  S A C H E T  
utánozni nem lehet

Magyarországi vezérképviselet:

RÓZSA ZOLTÁN
Budapest, III., Zsígmond-utca 49. szám
Telefon: 54-2-28.
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kedő részén van és annak megsebzése után 
fájdalom következik. Bár az ilyen sérülés 
csak jelentéktelen, mégis roppant fontos, hogy 
steril alkoholos vattával mossuk ki és ha a ven
dégnek fekete harisnyája van, úgy a megsértett 
részt gézzel, egyszeri áthajtással göngyöljük be.

A  harmadik és negyedik ujjon elvétve akad 
eres tyúkszem. Ezeken inkább a köröm szokott be
teg lenni, amire később fogok rátérni.

A  hüvelykujj szélén többnyire keményedés 
okozta fájdalom jelentkezik. Ezt az úgynevezett 
talpvágóval faragjuk le, mely kés hosszú, három- 
szögformáju. Erre igen alkalmas ez a műszer. Itt 
jegyzem meg, hogy ezek a műszerek mindegyike 
külön, külön szinte megmondja, hogy mit kell vele 
vágni, faragni, vésni. A  'hüvelykujjon helyezkedik 
el egy igen sok fájdalmat okozó duzzadás, a bütyök. 
Különösen nedves, nyirkos, időben, midőn a meg
keményedett szaru, a levegőben lévő nedvesség kö
vetkeztében megduzzad, megdagad. Télen a fagy 
beálltakor jelentkezik, olyankor heves fájdalmat 
okoz. Csak hellyel-közzel, óvatosan vágjuk a rajta 
lévő képződményeket. Ha eres, akkor a már emli- 
tett módon. Utána bejódozzuk. Estére a láb nyu
galmi állapotában borogatást (priznic) rendelünk.

Miután az ujjakat és azok közeit rendbehoz
tuk, következik a talp. Itt is igen sok panasz adó
dik. Bőrkérgesség, keményedés, tyúkszem, sze
mölcs szokott gyakran előfordulni. Az utóbbi léte
zését valószínűleg valami eddig még ismeretlen 
baktérium vagy gomba okozza, amely bizony, te
kintettel lábunk állandó használatára, dörzsölődik s

ezáltal kellemetlenséget, sőt sokszor heves fájdal
mat okoz.

A  talpon lévő bőrkeményedést, egy gömbalaku, 
lapos műszerrel lyukszerüen, szinte kivágjuk.

Ugyanígy a szemölcsöt is. A  kivágás helyét 
lápisszal, majd jóddal kenjük be. Ezt 8— 10 nap 
múlva megismételve, jó eredményt érhetünk el. i

A  láb sarkán, többnyire keményedés fordul elő.
Ezzel a tyúkszem és annak válfajaival rend

ben is volnánk.
Következik még egy igen fontos része a láb

ápolásnak, a köröm.
Tudnunk kell, hogy a köröm, ezen igen kényes, 

szaruréteg, miből is áll tulajdonképpen, miután azt 
véssük, faragjuk.

A  köröm, elszarusodott hámsejtek tömege, 
mely lábujjaink körömpercének hátán, az irha tok
jába, a körömágyba van, szinte beágyazva, melyet 
matric néven ismerünk.

A  körmöt ollóval vagy csiptetővel vágjuk.
Tudni kell, hogy a köröm eredeti ágya, ahon

nan voltaképpen kinő, a matric legbelső részében, 
elbújva fekszik.

A  köröm hosszában, azaz előrehuzódó lécekből 
áll. Úgy képzeljük el, mint egy szobában lefekte
tett padlózatot.

Végen lévő befejezést „margó libernek“ ne
vezzük.

Itt kívánok valami igen fontosat megjegyezni. 
Elő szokott fordulni, hogy a „margó libernek“ ne
vezett, köröm-vég alatt, főleg a nagyujjon, bőr
kéreg képződik. A  panaszt tévő nem tudja, hogy

_W/W ///// /✓ /////// /f f /  / / / / / / / / £ '

's c / Y ú rz f/ ?
j& mr r o w o / v r  

, , & U 0 A  P E S T ; -
& } / / / / / / / / / / / f f  f f / / / / / / / / / / / / / f / / 7 *

j  inmnmiminmimiiimmmimmu:

VAióDiiirnmoífy”

SCHÜTZER
BOROTVASZAPPAN

foiimmmmmmmmimiiimir;

SCHÜTZER

ÜTTORONY
B0RDTVRSZ9PP9H

MESTER! Ön nem tudja, mi a jó ..., ha nem dolgozik Schützer „Öttorony"
borotvaszappannal. . , . . .. „ ,, .. , ,,

Magasztaló szavak csak elkoptatott frázisok. A mii önmagát dicséri!
Egyetlen próba az ön szakavatott kezében megmutatja az összes előnyöket, 

amivel ez a márka minden versenyen felül áll.
Minden szaküzlet tartja, de megrendelheti a gyárban is:

Savoly Illatszer- és P ipereszappangyárai rt.-nál
Budapest, VI., Lövölde-lér 4.
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mi van a körmével, de az nagyon fáj. Erre is van 
egy alkalmas köröm alá nyúló műszer, de előzőleg 
a körmöt kivágjuk ék alakjában és akkor már ön
magától értetődő a kérgesség eltávolítására irá
nyuló eljárás. Az ékalaku bevágással ugyan egy 
szépséghibát követünk el, de a fájdalom megszün
tetése fontosabb. Azután a köröm reszelő vei nivelál- 
juk, egyenlővé tesszük a körmök mindegyikét.

Még egy igen fontos panasz fordul elő a köröm
nél és ez a köröm benövése. Leggyakoribb a nagy- 
ujjon.

Onnan is eredhet, hogy a köröm sarkait vala
melyik pedikűrös nagyon kivágta és azzal ezt a pa
naszt állandósította.

Nem szabad kivágni a köröm sarkait, mert 
azzal megfosztjuk a köröm kétoldali kényelmes tar
tását. Gyulladásba jön és sokáig el nem múló fá j
dalommal jár. Érzék kell aíhhoz, meddig van ha
tára a kivágásnak. Mert egy igen keveset termé
szetesen le kell venni a sarkokból, de csak annyit, 
hogy ne bolygassuk meg a körömlécek egységét az 
oldalakon. Utána helyezzünk 3— 4 hajszálvastag- 
ságu cinkkenőcsbe áztatott vattát és ha netalán 
ezután panasz merülne fel, amit különösen várha
tunk akkor, ha nagyon kivágtuk a sarkokat, úgy 
hígított ólomvizes borogatást és a lábfejnek éjsza
kára való magasabb tartását rendeljük.

Ezek után kívánatra belakkozzuk a körmöket. 
Ügyeljünk arra, hogy a lakk színe egyezzen a kéz- 
ujjak körmein lévő színnel, mert például strandon íz
léstelennek hat, ha a láb- és a kéz körmeinek színe 
eltérő. A lakkozás egyébként épp úgy történik, mint 
a kéznél. Ügyeljünk arra, hogy a köröm félholdjá
nál lenövő bőrrészt óvatosan toljuk fel és nagyon 
vigyázva vágjuk ki. Ha esetleg mégis bevágnánk, 
úgy a megsértett hely körül nem szabad lakkozni, 
mert az gyulladást okoz.

Előfordul, hogy a lábon korcs- vagy levágott 
ujjal találkozunk. Ezen nem szabad megütközni, 
mert az a vendégnél rossz érzést vált ki. Úgy kell 
tennünk, mintha észre sem vennénk.

Munka közbeh ne beszéljünk, mert az elvonja 
a figyelmet. Pedig a szakszerű és felelősségteljes 
pedikürözés nemcsak teljes felkészültséget, hanem 
teljes figyelmet is megkövetel.

Műszereinket ápoljuk, tartsuk őket rendben és 
legyenek állandóan készenlétben. Igyekezzünk fel
szereléseinket kiegészíteni, pótolni, mert tökéletes 
munkát hiányos és fogyatékos műszerekkel nem le
het produkálni.

A pedikűr után igen jóleső érzés a másságé, 
ezt mindenkor a szivfelé haladva végezzük. A pedi
kűrös a térdig haladva, ezt be is fejezi. Igen fontos 
a kéz tisztasága, mert annak hiánya szőrtüszőgyul- 
ladás, stb. előidézője lehet.

Legvégül világosítsuk fel a pediküröztetni aka
rókat arról, hogy a pedikűr yan olyan fontos test
ápolás, mint a manikűr és ezért a láb ápolását ne 
havonta egyszer vagy még ritkábban végeztesse.

Rá kell szoktatni a publikumot e ránézve is fon
tos testápolás kultuszára, mely végre nekünk sem 
lenne kárunkra.

Renczes Jenő, hadirokkant.
YERBA Világmárka!

Ipartestületünk úri és noifodrászatra 
teljes anyagi garanciával szerződtet 

továbbra is tanoncokat
A „Női Fodrászujság" téves beállítása folytán 

értesítjük tagjainkat, hogy amint a múltban, úgy a 
jövőben is leszerződtetjük tanoncaikat a rokoniparra 
is. Tehát az a tagunk, aki a nőifodrászatot is gyako
rolja, tanoncát úri- és noifodrászatra szerződtetheti 
egyidőben ipartestületünknél továbbra is. A  Nőifod- 
rász Ipartestületnek ebbe semmiféle beleszólása 
nincs. Mi a törvényes alapon állunk és a tanoncszer- 
ződtetésekből kifolyólag a legteljesebb erkölcsi és 
anyagi garanciát vállaljuk.

Figyelem! Kartársak! Uj ár!

A világhirü Bohémia tartós
ondolálógépet mely tökéletességénél 
fogva minden kritikán felül áll, ez 
évben mélyen leszállított áron és 
könnyű fizetési feltételek mellett 
árusítom.

Kérjen mielőbb uj árajánlatét!
A vezérképviselettől:

Seress József, Felsőgöd
Budapesti képviselet:

Eckert Bálint, 
Muzeum-körut 10,,
ahol állandó bemutatás és betanítás.

Azonkiviil a világhíré C oldat mint preparátum 
„ E „  ősz és fehér hajhoz
,, A ,, minden festetthajhoz
„ B ,, vizhullám berakó
,, D ,, olaj különlegesség

melyeket postán utánvét-portómentesen szállít

Seress József, Felsőgöd
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M egfellebbezték
a  k ö ltségv e té s i k özgyű lé sü n k et!

Jonutz József, a ,,Nóifodrász XJjság14 felelős szerkesztője 
és Korpás Sándor, a Nőifodrász Ipartestület gazdája a

fellebbezők.

Valótlan  állításoktól hemzsegő, rosszakaratú felleb
bezés futott be közgyűlésünk határozatai ellen. Leközöljük 
az alábbiakban szószerint a fellebbezés szövegét, hogy 
minden kartársunk lássa, hogy a rövidlátás, a gyűlölködés, 
a rosszakarat és az önzés még arra is ráviheti a szűk 
látókörű embereket, hogy a polgármesterhez merészelnek 
fordulni valótlan tartalmú fellebbezésekkel csak azért, 
hogy ezzel is ártsanak az ipar egységéért, a fodrász
társadalom szebb jövőjéért indított küzdelem sikerének. 
Csakhogy a fegyver visszafelé fog elsülni. Ugyancsak 
teljes egészében ismertetjük a fellebbezésre vonatkozó 
észrevételeinket, amelyek lerántják a leplet a valótlansá
gokról .

A  fellebbezésből egyébként az is kiderül, hogy melyik 
oldalról igyekeznek a segélyezést megszüntetni. Megtud
juk, hogy kik azok, akik az elaggott szaktársak gyámoli- 
tását meggátolni igyekeznek csak azért, hogy ipartestüle
tünk mintaszerű belső békéjét fölborítsák, mert önző cél
jaikat csakis a zavarosban remélhetik elérni.

A  fellebbezés egyébként a következő:

Méltóságos Polgármester U r !
A  Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipar

testületének 1935. évi március hó 28-án megtartott 
rendes évi közgyűlése az előterjesztett zárószámadást 
elfogadta és a felmentvényt a vezetőségnek megadta.

A  közgyűlésnek ezen határozata ellpn tiszteletteljes 
fellebbezésünket a következőkben terjesztjük elő:

Az Ipartestület február hó 1-én megtartott elöljáró- 
sági ülésén felolvasóit polgármesteri határozat szerint 
az ipartestület felügyeleti hatósága megállapította, hogy 
az ipartestület tagjai segélyezésére az ipartestület költ
ségvetésével arányban nem álló összeget fordít és hogy 
az ipartestület olyan tagjait is részesítette segélyezés
ben, akik arra nem voltak rászorulva.

Ismételten kérdést intéztünk az ipantestület elnök
ségéhez, hogy kik voltak azok, akik ilyen segélyben ré
sültek és milyen összegű segélyeket vettek fel. Az ipar
testület elnöksége elzárkózott a felvilágosítás megadása 
elől. Tisztelettel kérjük Méltóságodat, hogy ennek alap
ján az ipartestület közgyűlésének a zárószámadás elfoga
dására és a felmentvény megadására vonatkozó határo
zatát megsemmisíteni és az ipartestület veztőségét an
nak tételenkénti kimutatására kötelezni méltóztassék, 
hogy kik és milyen összegű segélyeket vettek fel.

Ennek megtörténte után kérjük annak megálapitá- 
sát, hogy ezek az illetéktelenül kifizetett segélyeket ki 
utalványozta ki, illetve, hogy az utalványozásért kiket 
terhel anyagi felelősség.

Ugyancsak fellebbezést terjesztünk elő a zárszám
adás elfogadása és a felmentvény megadása ellen azért 
is, mert az 1935. évi költségelőirányzat kiadási oldalán  

jegyzők fizetése a következőkben van beállítva: 3 934. 
évre előirányzott összeg P  1459.92, 1934. évben tényleg 
kiadott összeg P  1809.96, előirányzás 1935. évre P 2640. 
Ezek szerint 1934-ben a tényleg kiadott összeg jóval 
meghaladja az előirányzott összeget.

Tisztelt Szaktársak!
a

gép forradalmat jelent a 
miért? Mert olcsó és jó. Nagyon szép, erős 
kivitel, mkkelezett állvánnyal, 16 fütőtestes, 
komplet felszerelve 2 5 0  p e n g ö .

Érdeklődőknek készséggel bemutatja

tartós ondoláló- 
szakmában. De

fodrász
Budapest, VII., Király-utca 95. szám

fodrászüzlei

Az iroda fenntartása g )  pontja alatt közlekedésre 
1934-ben P 453.90 lett felhasználva; i) pontja alatt 
előre nem látott irodafenntartási költségekre P  1137.69 
lett kiadva.

A szaklap fejezete alatt a b ) pont szerint a szer
kesztő díjazására az előirányzott P 300 helyett P  341.50 
fizettetett ki. A  c) pont szerint a kiadó tiszteletdija 
P 105 volt, holott erre előirányzott összeg nem állott 
rendelkezésre. Mindezeken felül az előre nem látott k i
adásokra előirányzott P 3 00 helyett P 371.10 lett fel
használva.

Amidőn ezekre vonatkozólag az ipartestület elnök
ségétől felvilágositást kértünk, az elnökség a felvilágo
sítás megadását megtagadta.

Az elnök a közgyűlésen azt a kijelentést tette, hogy 
nem nyilatkozhatik nyíltan és őszintén, mert a köz
gyűlésen olyanok is vannak jelen, akik előtt nem lehet 
nyilatkozni. Ezen elnöki kijelentés elhangzására vonat
kozólag tanukul bejelentjük Burger Jenő, V III ., Práter- 
utca 32. és Fábos Lajos V., Csanádi-utca 4. alatt lakó 
ipartestületi tagokat.

Ugyancsak fellebbezést térj észtünk elő a költségelő
irányzat elfogadása miatt azért, mert annak 9. jótékony- 
sági fejezete alatt a ) rendes segélyek P 300, b ) rend
kívüli segélyek P 100, c) karácsonyi segélyek P 600, 
d) adományok és előfizetések P 400, e) segélyezési tar
talékalap P 1200, összesen P 11.600 van előirányozva.

A felügyeleti hatóság már előzetesen megállapította, 
hogy az ipartestület a segélyezésre költségvetésével 
arányban nem álló összeget fordít. Az 1935. évi február 
hó 15-én megtartott előljárósági ülés többek hozzászó
lása után szótöbbséggel úgy határozott, hogy 7000 
pengőt állít be segélyezés címén az uj költségvetésbe. 
A beállított, összeg 4600 pengővel haladja meg az ösz- 
szeget.

Mindezek alapján arra kérjük Méltóságodat, hogy 
a Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok  Ipartestületé
nek 1935. évi rendes közgyűlése azon határozatait, mely 
szerint az 1934. évi zárószámadást elfogadta és a fel
mentvényt megadta, valamint amellyel az 1935. évi költ
ségirányzatot elfogadta, megsemmisíteni méltóztassék. 
Tisztelettel kérjük, méltóztatssék az ipartestület vezető
ségét arra kötelezni, hogy a fent kifogásolt tételeket 
részletesen kimutatni, azokat az újabban összehívandó 
közgyűlés elé terjessze és az ott előterjesztendő uj költ-

Nagy István-féle borotvák, ollók,

V., Sziget-utca 1 5  b. 95> £k

K a y s e r  E l l í s o n  acélból készült e x t r a  j e g y ű

Javításokat pontosan 
eszküzlök.
Speciális vas köszörülése  
p árja  P  2.80. g

b o r o t v a  itt k ap h ató !
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ségelőirányzafcban a segélyezésre élőirányzandó összeget 
az ipartestület viszonyainak megfelelően leszállítva ál
lítsa be.

Budapest, 1935. évi április 9.
Tisztelettel

J o o n u tz  J ó z s e f  s. k., IV ., Apponyi-tér 1.
K o rp á s  S á n d o r  s. k., V III ., Német-u. 2.

A  fellebbezésre a következő észrevételt tettük meg:
Méltóságom Polgármester U r !  Mellékelten küldjük 

Jonutz József és Korpás Sándor fodrászmesterek által a 
törvényes határidőn belül ipartestületünkhöz benyújtott 
fellebbezését, melyre vonatkozóan észrevételeinket az 
alábbi akban térj észtj ük elő:

Az elmúlt esztendőben a jóváhagyott költségveté
sünk keretein belül folyósitottunk segélyeket. A  segélye
zés tárgyában mindenkor az elöljáróság döntött, a ki
utalás pedig a megfelelő előljárósági határozat alapján  
az elnök és jegyző utasítására történt. Fellebbezők az 
elnökséghez semmiféle vonatkozásban felvilágosításért 
soha nem fordultak. Magánbeszélgetés alkalmával Jo
nutz József a jegyzőtől a segélyezésre vonatkozó kérdé
seire teljes felvilágosítást kapott, de természetesen a 
segélyezettek nevei iránti kérésével őt az elnökhöz uta
sította. Jonutz azonban nem fordult az elnökhöz. Illeték
telen segélykifizetés tehát nem történt. Ez az állítás 
nem felel meg a valóságnak.

Az 1935. évi költségelőirányzatban a jegyző fizetése 
valóban P  1.459.92-ben lett beállítva és valóban 1.809 P  
96 fillér lett kifizetve. Azonban ennek oka az, hogy a 
jegyzői irodának az 1934. évi junius hó 26-án tartott 
rendkívüli közgyűlés által történt átszervezése következ
tében, az egész napra alkalmazott jegyző fizetése julius 
hó 1-től kezdődően havi 180 P -re emeltetett. Hat hónapig 
tehát kifizettük a költségvetésbe beállított P  1.459.92-:nek 
felét, tehát P  729.96-t, a következő három hónapra pe
dig hatszor P  180-t, azaz P 1.080-t, ami összesen 
P  1.809.96. Mindezt pedig Méltóságod 124.327— 1934—  
X V . sz. véghatározata, valamint a 49.882— 1934— X V. 
sz. véghatározat alapján tettük, mely utóbbi véghatáro
zatban előre nem látható személyi kiadások részére 
P  1.000-t méltóztatott beállítani. Ez esetben sem történt 
tehát sem hitel-túllépés, sem pedig illetéktelen kiutalás. 
Az, hogy a közgyűlés az 1935-ik esztendőre milyen ősz- 
szeget állít be jegyzői fizetésre, nem képezheti fellebbe
zés tárgyát, legkevésbé azok részéről, akik még annyi 
fáradtságot sem vettek, hogy legalább elmentek volna a 
közgyűlésre és ott tették volna meg észrevételeiket.

Az irodafennartás g ) pontja alatt közlekedési költ
ségre (a  pénzbeszedő villamosbérlete) kifizettünk

94.

A  legtökéletesebb  
m inőségek :

é s
b o r o t v á l *

és „R ak  é ía "
a b o r o t v á k  királya.
Ezenkivül a kiváló J E R B A  olló, szíj és 
paszta továbbá e l sőrendű effiláló ollók.

Kapható: REITER MIHÁLY
fodrásznál, Budapest, IV., Sütő-u. 1.
V i d é k r e  g y o r s  és pontos kiszolgálás.

Hosszas kísérletezés után sikerült egy 
minden igénynek megfelelő igen olcsó

d a u e r g é p e t
előállítani, amellyel a legrosszabb és 
leggyöngébb hajat is a legtökéletesebben 
lehet megdauerolni, biztos jó eredmény
nyel. Külön alkatrészek is a leg
olcsóbban kaphatók, úgy spirál mint 
lapos csavaráshoz. Megtekinteni lehet 

minden vételkötelezettség nélkül.
y.rild János úri- és hölgyfodrásznál 

XI., Horthy MIklós-u. 146.

P 453.90-t, ezzel szemben a költségvetésben P  500 volt 
előirányozva. Hol van itt hiteltullépés, vagy illetéktelen 
kifizetés? Előre nem látható kiadások címén az iroda
fenntartások tétele alatt tényleg P  1.137.69-t kellett k i
fizetnünk. Végeredményben azonban az irodafenntartás 
céljaira összesen előirányzott P  4.410-nél csak 115 P  
61 fillérrel nagyobb összeg kifizetése vált szükségessé, 
ami még 3 százalékot sem tesz ki s igy  gyakorlati je 
lentősége nem lehet. De még ez a jelentéktelen összeg 
is azon egészen rendkívüli körülmények folytán állott 
elő, miszerint az elmúlt esztendőben a szokásos 1 rendes 
közgyűlés helyett 4 közgyűlést és 1, a Nőifodrász Ipar- 
testülettel közösen rendezett nagygyűlést kellett tar
tani, ami a meghívók nyomására és azok szétküldése 
folytán jelentős költségtöbblettel járt. Természetesen a 
kifizetések itt is az elöljáróság jóváhagyásával történ
tek és feltétlenül szükségesek voltak.

A  szaklap céljaira összesen P  6.900 költségelőirány
zást hagyott jóvá Méltóságod, ezzel szemben összesen 
P  6.869.97-t fizettünk ki. Hiteltullépés tehát nincs! Az  
egyes tételekre vonatkozóan megemlítjük, hogy a szer
kesztő P  300 évi tiszteletdij helyett azért kapott P  341-t, 
mert augusztus 31-én történt kilépésekor a törvényes 
rendelkezések értelmében P  400 végkielégitést kellett k i
fizetnünk. Ezzel szemben előre nem látható kiadás cí
mén csak P  100 volt beállítva. Azt tehát, hogy a szak
lap tételénél hiteltullépés nem történt, csupán annak kö
szönhető, hogy Eckert Bálint ipartestületi elnök 1934 
augusztus hó 31-től egy fillé r tiszteletdij nélkül vállalta 
a lap szerkesztését. A  kiadó tiszteletdijára vonatkozóan 
csak azt hozzuk fel, hogy a Méltóságod által jóváhagyott 
költségvetés 11. pontja alatt P  235-t engedélyezett, ami
ből erre a célra P  105-t fizettünk ki.

A  fellebbezésnek azon állítása, amely szerint elnö
künk a közgyűlésen azt a kijelentést tette, hogy „nem  
nyilatkozhatik nyíltan és őszintén, mert a közgyűlésen  
olyanok is vannak jelen, akik előtt nem lehet nyilat
kozni", teljesen komolytalan beállítás, amelynek meg
cáfolására bizonyítékokat felhozni méltóságunkon aluli
nak tartunk.

A költségelőirányzat jótékonysági fejezetének el
fogadása ellen előterjesztett fellebbezés fellebbezőknek 
nemcsak tájékozatlanságát, hanem rosszhiszeműségét is 
bizonyítja, mert az 1935. évre előirányzott tételek he
lyett az 1934. évre előirányzott tételeket sorolják fel. 
Előadásuk tehát nem felel meg a  valóságnak, ennél
fogva erre vonatkozóan más észrevételünk nincs.

A  benyújtott fellebbezésre vonatkozóan tájékoztatá
sul megjegyezzük: A  közgyűlésen egyikük sem volt je 
len. A  zárszámadást egyhangúan, a költségvetést 3 szó 
ellenében fogadta el a közgyűlés.

SCHÜTZER „ÖTTORONY" ROROTVASZAPPAN kedves
ségét és hódításait utolérhetetlen kvalitásai igazolják.
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A  N ő i F a á rá ssz T e ldn/e/es 
S s z e r k e s sz tő s é g é n e lc

B. lap jának  „Innen-onnan“ cknü cikkére válaszolva, 
ismét azzal kezdem hogy végtelenül szomorú az, amikor 
a látók nem látnak és a hallók nem hallanak.

Elképesztő ekkora konoksága a helyzet megnem- 
értésének. Valahogyan úgy érzem, hogy Ön, vagy Önök 
hanagusznak. M ár pedig aki haragszik, az régen meg
állapított igazság, hogy annak nincs igaza.

Nevezetesen nincs igazuk Önöknek abban —  sok 
másban sem —  hogy az U rifodrász Ipartestületnek tu
la jdonítják  a sok-sok túltermelést és más egyéb ab
szurdumokat. Ú gy  fest ez az Önök által megállapított 
züllési folyam at, mint mikor a kikapós menyecske az 
ő bűneit úgy akarja  palástolni, hogy a barátnője vét
keit pellengérezi, azt gondolva, hogy akkor ő már ár
tatlan.

Önök éppen úgy kezelik az anyatestületet, mintha 
annak nem is volna joga a nőifodrászatot tanítani. 
Pedig hol voltak még akkor Önök, amikor a Csengery- 
u teában m ár Szabados József ur a nőifodrászatot ta
nította. Annak bizony mondom, hogy jóval több, mint 
harminc esztendeje. Sőt, akik most kigyót-békát ki
abálnak az anyatestütetre, nem lehetetlen, hogy alap
tudásukat ott szerezték.

H ogy az ipartestület vezetősége is mulasztást kö
vetett el akkor, amikor minden lehetőt meg nem tett 
abban az irányban, hogy a szétválás meg ne történ
hessen, ezt én, mint vidéki azonnal megállapitottam. 
De a legnagyobb vétek mégis az volt, illetve a leg
nagyobb vétket mégis azok követték el, akik a szétválasz
tást kierőszakolták. Ezt nemcsak én, de már igen sokan 
rajtam  kívül is megái lapították. Ennek a szétválasztás
nak lett azután a mostani szörnyű állapot a következ
ménye

H ogy melyik ipartestület mennyivel já ru lt hozzá, 
arra  nézve bátor vagyok a Nőifodrász .1932. évi már
ciusi szám ában m egjelent Gulyás György (ez nem 
vidéki) által irt cikknek a következő kitételére hivat
kozni.

„Abban  tehát nincs eltérés felfogásunk között, hogy 
a szakma túlzsúfoltsága előmozdította a tisztességtelen 
konkurrencia burjánzását, a lezüilési folyamatot. De a 
n ö if o d r á s z ip a r t  félig képzettek túltermeléséért éppen 
olyan felelősség terheli, mint az urifodrász ipartestüle- 
tet.“ Tehát ő is először a nőifodrász ipartestületet teszi 
felelőssé.

Hát, kedves U raim ! Én is ugyanezeket irom, azzal 
a különbséggel, hogy én bátor vagyok a betegség okozó
ját is megnevezni, nemcsak a betegséget. A  betegség 
okozója a szétválás.

Elképzelni is gyönyörűség azt az állapotot, —  sajnos, 
most már csak képzelni lehet —  hogy hol állna ma a 
fodrászipar, ha az akkori vezetőség egyesült erővel töre
kedett volna a szakma fejlesztésére. Akkor nem indult 
volna meg a Gulyás ur által is megállapított tömeg- 
termelés, ami éppen úgy festett, mint: ha te ütöd az én 
zsidómat, én ütöm a te zsidódat. Vagyis mind a két 
oldalról a szakma rovására vétkeztek és a szakma húzta 
a rövidebbet. * H a ez be nem következik, hitemre merem 
mondani, hogy akkor olyan volna a nőifodrászatunk, 
hogy irigyelt szakma volnánk az összes iparosok között. 
Nem túlozok, mikor azt merem mondani, huszadrésze 
volna csak a mai létszámnak a nőifodrászatban. Gondol
kozzanak, uraim, hogy nincsen-e igazam? Nem volt-e 
nagy vétek ezt az áldatlan állapotot felidézni? Ha az a 
vétek, amit Önök ez ellen a szép jövőt Ígérő szakma ellen

elkövettek, mondom, ha azt a vétket adóalapul venné az 
állam, akkor Önök volnának az ország első virilistái.

Nem bánom én akármilyen jelzőkkel is illetik Önök 
az én cikkeimet, az én lelkiismeretem nyugodt.

Eljutottam most már a befejezéshez.
írtak akkoriban 1888-at. Én akkor nemcsak a be- 

retvát tudtam kezelni, hanem az ollóval is kifogástalan  
munkát végeztem. Talán —  mert ott tanultam —  abban 
az időben egész nagy angol kolónia volt. Az angol höl
gyeknek nagy része rövid hajat viselt és mind a mi üz
letünkbe já rt nyiratkozni; természetesen, hogy én is 
nem egynek nyírtam le a haját, no meg néha ki is kel
lett sütni (m int ahogyan akkor nevezték). Ki a csuda 
hitte akkor, hogy nőifodrászatot végzek, vagy hogy ez 
negyven év múlva divat lesz? És az lett? Az én fiam  
az már Pesten képezte magát tovább, sőt a nőifodrász 
ipartestületnél vizsgázott és az képesítőzte.

A  nőifodrász-osztály.t az én üzletemben a fiam  ve
zeti. Egy  női tanítványom pedig a Belváros legelőkelőbb 
női szalonjában szervíroz, ami, azt hiszem, azt bizonyítja, 
hogy megtanulta nálam a szakmát kifogástalanul.

De azért Önök csak gorombáskodjanak tovább, kon- 
tározzanak, vagy nem bánom én, írjanak akármit, én 
nem fogok reagálni rá. ' -

Én csak azt mondom: Uram , bocsáss meg nekik,
mert nem tudják, mit írnak.

Ellenben, ha engemet megfeszítenek, akkor is azt 
mondom, hogy Önöké a felelősség ezekért az állapoto
kért. Önöké, akik a szétválasztást kiharcolták.

Tatabánya, 1935 április 10.
M u ra -M é s z á ro s  G y u la .

Vállalat

m á ju s hó i-én  
V, Koháry-u. 16
szám alá költözött.

Tel. 1 5 -4 -4 7
K érjük  u j 
e lm ü n k et  
e lő je g y ex n i.

•  Vegyen Kayser Ellison acélból készült extra jegyű borotvát. •
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Tanonclét szám -korlát ozást
a fodrásziparban !

A  mi iparunk régen megért volna erre a megszorí
tásra, de sajnos ipartörvényünk nem rendelkezik olyan 
paragrafussa l, mely iparunk további fennállását és 
tisztes megélhetésünket biztosítaná azzal is, hogy szi
gorúan korlátozná a tanonckérdést. Ped ig ilyen ren 
delkezésből nem kárunk, de mindannyiunknak haszna 
lenne.

De addig is, am ig a kedvező törvényes intézkedés 
megtörténik, azoknak a kartársaknak, akik a tömeg- 
tanonctermelők közé tartoznak, kell, hogy revidiálják  
kapzsi álláspontjukat, ha nem akarnak sírásói lenni a 
mi szegény szerencsétlen iparunknak.

Tisztelt K artársak ! H agyjanak  fel végre a tanonc- 
gyártással és ehelyett helyezzenek inkább súlyt arra, 
hogy a meglévő tanoncukat tökéletesen előkészítsék a 
szabaduló-vizsgára, melyből nemcsak a szabaduló ta- 
noncnak lesz haszna, de az ipari érdek is megkívánja  
azt, hogy minél kevesebb rossz munkás legyen iparunk
ban, mely által mégsem szaporodnának el annyira az 
árrontók, sőt a tisztes árszínvonal felé vezetne.

A  fodrásziparban még m indig egyre terjedő mun
kanélküliség élesen rávilágít arra  a  visszás helyzetre, 
amit a  tanonctultermelés iparunkban előidéz. Ez a 
már válságossá vált folyam at hozza m indjobban elő
térbe a zárt szám törvényes megállapításának szük
ségességét. A  „zárt szám" tehát nem a poli
tikában agyoncsépelt értelemben érdekel minket, ha
nem csak abban a tekintetben, hogy a szerződtethető 
tanoncok számának alacsonyan történő törvényes meg
állapítása által iparunk túlzsúfoltsága megszűnjön.
_ _ ____________________ __________________________ R'itzer Sándor.
TANONCTULTERMELÉS VEZET AZ IPAR ROIST-As ARA !!!

„Győzött az  ig a z s á g !“
írja  a .Nőifodrász" legutóbbi számában egy kis közle
ményben, egy fiatal nőifodrász kartársunk. Cikkecské
jében azonban semmi olyant nem ir, ami az igazság 
győzelmét igazolná, mert hiszen, ha az igazságot keres
sük akkor neki igazán nincs joga tollat fogn i a kezébe. 
Nem tehet szemrehányást az ipar egyik ágának és nem 
mondhatja önérzetesen, hogy a „saját szakmájukban 
csináljanak rendet és 40 fillérért borotváljanak." H igyje  
el a győzelemtől tollat ragadó kis kartársunk, mi ezt 
megcsinálnánk és megteszünk mindent, hogy a fodrász 
tisztességes munkájáért tisztességes ár legyen a  fizet
ség, de ez a törekvésünk éppen ön  és Önhöz hasonló 
emberek miatt nem sikerült eddig.

Tudom azt, hogy az ön  üzlete is az egyik főút
vonalon van. De m ig az ön  szomszédságában levő régi 
üzlettel biró borbély- és fodrászmesterek még most is 
tisztességes árért dolgoznak, addig ön, képesített női
fodrász létére, kiteszi a táblát, miszerint 40 fillé r a 
női hajvágás és 40 fillér a hajmosás. Ugye kis igazsá
gos ez még sem igazság? Nem  igazság ez még akkor 
sem, ha egy segéd mellett három tanonccal dolgozik, 
ment többe van ez önnek. Nézzen körül először a saját 
portáján és azután adjon hasonló tanácsokat. Az igaz
ság pedig ott van, újból egynek kell lenni a fodrász- 
iparnak, nevezzék azt úri- vagy nőinek, mert csak igy 
boldogulhatnak. K is s .

Ha csalódni nem akar, ne kísérletezzen 
ta rtós  ondolálást csakis a j ó l  b e v á l t  
Bohém ia-géppel végezzenl

FIGYELEM I __________________  ______________
B o r o t v á k  és h a j n y i r ó o l l ó k
a LE G M A G A SA BB  teljesítménnyel és amelyekkel V ILÁGREK O RDO T  
állíthat fel ugyanoly ismert minőségben, vagyis a valódi világhírű 
angol „K A ISER -E LL ISO N ‘s acélból minden ismert számban és szé
lességben.

B | EUft  C C n E y  r e z U stk o szo ru s  k é sm U v e s  L .  E  n  M r  E K  E N  V  é s  m t i k ö s z ö r U s m e s t e r
Budapest, VI., V ilm os császár-ut 27.

szerezhetők be.
Kizárólag elsőrangú különleges fodrászszerszámok szaküzlete.

Kérjen tehát a „B LE H A “ - cégnél csak „K AYSER  - E L L IS O N ‘S“ 
Sheffield acélból készült borotvát, a hátlapon ezzel a felírással:

K A Y S E R — E L L I S O N ’S

s e m SpTeErE,Ld e m
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E lö ljá róság ! ülés.
Ipartestül etünk elöljáróságának 1935. év április hó 

23-án tartott ülésén E c k e r t  Bálint elnök bejelentette, 
hogy a kontárbizottságot olymódon kívánja újjászer
vezni, 'hogy az a kontárkodás megszüntetésére alkalmas 
legyen. E  célból a kontárbizottság ellenőreinek számát 
körülbelül 100 főre kell kiegészíteni. Bejelentette to
vábbá, hogy megalakult a fodrászok sportköre, melynek 
megindulását az ipartestület legteljesebb erkölcsi támo
gatásával kiséri. Minthogy az ipartestületben mindjob
ban erősibödő szakmai és .társadalmi élet következtében 
a jelenlegi helyiségek kevésnek bizonyulnak, uj helyisé
geket kell a testület céljaira igénybe venni. Ennek a 
kérdésnek a tanulmányozására az elöljáróság egy bizott
ságot küld 'ki, amelynek tagjai a pénzügyi bizottság tag
jai, valamint a szakiskolai bizottság tagjai közül K a m p f  
Ödön, az elöljáróság tagjai közül S c h w a r tz e r  Konrád, 
valamint K a rb a c h  András gazda.

A  segélyezés tárgyában kijelentette az elnök, hogy 
a közgyűlés által elfogadott 7000 pengő nem elégséges a 
segélyek kifizetésére akkor, ha az eddig élvezett segé
lyek összegét 10%-kai csökkentjük és 10 pengőnél na
gyobb segélyt nem folyósítunk, mint ezt, a taggyűlés 
elhatározta.

M o ln á r  Gyula könyvelő adatokkal igazolja, hogy a 
múltban élvezett segélyeknek egyharmadrészével való 
csökkentése esetén lehetséges csupán a 7000 pengős ke
ret betartása.

K o v á c s  János javasolja, hogy elsősorban azokat tö
röljék a segélyezettek közül, akik arra nincsenek rá
szorulva.

G a n s te r e r  József szerint a leghelyesebb, ha az elöl
járóság ikiküld egy bizottságot, amely azon az alapon 
állapítja meg a segélyre való rászorultságot, hogy milyen 
a segélytkérő vagyoni helyzete. A  bizottság elnöke a 
pártatlanság biztosítására az iparhatósági biztos legyen. 
A m ig ez a bizottság nem dönt a segélyezésről, addig a 
további kifizetések szüneteljenek.

P e t z  Antal indítványozza, hogy a segélybizottság 
által egyhangúan elfogadott javaslat szerint állapittas- 
sék meg a jövőben a segélyezésre való jogosultság. 
H a á z  Ignác, a segélyezési bizottság elnöke ismerteti az 
emlitett javaslatot, mely szerint a segélyezések előfelté
tele szegénységi bizonyítvány.

Az elöljáróság egyhangúlag elfogadja G a n s te re r  
József és P e t z  Antal indítványát, miszerint a segély- 
kifizetések a segélybizottság döntéséig felfüggesztesse- 
nek; a segélyezési bizottság elnöke az iparhatósági biz
tos legyen, a segélyezésre való jogosultság elbírálása 
pedig a segélybizottság egyhangúan elfogadott javaslata 
alapján történjék.

M o ln á r  Gyula ismerteti a jubileumi bál elszámolá
sát, amely szerint a bevételek fedezték a kiadásokat. A  
bejelentést az elöljáróság a bál és a szakmai versenyek 
hatalmas erkölcsi sikerére való tekintettel, örömmel 
veszi egyhangúan tudomásul.

Elnök javaslatára az elöljáróság a Film Iroda igaz
gatójának, valamint a filmfelvételeken dolgozó mérnö
köknek jegyzőkönyvi köszönetét mond, mert a verse
nyünkről felvett filmhíradók nemcsak Magyarországot, 
hanem az egész világot bejárták és ezzel megbecsülést 
szereztek a m agyar fodrásziparnak.

Egyéb ügyek elintézése után, elnök az ülést bezárta

Hajnyirógépet 
akar venni?
Ne k i sérletezzen, 
100 °/o-osanmeglesz 
elégedve, ha szállí
tójától a közkedvelt, 
kitűnő
A T T I L A
A R I C O
B E ^ N A
fodrász hajnyirógé- 
peket kéril Magyar- 
országi képviselet 
(kizárólag viszont
eladóknak) :

Vas Gyula, Bpest. 
V. Pannonia-u. 30

A Sólyom Turísfa Egyesület közgyűlése.
A Sólyom Turista Egyesület 1985. évi április lió 24-én 

tartott rendes évi közgyűlését a betegsége miatt távol ma
radt Breitfeld Alajos elnök helyett Blumm Jakab alelnök 
vezette.

Beszédében rámutatott azokra a nemes feladatokra, ame
lyek az Egyesületre várnak és amelynek érdekében az elnök
ség teljes erejéből küzdött. Szavait nagy tetszéssel fogadták a 
szép számban megjelent tagok.

Az elmúlt év munkásságáról, turistaéletéről és kulturális 
programjáról Burkó Károly titkár számolt be.

Elhatározta a közgyűlés, hogy Csernyák József, az egyesü
let volt titkára emlékére minden májúban emlékturát írnak ki 
Dobogókőre.

A közgyűlés Müller Domonkost, Pandurovits Györgyöt és 
Czézner Mártont az egyesületkörüli munkájuk elismeréséül 
ezüst egyesületi jelvénnyel jutalmazta.

Wollált Ignác, a Mária Makid „Sólyom" turista-otthon 
gondnoka beszámolt az otthon elmúlt évi forgalmáról.

Majd a túrád Íjak kiosztása következett. Az idei turadijat 
Klanovits Ferenc és Klanovits Ferenené vitték el. kik a leg
több túrát abszolválták.

Ahnássy-féle Mária Makkii Otthon-dijat Blum .Takabné. 
Woliák Ignácné, Csernyák Tibor és Bábelt Gáspár érde
melték ki.

A tisztujitás során Eckert Bálint ipartestületi elnök, mint 
választási elnök, szép szavakkal ecsetelte a turisztika értékét, 
majd a választás után az 1935. évi tisztikar a következőkép 
alakult: Elnök: Breitfeld Alajos, alenök: Blumm Jakab, tit
kár: Burkó Károly, jegyző; Petruoz Kornél, pénztáros: (Müller 
Domonkos, ellenőr: Czézner Márton, könyvtáros: Csernyák
Tibor, háznagy: Kapás István, otthon-gondnok: Pandurovits 
György, helyettes turamester: Klanovits Ferenc. Választmányi 
tagok: Eiler János, Fichter Antal, Klanovits Ferenc, Kincse 
János, Klug Nándor, Szakács Antal, Küinmel István, Vári 
Gyula, Aláes Sándor, Taugner Ádátn. Választmányi póttagok: 
Pázmány József, Simonyi Bajos, Asbóth Gyula. Számvizsgáló- 
bizottság: Ravasz János, Budányl Pál, Molnár Gyula. Pót
tagok: Polenez Károly, Kremm - Bajos.

Blumm Jakab alelnök köszönte meg az újonnan meg
választott vezetőség nevében a megtisztelő bizalmat. Hangoz
tatta annak szükségességét, hogy az egyesület Ivevételeit meg
növeljék és azután a gyűlést bezárta.

Ha önmagának hasznot és vendégeinek örömet akar szerezni, akkor haladéktalanul 
vezesse b e a „R IK .Ó “  tyukszemlrtó cseppeket. Biztos szer tyukszembőrkéreg 
és szemölcs ellen. Ára: 1 üveg GO f i l l é r .  Ugyancsak kapható a jól bevált 
„ R Á D I Ó "  tyokszemirtó tapasz is, tucatja P  41.80. Kapható minden 

Törv.  v éde  fodrászáru kereskedőnél v. a készítőnél Czézner M. fodrász, VII., Peterdy-n. 39. Hatóságilag vesyvlngélva

Világszenzáció!
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A  Budapesti Fodrászok Tesfgyakorlók 
Köre alakuló közgyűlésén nagy lel
kesedéssel dr. Felkay Ferencet válasz

totta meg diszelnökévé
Április hó 26-án tartotta a Budapesti Fodrászok 

Testgyakorlók Köre alakuló közgyűlését, amit E c k e r t  
Bálint ipartestületi elnök megnyitó beszéde vezetett be. 
Beszédének során üdvözölte a Mester Szövetség képvise
letében megjelent G ro s c h  Miklós ügyv. elnököt s B lu m  
Jakab urat, a Sólyom T. E. alelnökét, valamint a szak
iskola termét zsúfolásig megtöltő közönséget. Majd han
goztatta a sport fontosságát s hogy egy régi mulasztást 
kíván az Ipartestület pótolni, amikor erkölcsi támogatá
sában részesíti az alakítandó egyesületet, mert a sport
ban fegyelmezett fodrászok a szakmai életben is öntu
dattal fog ják  teljesíteni kötelességüket. A  klub célját 
úgy jelöli meg, hogy egyelőre, amig a kezdet nehézsé
gein nincs túl, csak football sporttal kiván foglalkozni, 
de a közeljövőben az egyesület kiterjeszti működésének 
területét más sportágakra is. Az őszi football szezonba 
úgy a Bpesti L. Sz., mint a Move L. L. kötelékében in
dul csapatunk, valamint a kölyök csapat is szervezés 
alatt áll. M ajd abbeli reményének adott kifejezést, hogy 
a B. F. T. K . a közeljövőben az elsők közé küzdi fel 
magát, a szakma nagyobb dicsőségére, amihez Isten 
segítségét kéri. A  megjelentek lelkes éljenzése után 
F e i t l  Ervin olvassa fel az április hó 11-én tartott elő
készítő értekezlet jegyzőkönyvét, amit a közgyűlés tudo
másul vett. Ezután ismerteti a kandidáló-bizottság 
jelölő-listáját, amit a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel 
elfogad. A  következő tisztikar nyert megválasztást egy
hangú szavazással:

Diszelnök: dr. Felkay Ferenc szfőv. tanácsnok.
Elnök: Eckert Bálint. Társelnökök: Hirseh Ferenc,
Zöld János, Metzler (Béla, Hangya Márton, Blum Jakab, 
Klug Nándor, id. Kuba Sándor. Alelnökök: Alapi József, 
Gansterer József, Kampf Ödön, Vértessy József, Vér- 
tessy István, Horváth Lajos dr., Nemes János. Ügyv. 
alelnök: Temesvári J. Miklós. Főtitkár: Feitl Ervin.
Titkár: Massong József. Főpénztáros: Müller Domon
kos. Péztáros: Csernyák Tibor. Ellenőrök: Lukács V il
mos, Deák András. Háznagy: Péntek Béla. Szertáros: 
Kovács Sándor. Tréner: Kovács Sándor. Intéző: Feitl
Ervin. Gazdasági bizottsági tagok: Berkó Gyula, ifj. 
Nagy  Ferenc, P fe ife r Mihály. Számvizsgáló bizottság: 
Schultz Vencel, Rosenzweig János, Báder Antal. Jegyző: 
W éber András.

A  megválasztott tisztikar nevében E c k e r t  Bálint 
elnök mond köszönetét és Ígéri, hogy oda fog irányulni 
a vezetőség igyekezete, hogy az egyesület érdekeit szol
gálja. Továbbá felkéri F e i t l  Ervin főtitkárt, hogy az 
alapszabályokat olvassa fel. Ennek megtörténte és egy
hangú elfogadása után, T e m e s v á r i J. Miklós ügyvezető- 
alelnök szólott a megjelentekhez, összetartásra, fegye
lemre és áldozatkészségre buzdítva őket. És ezzel az 
alakuló-közgyűlés véget ért.

Sporthírek. Az április hó 26-án megallatault Budapesti 
Fodrászok Test gy a kori ó Köre első tréningmérkőzését f. hó 
12-én d. u. tartja. Ezúton hívunk fel minden futballozni tudó 
mestert .segédet ós tanoneot, hogy f. hó 10-ón, pénteken este 
az Ipartestület helyiségében, Feitl Ervin egyesületi intézőnél 
kell játékra jelentkezni. Itt említjük meg, hogy a B. F. T. K. 
hivatalos óráit minden pénteken 8—j^lO-ig tartja.

SZAKTÁRSAINK, a B. F. T. K. a fodrászok sportegye
sülete! Lépjetek be, hogy erősödjék! Támogassátok, hogy 
mielőbb az első közt legyem! Adakozzatok, mert csak úgy 
lehet naggyá!

A  következő adományok folytak be eddig: Eckert Bálint 
10 P, Hitseh Ferenc 10 P, Blumm Jakab 10 P, Temesvári 
Miklós 10 P, Zöld János 5 P, dr. Horváth Lajos .r> P, Kar- 
bedh András 3 P, Dániel János 2 P, XI. kér. alosztály 16 P.

A Temetkezési Egylet közleményei s
Schrőder János távozása. B u d a p e s t és K ö rn y é k e  

F o d rá s z m e s te re in e k  B e te g s e g é ly z ö  és T e m e tk e z é s i S e 
g é ly e g y le te  vezetősége hivatalosan értesíti tagjait, hogy 
az Egyesület kötelékéből S c h rő d e r  János, megrongált 
egészségi állapotára való tekintettel, önkén.t kilépett és az 
általa eddig teljesített munkakört V a d a  József vette át. 
S c h rő d e r  .távozását őszinte sajnálattal vettük 'tudomásul, 
mert egyesületünket lelkes, hozzáértő és abszolút becsü
letes titkárának és pénzbeszedőjének eltávozásával érzé
keny veszteség érte. Az uj pénzbeszedő V a d a  József. 
Kérjük tagjainkat, hogy a jövőben a halálesetpó-tlásokat 
V a d á n á l szíveskedjenek befizetni.

A Budapest és Környéke Fodrászmestereinek Beteg- 
segélyző és Temetkezési Segélyegylete, „BÉKE" vezetősége 
értesíti összes tagtársait, hogy tagtársaink: Delzotto Gusztáv 
(VII. kér.), folyó évi április hó 11-én 50 éves korában ős
Kovács Dezső (V III. kér.), április hó 15-én 57 éves korában 
elhunytak. Temetésük 14-én, illetve 17-én a rákösd temető 
halottasházából, utóbbinál egyleti zászlónk kivonulása mellett 
ment végbe. Ezen halálesetekkel a temetési pótlások 183—184. 
eseteinek befizetése vált esedékessé. Vada József pénzbesze- 
dőnk utján vagy a központban minden kedd este 6—9 óráig 
lehet befizetni, ahol is a jelenlévő vezetőség minden Idevonat
kozó felvilágosítással szívesen szolgál.

Akinek postabefizetési lapot mellékelünk, azt jelenti, hogy 
előfizetése lejárt. Ha az előfizetés megújítása lránt intézke
dés nem történik, a lap küldését beszüntetjük.

Minden szaküzletbem határozottan csak SCHÜTZER „ÖT- 
TORONY" BOROTVASZAPPANT kérjen. Ideális összetétele 
tökéletes munkát és megelégedett, ragaszkodó vendégeket biz
tosit a fodrás/mesternek,

S í m p l e X  a technika legújabb vívmánya sze
rint készített, könnyen kezelhető párhuzamos kap

csolású villamos tartós ondoláló készülék.

F o r f e x
villamos hajvágógép, a 
modern fodrász ma már 
nélkülözhetetlen szerszáma

j.jém

INECTO
RAPID

INSULAX

legkedveltebb 
hajfesték 18 

ragyogó 
színben.

I H 6 C l l l l 6  a l e g j obb  h a j á p o l ó s z e r
Kérjen ismertetőt.

KAN1TZ IVÁN ÉS TÁRSA
VII., KERTÉSZ-UTCA

10
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Építsünk:, tanítsunk
Irta : Török Ferenc.

A  közelmúltban lezajlott sorozatos választások ered
ménye igazolja azt a már régen megállapított tényt, 
hogy az iparos-osztály szervezetlenségében, széttagolt
ságában rejlik az az ok, ami a mai elviselhetetlen gaz
dasági helyzetet megteremtette.

Soha nem volt főbb reménye a kisiparos-osztálynak 
arra, hogy gazdasági sorsának intézését maga irányítsa, 
mint ma. A  közeljövőben felállítandó iparügyi minisz
térium arra enged következtetni, hogy a kormány hat
hatósabban kiván ezzel a kérdéssel foglalkozni. De téve
désben él az, aki azt reméli, hogy ezzel minden baj meg 
fo g  szűnni. Most van igazán nagy szükség erős 
szervezetekre, amelyek képviselni tudják érdekeinket.

Az egyes szakmák vezető emberei m ár régen felis
merték, hogy az ipartestület nem tudja önmagában el
látni tagjainak gazdasági érdekeit, mert működése kor
látok közé van szorítva és helyi jellegű. Megalakították 
tehát az egész ország területére kiterjedő működő szö
vetségeket. Sajnos azonban, hogy az érdekeltek nagyob
bik része nem ismerte fel azokat a lehetőségeket, 
amelyre most m ár alkalom nyílott, nem vették át a gon
dolatot, amely a szövetséget, életre hívta, úgy mint azt 
az ügy megkívánta volna, ennélfogva az csak részben 
tudott a várakozásnak megfelelni.

A  mi szakmánkban is a szövetségi élet elhanyago
lása -az oka annak a szégyenletes állapotnak, ami a ki
szolgálási árak terén fennáll. Az egyén magárautaltságá- 
ban elveszti önbizalmát, kivetkőzik emberi méltóságából, 
a mindennapi kenyérért folytatott harcban nemtelen esz
közhöz nyúl, orvtámadóvá lesz. Elvesz a társadalom szá
mára, elvé3z az állam számára, mert nem tud kötelezett
ségének eleget tenni, élősdije lesz az iparának és a tár
sadalomnak.

E gy  mód van arra, hogy ezt a sorsot elkerüljük. 
Használjuk ki a kormány által felkínált lehetőséget, le
gyünk becsületes katonája annak a tábornak, amelybe a 
sorsunk beosztott.

A  szövetség vezetőségének elsőrendű feladata résen 
lenni, felkészülve kell várnia az alkalmas pillanatot, 
hogy megjelenjen az illetékes helyen és felsorolja azokat 
a bajokat, miknek orvoslása halaszthatatlanul szükséges. 
De ennek a kötelességének csak akkor tud megfelelni, ha 
mindenki ott lesz mögötte, akinek panasza van, ha a 
szervezettség erejével támogatjuk őket abban a munká
ban, amit ügyünkben kifejtenek.

Az összetartásban rejlik az erő! Ha ennek az erőnek 
birtokában leszünk, akkor komoly tényezővé válunk úgy 
a gazdasági, mint a társadalmi életben. Ha nem fogjuk  
ezt az erőt összegyűjteni, úgy utat engedünk annak a 
szennyes áradatnak, mely elpusztítással fenyeget mind

Mert csak a szeretet, megértés és az összetartás ereje 
képes építeni ott, ahol a gyűlölködés, széthúzás és az 
önzés pusztított. ________

A  külső V — VI. kerületi alosztály folyó hó 8-án, 
szerdán este 8 órakor, VI., Hungária-felsőkörut 72. szám 
alatti Hajdú vendéglőben, rendes évi közgyűlést tart. 
Napirend: 1. Jelentések. 2. Vezetőség lemondása, uj 
vezetőség választása. 3. Indítványok.

Tekintettel arra, hogy a napirend keretében tár
gyalásra kerülő ügyek mindnyájunkra nagy fontossággal 
bírnak, kérjük a kartársakat, okvetlen vegyenek részt a 
gyűlésen. Tisztelettel az E ln ö k s é g .

Meghívó.
Az I. kér. alosztály (I., Ailagut-u. 5., Szent 

István étterem) május hó 7-én, érdemleges ülés ■ 
keretében, K lug Nándor szak-társunk gépnélküli 
tartós ondolálást vizhullámmal, Csukiay Dezső
szaktársunk pe'dig egyéni csavar ás os vasondolá- ; 
lást mutatnak be. Kérjük a szaktársakat, minél 
többen jelenjenek meg e szépnek ígérkező de- I 
monstrációra. Az I. kér. alosztály vezetősége.

A VI. kér. alosztály minden hó második keddi napján 
tartja rendes havi összejövetelét a Bakonyi vendéglőben, 
Osengery-u. 04. Egyben értesítjük a -t. kartársakat, hogy a 
múlt havi értekezlet kevés érdeklődés folytán elmaradt és igy 
folyó hó 7-én, kedd este 8 órakor, fontos napirenddel értekez
letet tartunk. Nagyon kiérjük a kartársaka-t, támasszuk fel ezt 
a mélyen szunyókáló V'T. kerületi alosztályt, mely valamikor 
igen fontos tényező volt a mi ipari élétünkben. Próbáljuk meg 
visszaszerezni a múltban betöltött pozíciót, mely által sike
rülne tán ismét olyan szervre szert tenni, ami a nagyon le
romlott iparunknak hasznára és szövetségi életünkre is fel
tétlen jó hatással lenne. A vezetőség.

Snapszliverseny. A XI. kér. alosztály folyó évi április 
10-én, nagyszabású igen jól sikerült snapszli versenyt rendezett. 
Az értékes dijakért nagy versenyzés folyt. A dijakat a 
,,Turán“ laboratóriumi cég (VITT., Népszínházai. 22., TI. 10) 
ajándékozta, amelyekért ezúton is köszönetét mond az alosz
tály. A verseny sikerén felbuzdulva, megismételjük a múlt 
havi snapszliversenyt ugyanoly értékes dijakkal, folyó évi 
május hó 22-én, szerda, este 8 órakor, XI., Vásárhelyi Pál-u. 10. 
szám alatti Szatmári vendéglőben, amelyre tisztelettel meg
hívjuk szaktársainkat. A vezetőség.

Felhívás tagjainkhoz! Felkérjük tagjainkat, hogy hátra
lékos és folyó évi tagdíjfizetési kötelezettségeiknek mielőbb 
tegyenek eleget és a kerületi pénztárosainknál tagdíjaikat 
pontosan fizessék meg, mert alapszabályaink értelmében a 
tagdijak behajtására a szükséges lépéseket folyamatba fogjuk 
tenni. Elnökség,

fíudapesti alosztályaink összejöveteleinek helyei:
I. kerületi (krisztinavárosi) alosztály minden kedden este 

takarékbefizetési és minden hó első keddjén érdemleges ülést 
tart. I., Alagut-u. 5. sz. alatt levő Szent István étterem külön 
termében.

annyiunkat.
Találjunk kartársaim egymásra a szövetségben. Épít

sük ki annak szervezeteit. Segítsük, tanítsuk egymást.

Mindenütt Kayser Ellison acélból készült extra jegyű borotvát kérjen
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II. kerületi alosztályunk II., Batthyány-tér 4. szám alatti 
Iparoskörben minden hétfő este takarékbefizetési és minden 
hó első hétfőjén szakmai gyűlést tart.

III. kerületi alosztályunk minden kedden takarékbefize
tési és minden hó első keddjén szakmai összejövetelt tart.
III., Temploin-u. 17. (Hausznmnn vendéglő.)

IV. kerületi alosztályunk IV., Veres Pálné-u. 3. sz. ven
déglőben tartja összejöveteleit.

V. kerületi alosztályunk minden szerdán este 8—10 óráig 
hivatalos órát tart V., Lipót-körut 10. sz. a. Tátra-féle ven
déglőben.

V— VI. kerületi alosztályunk minden hó 5. napját követő 
hétfőn este 8 órakor tartja összejöveteleit VI., Hungária- 
felsőkörut 72. Hajdú vendéglő. Winkler mozgóval szemben.

VII. belkerületi alosztályunk minden 1. és 15-ike utáni kedd 
este tartja gyűlését VII., Király-u. 59. sz. a. vendéglőben.

A VII. kerületi külső-alosztály üléseit a VII., Aréna-ut és 
Verseny-utca sarkán lévő vendéglőben tartja meg, minden 
hónap utolsó keddjén.

VIII. kerületi alosztályunk minden hétfőn este 8 órakor 
tartja összejövetelét Vili., Koszoru-u. és Mát.vás-tér sarkán 
levő Pléh Krisztus vendéglőben.

IX. kerületi alosztályunk minden hétfőn 8— 9-ig takarék
befizetést és minden hó első hétfőjén pedig fél 9 órakor ér
demleges gyűlést tart IX., Ráday-u. 50. sz. a. Pék-féle ven
déglőben.

XI. kerületi alosztály minden hó első szerdáján érdemle
ges gyűlést tart Vásárhelyi Péter-u. 10. (Szatmári vendéglő). 
Ugyanott minden szerdán 8—9-ig takarékbefizetés.

Székülőpárna, afrikkal
töltve 3.50

Asztali nikkel felszere- 
 ̂lés, 4 részes *5.60

Fehér opál asztali cli- 
sinfector fém tetővel 1.20

Nyakszirt kefe, talpas, kézi 1.60 
Príma ecset, 14-es 1.30

>. .< 10-os 1.70
Jmvel haj vágógép 12.50
Eredeti Pollárt borotva 

27—28 5.20
Kffiláló olló 12.50
Tommy borotva 27—28 4.—
Tomniy non plus útra olló

erős, forgó  fodrászszék  
n ik k e le ze tt  
fejtám lával,

30
Iá imi f ni . vo t!Frufru-vas 1.80
Fej mosó tál, nikkelezett, 

erős 32.—
Hercules hajvágófésü — .80
Matador hajvágófésü — .60
Kölnivíz erős, jó illa

tokban, 1 liter 3.60
Nagy timsókő, lila — .20
Úri hajlekötő — .44
Herma úri haj lekötő — .80
Herma női hajháló —-.90
Albus szappan, 1 kg. 1.60
Vizhullámkészitő klamp — .26
Egysrófos. szeszlámpa 4.50
Junó-Páris ondolálóvas db 5.—  
Figaro ondolálóvas db. 4.—
BabahajtU, 1 doboz 1.10

18. 19. 20.
6.40 6.80 6.20

MACÁSZ ÖDÖN
úri és női fodrászüzlet berendezések, felszerelések, kozmetikai 

cikkek és acéláruk nagykereskedése
Budapest, VII., Cseng>ery-utca 26. szám

(az Urifodrász Ipartestület átellenében) 
Telefon 45-1-13.

Felelős szerkesztő és kiadó: Dr. Horváth Lajos.

HÍREK.
Fodrászsegédek és manikürözőnök elhelye
zése a M, Kir. Állami Munkaközvetítő Hiva
talban, József-körút 36 alatt, Tel,: 376— 77,

Külön pártban indul az  iparosság  
a törvényhatósági választásokon.

Az iparosságnak Budapest területén történő nagy
arányú szervezkedése, remélhetőleg, egy olyan egységet 
fog létrehozni a kézmüvesiparosság soraiban, hogy a 
közeljövőben megtartandó . .törvényihatóságri bizottsági 
tagok választása alkalmából számarányának megfelelő 
képviseletet fog  nyerni. Nagyfontosságu lenne, hogy az 
iparosság képviselői, mint az iparosság bizalmának és 
egységének megnyilatkozásai, kerüljenek a törvényható
ságba, mert igy nem lesznek kénytelenek, —  mint, sa j
nos, a múltban —  annak a pártnak, mondhatnánk, poli
tikai eszközeivé válni, amelynek kegyelméből jutottak 
mandátumhoz. Az iparosok által beküldött városatya le
het független és kell is, ihogy az legyen a pártpolitika 
hullámveréseitől és egész erejével csak ő szállhat síkra 
a mostohán kezelt kisiparosság érdekeiért.

Ezért üdvözöljük örömmel ezt a megmozdulást, 
mely mint önálló kisiparospárt akarja az összes szak
mai egyesületek összefogása által a napi politika .kikap- 
csalásával a törvényhatósági választások alkalmából a 
kisiparosságot megillető képviseletet biztosítani. Kérjük  
szaktársainkat, hogy legyenek támogatói ennek az út
törő munkának, amely az iparosság célkitűzéseit öntuda
tos összetartással törekszik megvalósítani.

Delzoltó Gusztáv meghalt. Nagy. veszteség- érte ipartest ii- 
hdiinket, a mindenki által szeretett és tisztelt Delzoltó Gusz
táv halálával. Az elmúlt évben választották újra előljárósági 
taggá, de néhány hónap múlva 'kénytelen volt lemondani harc
téren szerzett betegségének kiujulása következtében. Ötven 
éves korában ragadta el váratlanul a halál. Temetése április 
14-én volt. Az ipartestület nevében Eckert Bálint, barátai ne
vében Cézner Márton vettek tőle búcsút a simái, őszinte rész
véttel fordulunk gyászbaboruLt családjához.

Az ipartestület elnökének és alelnökének szavazati joga. 
Kételyek merültek fel abban az Irányban, hogy az Ipartestületi 
elöljáróság ülésein, ahol az elnök vezeti a tárgyalást, vagy a 
választást, az aleinököknek van-e szavazati joga. A Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara most olyan szakvéleményt adott, 
hogy az ipartestületi elnök az ilyen üléseken csak szavazat
egyenlőség esetében szavaz. Ugyanez a helyzet akkor is, ha az 
illésen valamelyik alelnök elnököl. Az előjárósági ülésen min
den jelenlévő elöljárósági tagnak szavazati joga van. Mivel pe
dig az alelnökök tagjai az elöljáróságnak, annak ülésein sza
vazati joguk van. Ha ez nem illetné meg őket, akkor korláto
zott. jogú 'tagjai lennének az elöljáróságnak; jogszabályaink 
azonban az elöljáróság tagjai között ilyen megkülönböztetést 
nem tesznek.

Hirsch Ferenc OTI közgyűlési tag. Ipartestülétünk alelnö
ki*; a napokban lezajlott OTI választásokon az általános kéz
művesipari csoportban a közgyűlés tagjává választották. Tud
juk, hogy ő ezt a fontos munkakörét époly szeretettel és lelke
sedéssel fogja ellátni, mint ahogy eddig‘a fodrásztársadalom 
egységéért és szebb jövőjéért dolgozott és ezért uj munkakész
ségéhez sok sikert kívánunk.

A f<m1 rás/.verseny győztesei és helyezette! okleveleiket má-
jns 2u-tol kezdve vehetik út az ipartestület jegyzői hivatalában.

Kemény-gép „ K e m é n y  tartóshullámositó gépek
megtekinthetők: Spífzer Dezső Budapest, V ili., Bérkocsis-u . 1 8 . 1 . 1 .  Telefonr 3 7 - 0-83

Hoszllnek-féle ondoláló vnsok leraknia.



F O D R Á S Z  U J S Á Q

Budapesti Fodrászok Testgyakorlók Köre.
Budapest,

VII., Gsengeri-utca 15.

A  B. F. T. K. 1935 május hó 22-én, szerdán este 
8 órai kezdettel, a „Sólyom Turistaegylet" és az 
„E lső Budapesti Fodrász Zenekar" támogatásával 
az Ipartestület nagytermében (V II., Gsengeri-u. 

15.) szertáráváp javára nagyszabású

IIS M li R  K  li P  i  § D I S T Í D . Y 1 F
rendez, melyre tisztelettel meghívja a Klub bará
tait és támogatóit és azoknak hozzátartozóit a

Rendezőség.
Belépődíj nincs. —  Ruhatár kötelező. —  Buffet.

Felü'lfizetéseket köszönettel nyugtáz 
a sportegylet.

Záróvizsga. A segéd- és mestertovábbképző tanfolyam 
ünnepélyes záróvizsgáját május hó 9-én (csütörtökön) tartja 
este 8 órai kezdettel.

Ipartestületi felvételi dij fizetése abbanhagyott iparűzés 
újból kezdése esetén. Az 1032 :VIII. te. 10. §-ának első bekez
dése szerint az ipartestület kötelékébe való felvételért a tagok 
felvételi dijat kötelesek fizetni. Valahányszor tehát az ipar
testület kötelékéből való kiválás és az abba újból való belé
pés esete forog fenn, a tag a felvételi dij fizetésére kötelez
hető. Ha az iparos uj iparigazolványt vált, abból következik, 
hogy előzőleg a képesítéshez kötött ipar üzését kifejezetten 
abban hagyta, tehát az ipartestület kötelékéből kivált, vagy ki 
kellett volna válnia, kivéve azt az esetet, ha az ipar testű lét
nek kifejezetten önkéntes tagja maradt. Ez utóbbi esettől el
tekintve tehát az ijmros az uj iparigazolvány kiváltásakor az 
ipartestűlet kötelékébe újból belép és «lz iparűzés megkezdé
sének napján felvételi dij fizetésére kötelezhető. Oly esetben 
azonban, ha az iparos iparának gyakorlásával kifejezetten fel
hagyott, nem az 1922 :XII. te. 72. §-ának keretei közt szüne
teltette iparát, az ipartestületnek önkéntes tagja sem maradt, 
de az ipartestület tagjai sorából mégsem töröltetett, miután a 
törlés elmulasztása nem az iparát szüneteltető Iparos hibájául 
róható fel. az iparos iiedig az ipartestület kötelékében maradt, 
tőle felvételi dij az uj iparigazolvány kiváltása alkalmával nem 
szedhető. (7243/1935. K. M.)

A miskolci úri- és nőifodrászmesíerek szakosztályának
tisztújító közgyűlésén egyhangúan újból Mikes Bertalant vá
lasztották meg. Alelnökök lettek: Ilajnos Dezső, liodó Lajos; 
pénztárnok: Fazekas Károly; jegyző: Nyitnál József.

Teltei Lajost és Lendler Józsefnét 30— 30 pengő pénzbünte
tésre Ítélte a VII. kerületi elöljáróság, mint elsőfokú rendőri 
büntetőbíróság, mert az Ítélet indokolása szerint a kihallgatott 
tanuk vallomásából bebizonyosodott, hogy Lendler Józsefné 
Dob-utca 7(5. szám alatt a fodrászipart jogosulatlanul gyako
rolta és ebben a cselekményében őt, Telid Lajos magát tün
tetve fel a hatóságoknál ipariizőnek, szándékosan elősegítette. 
Az ilélet még nem jogerős.

Molnár József kitünően szerepelt Berlinl>en is. A nagy 
fésülő-világverseny óriási konkurenciájában vasondolálásban 
0-1 k, a kiillföldi versenyzők részére kiirt versenyben pedig első 
lett.

Az OTI tartozások tekintetében a belügyminiszter oda- 
nylLatkozott, hogy a kamatoknál és a járulékoknál nyújtandó 
kedvezményeken kívül az eset körülményeihez képest a tőke
összeg 50 százalékáig terjedő mérséklésre is meg lesz a 
lehetőség.

Szélhámos adományokat gyűjt fodrászüzletekben. Tudo
másunkra jutott, hogy ipartest Illet link nevében valaki jóté
konycélra adakozásra szólítja fel szaktársainkat. Kérünk 
mindenkit, hu a szélhámos Jelentkezik üzletében, úgy adja 
át őt a legközelebbi rendőrőrszemnek.

A „Sólyom" Turista Egyesület orvosa, dr. Hegyi Zsigmond 
belgyógyász és nőorvos, az egyeslielt tagjainak 50 százalékos 
kedvezményt nyújt. Rendel délután 3— 5 óra között, VI., Teréz- 
körut 29., II. emelet.

Felülvizsgálják az ipartestület által folyósított havi segé
lyeket. A legutóbb tartott előljárósági ülés határozata értelmé
ben az iparhatósági biztos elnöklete alatt működő segélybizott
ság esetenként fogja elbírálni, hogy kik szorulnak rá az ipar
testület segélyezésére. A segélyezések folyósítását egyelőre fel
függesztették.

Társasviszony esetén minden tagnak külön kell igazolnia 
szakképzettségét, az ipartörvény-novella 4. §-ánalc megváltozta
tása tárgyában kiadandó rendelettervezet szerint. Régi sérel
met tesz jóvá majd a rendelet, mert megakadályozza, hogy a 
kontárok egyes fodrászok nyomorúságát kihasználva, társas 
alapon legális iparűzést folytathassanak.

Kisiparosok olcsó hévízi üdülése. Az Ipartestületek Or
szágos Központja ez évben is rendelkezésre bocsátja hévízi 
"yégytelepét beteg kéz mii vési párosok és családtagjaik ré
szére. A gyógy telep re a beutalás háromhetes turnusokban 
történik. A csoportbeosztásokról, jelentkezési batáridőről s 
egyéb tudnivalókról készséggel nyújtanak felvilágosítást az 
Ipartestületek Országos Központja (Budapest, VII., Erzsébet- 
körut 9— 11., I. em. 3), a kereskedelmi és iparkamarák, vala
mint az ipar testű letek. Az elhelyezés 2— 3 személyes szobák
ban történik s a napi ellátási dij (lakás, élelmezés, fürdés) 
2 pengő 65 fillér személyenként. Ezenfelül csupán kurtaksa 
(elő- és utóidényben napi 30, főidényben napi 40 fillér) és a 
beutalás a lka Ilmával kötelező egyszeri orvosi vizsgálat d ija : 
1 pengő 50 fillér fizetendő. A beutalási időszak május 27-től 
október 18-ig tart; a korlátolt befogadóképességre való tekin
tettel, kívánatos mielőbb jelentkezni.
NE SZAPORÍTSD A TANONCLÉTSZÁMOT, MERT MAGAD

LATOD KÁRÁT!

Tápanyagot
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Tarpanhajctepp
id eá lis hajtápszer

Dr. W ander RT.
Eladási ár: P 3.60 B l l d S P C ^ t .
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T a n o n cs z a b a d itá s : május 29-én.
Fodrászok a Budapesti Nemzetközi Vásáron. Az idén külö

nösen eredményesnek mutatkozó Nemzetközi Vásár május 3-án 
nyílt meg. Minden esztendő uj lépcsőfoka a termelés tökélete
sedésének és évről-évre nagyobb tömegeket vonz a fővárosba a 
technikai újdonságok megismerésének a vágya. A vidéki szak
társak közül Is sokan fordulnak meg Budapesten a vásár tar
tama alatt, felhasználva az olcsó utazási alkalmat arra is, hogy 
üzemük részére egyúttal bevásárlásokat eszközöljenek. Tájé
koztatásul hívjuk fel arra szaktársaink figyelmét, hogy a kiál
lítás területéhez vezető egyik főútvonalon, VI., Lövölde-tér 4. 
szám alatt van a Savoly Illatszer és Pipereszappangyárai Rt. 
központi telepe a vállalat gyártmányainak mintatermével. E 
gyártmányok közül a Schützer „Öttorony“ tíorotvaszappan-t 
mindenki ismeri, sőt szaktársaink túlnyomó többsége állandóan 
használja, mert a tökéletes borotvaszappan minden jótulajdon
ságát egyesiti magában. A vállalat igazgatósága szives hangon 
invitál be minden szaktársat mintatermének megtekintésére, 
akik bizonyára élni is fognak az alkalommal, hogy egyúttal 
megrendeljék borotvaszappansziikségletüket és egyéb fodrász
cikkekben is fedezzék a hiányokat.

A Sólyom Turista Egyesület 1935. évi május havi prog
ramja. Május 5-én. Ügyeletes a Mária Makk! Otthonban Wollák 
Ignác. I. túra: Lajosforrás, Szent László, Lebencpatak,
Visegrád. Találkozás reggel 7.20 órakor a Pálffy-téren. Vezető: 
Kürnmel István. II. túra: Farkasvölgy, Csillebérc, Mária Makk, 
Zugliget. Találkozás a farkasréti villamos végállomásánál reg
gel órakor. Vezető: Wollák Ignác. Május 12-én. Ügyeletes 
a Mária Makid Otthonban Váry Gyula. I. túra: Börzsönybe. 
TT ti lány : Kismaros, Rizner-forrás, Kóspallag, Zebegény. Talál
kozás reggel 6 órakor a Nyugati p. u.-nál. Vezető: Kudányi 
Pál. Utazási költség 2.24 pengő. Jelentkezés minden szerdán 
a vezetőnél. II. túra: Mátyáshegy, Hármashatárhegy, Csúcs
hegy, Solymár, Hűvösvölgy. Találkozás reggel 8 órakor az 
újlaki templomnál. Vezető: Alács János. III. túra: Tündér-
szikla, Jánosihegy, Mária Makk, Farkasrét. Találkozás a zug
ligeti villamos végállomásánál reggel %© órakor. Vezető: Váry 
Gyula. Május 19-én. Ügyeletes a Mária Makki Otthonban 
Taugner Ádám. I. túra: Csernyák József emlék-túra (holdvilág- 
túra). Pomáz, Szurdokvölgye, Pilis szentke reszt, Dobogókő, Dü- 
mös. Találkozás a Pálffy-téren este 11.20 órakor. Vezető: Cser
nyák Tibor. II. túra: Farkasrét, Farkasvölgy, Normafa, Mária 
Makk, Zugliget, Farkasrét. Találkozás reggel %9 órakor. Ve
zető: Taugner Ádám. Május 26-án. Ügyeletes a Mária Makki 
Otthonban Petruez (Kornél. I. túra: Annahegy, Törökkaptár,
Kutyavár, Nagytétény. Találkozás a Gellért-téren a Hév. állo
másnál reggel 7 órakor. Vezető: Blum Jakab. II. túra:
Klotildliget. Trézsikut, Simon halála. Klastrompuszta, Csév. 
Jelentkezés minden szerdán Kömmel István vezetőnél. III. túra; 
Hárshegy, Jánoshegy, Mária Makk, Farkasrét. Találkozás n 
Holtzspaéh-üdülőnél reggel %9 órakor. Vezető: Petruez Kornél. 
.hmvus 2-án. ,,JuniMis“ a Mária Makki Otthonban. Túra veze
tők : Zugligetből reggel i/>9 órakor Wollák Ignác. Kilenc órakor 
Eiler János. Farkasrétről reggel V-jO órakor Kapás István.

A Szegedi Ipari Vásár. Május 25-ón kezdődik és junius 
3-ig tart a VII. Szegedi Ipari Vásár. A Délvidéknek erre a 
nagyjelentőségű megmozdulására, Szeged város csodás alkotá
sainak megtekintésére féláron lehet Szegedre utazni. Az 50%-os 
vasúti jegy váltására jogosító igazolványok május 18-tól érvé
nyesek a Szegedre utazásra és junius 5-ig a visszautazásra. 
Igazolványok az ipartestület jegyzői hivatalában kaphatók.

Első Budapesti Fodrász Zenekar. 
Budapest,

VII., Csengeni-utca 15.

Meghívó
Tiiszitelettel meghívjuk folyó év május hó 15-én, 
szerdán este 8 órai kezdettel a „Sólyom Turista- 
egyesüHet", vaJl'amimt a „Budapesti Fodrászok 
Testgyakorlók Köre" együttes támogatásával, az 
Ipartestület nagytermében, a  ihangszer- és kotta

alap javára rendezendő

Zene estélyére
Fodrász Zenekar 

rendezősége.

Belépődíj nincs. —  Buffet. —  Ruhatár.
Adományokat köszönettel vesz a rendezőség.

Jubileumi emlékkönyvünk, amely ipartestületünk 50 éves 
jubileuma alkalmából fog megjelenni, a legnagyobb érdeklő
dést keltette fel úgy a fővárosi, mint a vidéki szaktársak, 
illetve szakosztályok kebelében A szegedi, keszthelyi, mis
kolci, ette. szakosztályok érdekes cikkekben ismertetik meg
alakulásuk és működésük történetét. Felhívjuk ezúton is a 
vidéki szakosztályok t. elnökségeit, hogy ezirányu intézkedé
süket minél előbb tegyék meg. Szaklapunk folyó év április 
4-ik számában Vértessy József tollából megjelent „Kollektív 
szerződés és békéltető bizottság" című cikk, mint mutatvány
cikk jelent meg a „Jubileumi emlékkönyvéből. Az ismerteté
sek Breitfeld Alajos felelős szerkesztő elmére: Budapest,
Csengery-u. 15. szám alá küldendők be. A könyv megrendel
hető a kiadóhivatalban : Budapest, V., Katona József-u. 9— 11. 
szám alatt, ahol mindennemű felvilágosítással is szolgálnak.

Ha igazán olcsón akar berendezkedni, ha a pénze kevés, 
de az igényei nagyok és kevés pénzért tökéletesen megbízható 
jó árut akar, akikor jól jegyezze meg: Halász Ödön fodrász
berendezési és felszerelési szaküzletében feltétlenül megtalálja 
Ön azt, amire szüksége van: olcsón a legjobbat. Sokéves ta
pasztalatunk s a fodrászat! szaftoméban közismert jó hír
nevünk garancia arra, hogy üzletünkből silány, rossz minő
ségű áruk ki ne kerüljenek. Úri- és nőifodrász-berendezések 
(uj és használt) forgó fodrászszékek, hajszárító gépek, fej- 
mosó-állványok a legmodernebb kivitelben, kölnivizek, brillan- 
tinok, acéláruk stb. kellékek a legocsóbb árban csakis náuník 
kaphatók. Ha bármire szüksége van Önnek, keresse fe üzle
tünket, győződjön meg személyesen olcsó árainkról. Telefonon 
történő megrendelést még aznap elintézünk. Telefon 45— 1—13.

Jogosulatlan iparosnál végzett szakbavágó munka. Abból, 
hogy valamely ipari alkalmazott nem Jogosult iparosnál vé
gezte szakbavágó gyakorlatát, az alkalmazottra hátrány nem 
származluitik. Tekintet nélkül arra, hogy a műhelyben törvé
nyes alapon folyik-e a képesítéshez kötött tevékenység, az ott 
végzett szakbavágó munka beszámítandó. —  (Az adott esetben 
olyan közüzemről volt szó, amelynek fenntartója iparüzőnek 
nem volt tekinthető). (70.111/1934. K. M.).

Nyomdahiba folytán kimaradt, hogy tiszteletjegymegváltás 
fejében Zöld János 10 pengőt fizetett jubileumi bálunk alkal
mából.

UJ CÍM!

Budapest, VIII., Gólya
hTelefon: 34-2-31

UJ CIM»

Telefon: 34-2-31
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Felhívás a fodrásziparossághoz. Kurtrtrsai.uk! Iparunk 
most éli legválságosabb órrtit. Ez az ipar, mely évszázadokon 
keresztül tisztességes megélhetést és sokoldalúságánál fogva 
társadalmi megbecsülést szerzett iizőLnek, ma ágaitól meg
fosztva, közönyünktől villrtmsu,jtofctan, szétesetten lett áldozata 
a martalócoknak. Kartársaink ! Iparunk e nehéz órájában hivó 
szóval fordulunk hozzátok, lépjetek be mindannyian a Mester- 
szövetségbe ! Mindenki jelentkezzék kerülete alosztályánál s 
vegye ki részét a mentő munkából, tegyétek félre a nemtörő
dömséget, hogy mindannyian egyem bérként nézhessünk szembe 
a bajok mérhetetlen légióival. El kell felejtenünk a meddő küz
delmekben eltelt esztendők sok keseriiséges eredménytelenségét, 
meg kell találnunk egymást, hozzon össze bennünket mostoha 
sorsunk közössége és akkor, ha senki nem fog hiányozni közü
lünk, elindulhatunk közös bajaink ellen, hogy megvívjuk élet- 
halálküzdelmünk utolsó nagy harcát a megérdemelt szebb jö
vőért. (N. J.)

A hévizszentandrási iparosgyógytelep. Az Ipartestületek 
Országos Központja (VII., Erzsébet-körut 9— 11.) arról értesí
tette a kötelékébe tartozó ipartestületeket, hogy a folyó évben 
a hévizszentandu-ási gyógytelep csoportbeosztása a következő: 
az I. csoport május (5— 24., a Il-ik május 27—junius 14, a 
Ill-ik  junius 17— julius 5., a IV-ik julius 8—26., az V-ik július 
29— augusztus 16., a Vl-ik augusztus 19— szeptember 6., a 
VH-ik szeptember 9— 17., a V i l i  ik szeptember 30—október 18. 
Az I-ső csoportba az idén is teljesen szegény, előrehaladott be
tegségben szenvedő iparosok, illetve családtagjaik utalhatók be, 
nkiknek ellátási költségét az l l ’OK viseli. A beutaltak a vasúti 
költségen lcivül más kiadást nem viselnek. Az ingyenes cso
portba csak az ipartestületek által hivatalosan ajánlott teljesen 
szegény iparosokat vesznek fel. Az elhelyezés 2—3 ágyas szo
bákban történik. Ha kedvezőtlen időjárás miatt az első csoport 
nem kezdheti meg kúráját május 6-án, a későbbi csoportok is 
megfelelően eltolódnak. Az I-ső csoportba jelentkezők kérelmei
ket az ipartestület elöljáróságának vagy elnökségének vélemé
nyével ellátva sürgősen terjesszék elő. A beutalásokról az érdé-

M E R I D A cc

illatszer- és fodrászati 
cikkek kereskedése 
m e g n a g y o b b í t o t t  
h e l y i s é g e i b  e

VI.. Nagymező'
Te l e f on  : 29-3-88.

i. 35. I.

átköltözött
A l e g e l ő  n y ö s e b b  
v á s á r l á s i  f o r r á s

K é r j ü k  b .  l á t o g a t á s é t !

keltek ipartestületük utján nyernek értesítést. A jelentkezési 
határidők a következők: I. csoport április 23-ig, II. csoport 
május 13-ig, III. csoport junius 3-ig, IV. csoport junius 24-ig, 
V. csoport julius 15-ig, VI. csoport augusztus 5-ig, VII. csoport 
augusztus 26-ig, VIII. csoport szeptember 16-ig. A beutaltak a 
beutalás! lap kézhezvétele után a beutalás! költség felét posta- 
utalványon azonnal küldjék be a központ címére.

APRÓHIRDETÉSEK
Tessék figyelemmel elo lvasn i!

A legkisebb apróhirdetés ára 10 szóig 1 pengő.
Ha a hirdetés szövege több, mint 10 szó, akkor minden 

további szó 10 fillér; kivételt képeznek az állást vagy alkal
mazottat keresők hirdetései, akik a további szavakért csak 5 fil
lért fizetnek. A hirdetés dija vidékről csak 10 filléres postabé
lyegben küldendő be. Aki postautalványon küldi be a pénzt, az 
10 fillérrel többet küldjön, mert 10 fillért a kézbesítésért kell 
fizetnünk.

Aki a pénzt vagy bélyeget nem küldi be előre, annak hir
detését nem közölhetjük, úgyszintén azok hirdetéseit sem közöl
jük, akik kevesebb összeget küldenek be.

Aki a „Fodrász Ujság“ megküldését óhajtja, annak külön 
kell 80 fillért küldenie.
U j vagy használt forgószékeket, sima vagy csiszolt tükröket, 

egybefutó asztalokat vagy lavoros berendezést, női fülké
ket, minden a nőifodrászathoz szükséges felszerelési tár
gyakat a legolcsóbban vásárolhat Sehaffer Györgynél, VI., 
Jókai-u. 2.

Váltóáramú hálózati rádiót keresek megvételre. Előbb kipróbá
lom. Molnár Gyula, ipartestületi pénztár.

Urifodrászsegéd jobb üzletbe elmenne nőifodrásztanoncnak.
I-Iermann Rezső, Kelenvülgy, Kassa 1-ut 55. 2944

5 éves gyakorlattal, úri-, női-, vas- és vizondoláló állást keres.
VII., Nyár-utca 30., Hajdú. 3010

Modem fodrászt) utorok kiárusittatnak, kereskedőnek is. VIII., 
Baross-utca 36., Ungár. 8125

Vennék két női fülkét. Endrédy János, II., Fő-utca 27. 3126
Egy jóforgalmu úri- és nőifodrászüzlet, elutazás miatt sürgő

sen eladó. Noll fodrász, VI., Hunyadi-u. 46. 3127
Szerényigényü úri- és nőifodrász, jó vasondoláló, vizondolálás- 

ban és hajfestésben egyéves gyakorlattal rendelkezik, jobb 
üzletben elhelyezkedne, esetleg fürdő- vagy nyaralóhelyen 
is. Cim: Boroska Mihály, Budapest, V ilii., Tisza Kálmón- 
tér 7., földszint 13. ajtó. 3131

Úri és nőifodrászsegéd, 36 éves, mindenhez értő, azonnal be
lépne. I., Krisztina-körut 135., 1. ajtó. 3138

Manikűrös, jómunkás, 21 éves, hajat is csavar, állást keres.
Meszes Erzsébet, III., Föld-utca 8. 3139

Eladó főútvonalon 50 éves uri-nőifodrászüzlet. Megtudható má
jus 6-tól: Vámosinál, V ilii., Bezerédy-u. 6., III. 3140 

Kétszemélyes egybefutó uj asztal olcsón eladó. Bambera fod
rász, VIII., Kjairpfenstein-utoa 21. 3151

Dauer-gép, Schasse-fiitésii, 12 fűtőtesttel olscón eladó. Bambera, 
VIII., Ivarpfenstein-u. 21. 3152

Schasse-rendszerü gépekhez Schassék darabonként 10 fillér,
garanciával. Bambera, V ili., Korpfenstein-u. 21. 3153

Fodrásznőt, ki manikűröz is, jó munkaerőt állandó kisegítésre 
alkalmaz, esetleg véglegesen is: Czézner, VII., Peterdy- 
utca 39. 3188

Teljes fodrászbe rendezés eladó. VII., Aréna-ut 11/a. 3190
Szezonüzletbe perfekt hölgyfodrász házaspár ajánlkozik. Leve

lek: III., Pacsirtamező-u. 16., földszint 9. 3102
Nőifodrász vasárnap délelőtti kisegítést keres Pestkörnyéken. 

Tóth, VI., Teréz-körut 34., fodrásziizlet. 3193
Perfekt, csinos manlkürnő szezonmunkám is elmenne. Fizetés 

megjelölését kéri Gei’lei Károlyné, III., Pacsirtamező-utca 
35., II. 4. 3194
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Elsőrangú kivitelben,

o l c s ó  k ö l c s ö n d i j a k  mellett, teljesen uj

fo d rá s z  f eh é rn em ü ek et
kölcsönöz A d l e r  Izsó ,  fehérnemükölcsönző- 

vállalata Vili, József-körut 30— 32. Telefon 31-7-89.

É k 45

Veszek jókarban levő hajszárító burát. Eladok két hajszáritó- 
gépet. Olm: Szemerédy, VII., Klauzál-u. 18. 3223

Manikürnő, nőiben segit, jobb üzletbe ajánlkozik. Rákóczi Bö
zsi, kozmetikai szalon, VIII., József-körut 36., I. 3. 3229

Jómunkás, úri- és nőifodrászsegéd elhelyezkedne jobb üzletbe.
VII., Kazinezy-u. 28., III. 11. 3230

Kétszemélyes fodrászüzlet azonnal eladó; 250 lakosú községben 
egyetlen üzlet. Évi lakbér, üzlet és lakás után 120 pengő). 
Cim a kiadóban. Reisinger István fodrász, Nagysimonyi, 
Vas-megye. 3239

Keresek azonnali belépésre, csakis idősebb, kimondott jómun
kás, józanéletü urLfodrászsegédet, aki a női hajvágást is 
jierfekt érti. Fizetés havi 15 ]>engő, mellékes, reggeli,
ebéd, vacsora és lakás. Csakis olyan ajánlkozzon, aki hu
zamosabb ideig szeret egyhelyben lenni. Az útiköltséget
hat hónap után visszatérítem. Major Pál fodrász, Vásáros- 
namény. 3240

20 éves, kitüntetett, perfekt urifodrászsegéd, ki a nőiben is 
csavar, mos, vág hajat, nyaralóba vagy jobb pesti üzletbe 

állást keres. Cim: VII., Dohány-utca G3., fodrász. 3242
Fodrásznő, ki manikűröz is, állandó kisegítést keres. X., Simor- 

utca 3., földszint 16. 3266
lígyéves urifodrász, ki a nőiben is segit, állást keres. Csizmás 

A., Kispest, Árpád-utca 15. 3268
Urifodrászsegéd, ki a nőit is érti, csekély fizetésért elhelyez

kedne olyan üzletbe, ahol a nőit kitanulhatná. Sziber Sán
dor, VI., Szondy-utca 50., II. 69.

Fodrászüzletet eladni vagy venni óhajt, forduljon bizalommal 
Bruckmann fodrászhoz, VII., István-ut 47. 3271

Elsőrendű nőifodrász, egy manikűrös nő Balaton mellé, sze
zonra elhelyezkedne. Krabak P., IX., Lónyay-utca 41., föld
szint 4. 3272

Május 25-iki belépésre keresek egy jómegjelenésü, prima vas- 
ondoláló, borotválni tudó 3—4 éves segédet, csak állandó, 
komoly munkás jelentkezzen. Jávor, II., Vérmező-utca 4. sz.

3274
21— 26 éves, jómegjelenésü, kimondottan'jómunkás, jó bubiliaj- 

vágó urifodrászsegédet keresek (ondoláló előnyben). Aján
latot fizetési igény megjelölésével kér Marton Bajos fod
rász, Felsőgalla, Komárom-megye. 3275

Városban tanult, jómunkás urifodrászsegéd elhelyezkedne, sze
rény fizetésért. Danlkhályi János, Kőröshegy, Balato.nföld- 
vár. 3276

Fiatal urifodrászsegéd, ellátásért ajánlkozik, lehetőleg nyaraló
helyre. M. K. P. Jákob József fodrászsegéd, Szolnokostor.

3277
Jobb úri- és női fodrászüzletben alkalmazást keres egy 21 éves, 

jó bizonyítvánnyal rendelkező, jómunkás urifodrászsegéd, 
ki haladó ondoláló és a nőifodrászatban segédkezik. Fizetés 
jelzésével szives megkeresést kér Faragó Ferenc, Mezőkö
vesd, GrUnbaurmfodrászterem. 3280

Ügyes, jómegjelenésü nőifodrászgyukornok, uégj nj elvet be- 
* szél, hosszabb prakszissal balatoni fürdőhelyen állást ke

res. VII., Kertész-utca 24., IV. 19. 3357
Elsőrendű, jómunkás, urifodrászt keresek, aki Belvárosban dol

gozott. Laczkó, IX., Mester-utca 18. 3281
Fiatal urifodrász vidékre ajánlkozik, ellátás és csekély fizeté

sért. Horváth Sándor, Budapest, Mária Terézia-laktanya, 
fodrászüzlet. 3306

Jőnumkás, uri-nőifodrász és pedikűrös állást vállalna fürdő
helyre vagy nyaralóhelyre. Kállay T., VII., Rottenbil’ler-u. 
20— 22. 3309

Jónumkás urifodrászsegéd azonnali alkalmazást nyerhet. Kosz
tol, lakást adok. Ondolálók előnyben. Levelet fizetés meg
jelölésével kérek. Grünbaum József, fodrász, Mezőkövesd.

Jónumkás, úri és kezdő női elhelyezkedne Budapesten vagy 
jobb vidéki városban. Cim : H. A., Orsz. Katii. Legényegy
let, VII/20—22. 3311

Egy jónumkás urisegéd, ki a nőiben is játas, elhelyezkedne. 
, Cim: VII., Rottenbililer-utca 20— 22. „B. K.“ jelige. 3312 
Jónumkás urifodrászsegéd alkalmazást keres, ahol az ondolálást 

elsajátíthatná koszt, lakás és betegsegélyző ellenében. Vá
sárhelyi László, Mezőkövesd, Diófa-ut 4. 3314

Vennék használt, jókarban levő Dauer-gépet. V ili., Tisza Kál- 
inán-tér 14., fodrász. 3316

Lipótvárosban meglévő úri és női fodrászüzletiemben, a női 
termet ügyes hölgy fodrásznak bérbeadóm. V., Nádor-u. 12.

3403
Jómegjelenésü, 20 éves urifodrászsegéd, két és fél éves gya

korlattal elhelyezkedne, vagy hölgyfodrásznak leszerződne 
ellátásért. Mihályi Miklós, Jászapáti, Temesvári-ut 1448.

3397
6 éves urifodrász jobb üzletben elhelyezkedne. Cím : MUller

Ede, Mester-u. 21., földszint. 3412
Úri és női fodrászterein bérbeadó, vagy berendezés eladó.

Speirer fodrász, Arany János-u. 27. 3402
Fiatal urifodrászsegéd, aki csavarni is tud, szerény fizetéssel 

áljást keres. Cim: Berecz Dezső, VII., Baross-tér 18., I. em. 
8. szám. 3317

Tanoncnak ajánlkozik úri- és nőifodrászatra, Keletihez közel 
Horn Frigyes, Rákoskeresztúr. 3320

Uri-nőifodrászüzlet olcsón eladó. Cím : Erőss, Vll., Vörösrnarty- 
utca 15. szám. 3350

Keresek perfekt vasondoláló, manikűröző, fiatal fodrásznőt tel
jes ellátással. Nagy fodrász, VI., Madarász-telep ;27. 3301

Fodrásztükrök, 60— 100 cm, csiszolt, eladók. Budapest, Mexikói- 
ut 5S— 59., II. 2. szám. 12— 2 óra között. 3362

Tartósondoláló-gép, 16 fii tőtestes, 120 pengőért, rendelésre, tet
szés szerint, jutányosán készitek, javítok. Budapest, Erzsé
bet királyné-ut 7., fodrász. 3365

Fiatal fodrászsegéd hölgyfodrászgyakornoknak elmenne. Per- 
laky Miklós, V., Szóchenyi-u. 12., II. 15. 3372
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ÁNGYÁN Telefon Telefon

♦ (Bejárat a Balaton utcai oldalon) 

Speciálisan gyártott

luxus kivitelű kölcsön 
fehérnemüek.

^ aff7 választék teljes üzletberen 
dezésekf valamint az összes 
fodrászat! kellékekben.

Francé

Ipari csomagolás: 3 adag 1 színben 1
üvegben pastilla nélkül .,,. . P 4 .—

Sálon csomagolás: 6 adag tetszés sze
rinti színekben 6 üvegben, 1 dobozban 
pastiilával............................  P 13.20

Detailcsom asolés: 1 adag 1 üvegben 
1 dobozban pastiilával -> . P 2.80

I I  K O H O L  h a | f e s t é k m in ő s é g e  e ls ő ra n g ú ,
Paraphenylendiamint, ólfnöt, rezet és más ártalmas anya
got nem tartalmaz.

iy K o m o lla l fe s se n , m ert v ilá g m á rk a
m ert e lism e rte n  e  le g jo b b  h a jfe s té k  é s  m ert a  le g o lc s ó b b* • • , . * *

Egy adag KOMOL p  1.3 0 ha Ipari-csőm a- 
f golást basznál. 
2 . — tel. 24-9-68.

jsJ L
i ,

É l9 |9



22. PALLETTA RICHÁRD UTÓDA

LÉBER KÁLMÁN
Borotva és késárugyára, solingeni, 

sheffleldi finomacéláru nagybani rak
tára, műköszörüldéje és nikkelező

telepe

Tökéletesen berendezett üzem 
fodrász szerszámok köszörülésére, 

javítására és nikkelezésére

Alapittatott 1889 Budapest, Vili., Rákóczi-ut 61. Telefon: J. 358 ■09
•x

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, valámint 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-haj száritó, vil- 
lamos-massage, villamos-porszívó,, villamos padlófényesitőkefe és villamos vízellátási-szivattyúk. Kérjük

szives látogatását.

y

mm.

Hajvágógépek
Valódi „Juvel'‘ 3-as 5, 7 mm. . 
Ugyanaz 0-ás . . . . . .  .
Valódi' „Protos" . . . .
Valódi Koh-i-nor 0-ás vagy 1/10 

'  Valódi „Mars" 3-as 6, 7 . .
Ugyanaz 0 - á s .......................
Valódi „Mundus" 3-as 5, 7 
Ugyanaz 0-ás . ; . . . .
Rendszer Juvel 0-ás vagy 3-as 5, 7 

„ Koh-i-nor . . . .
Lapok felpassitva, alsólap 

»  ,, felsőlap
A  legtökéletesebb gép Babi nyakborot-

1 darab

14.—
14.—
13.50
10.60
13. —
12. —
14. —  
12.—

8.50
5.50 
4.—  
3.25

nem hagy el, utána nem lesz vörös a 
n y a k ..................................................

Rugók.

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

Hajvágóollók.
Ered; pipás Clauberg Non Plus Ultra 18 6.50
Ugyanaz ........................... 7.—
Ugyanaz solingeni 18 . . . 4.40
Ugyanaz . . . . 19 . . . • • • 5.—
Ugyanaz . . 20 . . . • • • 5.60
J. A. Henckels 18 . . . . 7.60
Ugyanaz 19 . . . .
Olcsó, sima 3— 4-ig . . . .  
Manikűr olló finom, vékony

J* • • •
• • • • 2.—

J. A. Henckels ........................ ; fr'■ •,
Manikűr reszel ók 14 16 18 

1.60 2.— 2.20
20. cm. 

2.40

Körömkaparó és feltoló
Borotvák

Léber homorú 76-os 3— 
Léber félhomoru . 
Léber negyedhomoru 
Léber Attila 27. ?8.

4— 5/8

1 darab
1.50

7.20
6.40
4.40
4. —
8.—

10. —
7.—
7.—
5. —  
5.—
5. —  

■6.—

6. —
4.40
5.40 
6.—

Johnson 7 csili, homorú 
S. Pearson homorú .
Ugyanaz fr. . . .
Gold Krone homorú .
Kronenberg 27. 28.
Hamond 27. 28. . .
Clauberg pipás 27. 28.
F. Ed. Wüsthof homorú 
Merx u. Co. homorú 
Ugyanaz 'francia élű 

. Eredeti „Pollárt" 27. 28.
Eredeti „Hamon" Páris 

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

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

garantálva.
Köszörülések és javítások.

Borotva köszörülések . . . . . . 1.40
Fodrászolló „ . . . . . .  0.80
Manikürolló „ ...................0.60
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 fel
szegecselve ..................................... i._______

Sc&ützer borotvaszappan mindig a legolcsóbb árban. 
Forgalmi adó és csomagolás az árakban bennfoglal- 

tátik és Így az külön nem lesz felszámítva.

i

Bnropa Irodalmi és nyomdai részvénytársaság (igazgató Schmidek Tibor dr.), Budapest, VL, Ó-utca 12.


