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Egyesülés.
A reménytelen jövő parancsolnia^ kötelességévé 

teszi a fodrász iparosságnak, hogy találjon önmagára 
és teremtse meg az egységet, mert hatalmas, erős és 
egységes tömegek adhatnak csak súlyt, tekintélyt és 
komolyságot a fodrászok követelésének. Mi áll útjában 
a fodrász egységnek? Hiszen egyérdekű egyének, egy 
és ugyanaz a baja mindegyiknek és még sem értik 
meg egymást?

Nagyon egyszerű ennek a magyarázata. Sok a 
testület, sok a vezér. A megértés útjában nem a tö
megek, hanem a két testület élén levő vezérek állanak. 
Hogy a tömegek mennyire az egyesülés mellett van
nak, annak legnagyobb d'okumentuma a január 20.- 
án lezajlott Női Fodrász Ipartestület közgyűlése volt, 
amelyen a Testület vezetősége a szó legszorosabb 
értelmében megbukott, amennyiben a szavazó tagok 
75%-a nem fogadta el az 1935. évi költségvetést. 
A fennmaradó 25% pedig kizárólag Vágó elnök úr 
szuggesztiv tehetségével tudta csak meghódítani a 
költségvetés elfogadására. Hogy miért tagadták meg 
a testület költségvetését, annak is egyszerű a ma
gyarázata. Lehetetlenné akarják tenni a működését 
és ezáltal kényszeríteni az Úri Fodrász Ipartestületbe 
való beolvadásukat, mert ma sajnos, olyan viszonyo
kat élünk, hogy a fodrászok még az egyszeri tagsági 
díjat is nehezen tudják fizetni, nem hogy még két 
helyen fizessenek. A két külön Ipartestületnek azon
ban van még egy nagyon nagy hátránya. A tanoncok 
szerződtetése. Mert hiába van meg a tanonctartást 
korlátozó rendelet, azt könnyen ki lehet játszani.

Tiltakozom a beállítás ellen, mert az árrombo
lásnak nem az Úri Fodrász Ipartestület az oka, mint 
ahogy a Női Testület állítja, hanem a női fodrászok 
azzal, hogy nőket félév alatt felszabadítottak azért, 
hogy 20Ö—300 pengőkkel gyarapodjanak, amelyek
ért a tanításokat elvállalták! Most itt az eredm ény...  
Az a rengeteg nő, akit felszabadítottak, a jobb üz
letekbe nem tudtak elhelyezkedni, - mert a tudá
suk természetesen kevés és így aztán elkezdtek 
olcsó áron működni!

Mindezekért a Női Fodrász Ipartestület vezető
sége nyugodjon bele a sorsába. Én hiszem, hogy a 
többség akarata szerint meg lehet osztani a pozíció
kat, mert a két Ipartestület egyesítésének csak egy 
akadálya van és pediglen — a rangkórság!

Figyelő.

Irodalom és a fodrászat.
írta: Bak István tanár, Budapest.

E lap hasábján — a múlt évi egyik számában — 
egy igen ügyes idea vetődött fel — lényegében a 
fenti cím égiszében.

Néhány gondolatot óhajtanék fűzni a felvetett 
ötlethez.

Kétségtelen, hogy a legegyszerűbb, sőt az alig 
i-kolázott embereknél is lehet, sőt igen sok esetben 
találunk is ügyes felfogást, találós megjegyzést, 
szellemet, élcet, frappáns megjegyzéseket: amelyekre 
könnyen találunk elismerő szavakat, „tehetséges em
ber, kár, hogy le nem írja gondolatait” stb. megha
tározásokkal.

A tehetség fokmérője nemcsak abban áll, hogy 
valakinek van valamelyik témakörben eredeti gondo
latai, de áll abban is, hogy eredeti gondolatait, éles 
meglátásait, logikus asszociációit hogyan tudja for
mába önteni, milyen stilusi művészettel tudja olvasói 
elé tárni.

Hazánk — a külföldi kritikusok szerint is — a 
tehetségek hazája. De még több ez országban az 
olyan tehetségek száma, akikből hosszas tanulás után 
még lehet igen jó, használható íróember.

Az igazi, az őstehetség, a szellem fénye hamar 
feltűnik — hirtelen lobbanással. Világít a sötétség
ben is! Eloltani, eltüntetni nem lehet, legfeljebb dur
va erőszakkal, vagy fegyverrel . . .

Az igazi, önálló tehetség nem kér szárnyakat, 
nem fogad el protekciót. Repül sasszárnyakon ma
gasan és mindig magasabban : tisztán a saját ere
jéből.
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Csak a felszínes, átlagon aluli, másokat utánozni 
próbáló u. n. „tehetség" az, mely keresi a segítő erő
ket, a támaszokat, a protekciókat. Keresi a nagyok
kal való érintkezést, holott még árnyéka sem lehet 
annak.

Ezek társasága adja a szerkesztők, lapok, iro
dalmi vállalatok ajtai előtt az állandósult „kuncsaft” 
tömeg-kasztját. Ahányszor elutasítják, mindannyi
szor jelentkeznek.

E fajtából e lap sem kér!
Igenis, jöjjenek a magukban írói, irodalmi te

hetséget érző és bizonyító mesterek e laphoz. De 
azok, akik csak „hiszik”  magukban az írói vénát, de 
igazolni nem tudják: csak maradjanak le, hiszen toll 
nélkül is kitűnő mesterek lehetnek.

Szükségtelen az egy lapnak, hogy a szerkesztői 
üzenetek több hasábot foglaljanak le ezen a címen: 
— „sajnos, a mértéket nem üti meg” — stb.

A kezdő tehetségek, vagy magukat tehetséges
nek tartó egyének olvassák csak el a vasárnapi lap
számok „Szerkesztői üzenetek" rovatait, mindén száz 
író közül alig akad 1—2 olyan, kinek „közlésre el
fogadjuk” üzenet szól.

A tehetségtelenek vegyék magukra is adresszál- 
va a fent említett nagy lapok üzeneteit, de a tehet
ségeseket szívesen várja e lap szerkesztősége is!

Kél szaklap — egymás ellen...
Irta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya,

Nehezen vártam a szaklapok februári számát, 
azon egyszerű oknál fogva, mert az előző számban 
olyan reményt keltő cikket olvastam, amely után azt 
hittem, hogy tényleg a józan ész fog felülkerekedni. 
Először a Női Fodrász érkezett meg. Na, végre meg
tudom, hogy tényleg győzött-e az okosság, vagy pe
dig tótágast állt-e a józan ész?... Bizony, szomo
rúan olvastam aztán, hogy az utóbbi következett be. 
Valami nagy reményem nem volt ugyan, de hogy ilyen 
rosszindulatú megátalkodtottság lakozzék bennük, 
ezt mégsem hittem. Pár nap múlva megérkezett a 
Fodrász Újság is. Ebből is csak azt állapíthattam 
meg, hogy bizony kútba esett az én reménységem. 
Eszembe jutott egy régi anekdota:

Régen egyik-másik zsidó hitközségben, a rabbi 
nemcsak papja volt a híveknek, hanem ügyes, bajos 
dolgaikban a bírói tisztet is betöltötte. Történt egy
szer, hogy a Schwarcz meg a Kohn összekülönböz
tek, mindegyik a maga igazát vitatta. Végül is a 
Schwarcz, akinél az igazság nagyon sántított, azt 
mondja a Kohnnak, majd megkérdem én a rabbit, 
hogy kinek van igaza. Szaladt a rabbihoz. Előadja a 
vita tárgyát, persze az ő szája ize szerint. A rabbi 
türelmesen végighallgatja és mivel az igazságkere
sőnek, hogy nagyobb igaza legyen, egy pár gyö
nyörű szép kappan volt a kezében. A rabi azt mondta 
neki: Schwarcz lébn, tedd le azt a pár szép kappant 
a sarokba, mert neked igazad van. És amikor boldo
gan eltávozott, megérkezett a Kohn is, akinek több 
igaza volt; de azért a rend kedvéért ő is hozta a 
szokásos pár csirkét. Amikor elpanaszolta az esetet, 
neki is azt mondta a rabbi, hogy tedd le csak a pár 
csirkét a kappanok mellé, és igaz telkemre mondom, 
hogy neked van igazad. Mire a rabbi felesége, aki

tanúja volt a jelenetnek, csendesen megjegyzi : de 
Rebe lébn, mindegyiknek csak nem lehet igaza ? 
Neked is igazad van! — mondja a rabbi.

*
Az úri és női fodrászok veszekedésénél az a saj

nálatos tény, hogy a női fodrászok nem látják be, 
hogy sem őnekik, sem az úri fodrászoknak nincsen 
hasznára ez az áldatlan háborúskodás. Ellenben az a 
szomorú valóság, hogy a harmadiknak, a szakmának 
óriási kárára van ez a különválás és veszekedés!

Az egyesülés helyett megindult a telemrehívás.
A Női Fodrászban az „Egyesíteni” című cikk azt 

mondja: Minthogy állandóan harcot folytatott és fő 
leg a szellemileg fejlettebb és erősen fejlődő női 
fodrász ipar és testület ellen, nem foglalkozhatott 
intenziven a horbélyipar érdekeivel és semmittevé
sükkel lehetővé tették az olcsó árlapok kifüggeszté
sét és ennek következménye a női fodrász iparban is 
az árak kedvezőtlen kialakulása. Megállapít ja továb
bá, hogy az úri fodrászok csoda gyógyírt várnak az 
egységesítéstől.

Kedves cikkíró úr és az összes akadálygördítő 
urak! Igenis, az egyesítéstől gyógyulást várunk. De 
nemcsak az úri fodrászok, hanem a józanul gondol
kozó női fodrászok is. Mert az nem önérdek, hanem 
közérdek. Mint ahogy mind a két kezemre szüksé
gem van. hogy a kívánt munkámat kifogástalanul 
tudjam elvégezni, éppen úgy a fodrásziparban is a 
szakma helyes irányban való fejlesztésénél, úgy a 
női, mint a férfi fodrásznak, közösen egy akarattal 
kell a helyes irányban összehangolva lenni.

Ha önök hiúságból, vagy vélt sértettségből, vagy 
hatalmi vágyból, vagy nem tudom én miből, ki nem 
váltak volna az anyatestületből;

ha önök, hogy minél több tagjuk legyen, el 
nem kezdették volna a gyorsképesítőzéseket, akiktől 
erednek az olcsó kiszolgálási árak és a még több 
gyorsan képzettek, akik elárasztották a vidéket is, 
hogy az ő üzleti értelmetlenségükkel az olcsó és még 
olcsóbb kiszolgálási áraikkal boldogították a világot, 
mert hiszen a fővárosban azt szívták magukba, nem 
gondolva azzal, hogy a lejtőre viszik ezt a gyö
nyörű jövőt Ígérő szakmát;

ha önök nem térnek erre a végzetes útra, ha
nem mint mindenütt az egész világon, a fodrász tár
sadalom szent érdekeit tartva szem előtt, egyesült 
erővel törekedtek volna a szakma felvirágoztatására. 
Tessék csak elképzelni. Hol volna ma ez a szép fod
rászipar? . . .

#
Tisztelt Innen-Onnan Ur! Üzenetét olvastam. De 

sem mint ipari költő, sem mint vitatkozó, nem ér
zem magamat megbántva. Annak a jő tanácsának 
pedig a sértő élét, hogy „suszter, maradj a kapta
fánál” én úgy magyarázom, mint a hasonlatot; hogy 
igen is én továbbra is megmaradok a fodrászszakma 
mellett és szerény tehetségem szerint mindig arra 
fogok törekedni, hogy a fodrászipari minél maga
sabb nívóra segítsem emelni!

Tisztelt Innen-Onnan Ur! Én innen Tatabányá
ról ismét csak azt merem mondani Önöknek, hogy 
igen, igen nagyot vétettek azok a szaktársak a szak
ma ellen, akik szétválasztották ezt az egységes ipart. 
Mert Kedves Innen-Onnan Ur! Én nagyon jól tudom, 
hogy a női fodrászok nem Isten kegyelméből lettek 
női fodrászok. Egészen jól tudom, hogy ezerkilenc
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százas évek elején a Fővárosi Borbély és Fodrász 
Ipartestület a szakiskolájában már a női fodrászatot 
is tanította! Valószínűnek tartom tehát, hogy ma, 
akik kigyót-békát kiáltanak az anyatestületre, azok 
ott fejlesztették tudásukat a női fodrászatban, Mi
csoda nagy vétek volt az, hogy a fodrászipart fe j
lesztették az akkori vezetők. Az írás azt mondja, aki 
léged kővel hajít, dobd vissza kenyérrel. Önök pedig 
akik az anyatestületben nevelkedtek, s ott kapták a 
kenyeret, most kővel hajítják m eg...  Kedves Innen 
Onnan Ur! Hogy micsoda lehetetlenségeket mívelt ez 
az új ipartestület, azt nagyon, nagyon sokan megír
ták már a fővárosi szaktársak és nem csak én. Nem 
akarok én minden lében kanál lenni, de becsületes 
lelkem szinte fellázad ekkora konokság láttára, ami
kor tudván tudják, hogy ők indították el ezt a szeny- 
lavinát, amit frizérnők és hasonlók gyors képesítő- 
zése idézett elő! Száz esztendő természetes fejlődése 
mellett sem lett volna ekkora az Ipartestület taglét
száma, mint amekorára Önök három év alatt növesz
tették. Csoda nagyot vétett ez a Kontró, akkori el
nök önök ellen, mert kordába akarta szorítani a fri
zérnők munkakörét? Hát ez bizony nagy vétek volt! 
Ezért nem volt érdemes külön Ipartestületet alkotni. 
Ha egyesült erővel törekedtek volna a szakma felvi
rágoztatásán,- hol volna ma ez a szép fodrászipar!

Azt is tudom nagyon jó l, hogy Nőifodrász Ipar- 
testületi tagoknak tekintélyes száma, akik józanul 
gondolkoznak, az Ipartestületek egyesítésének a hí
vei, de hát öröktől fogva úgy van, hogy a kisebbség 
terrorizálja a többséget!

Végtelen szomorú az, mikor a látók nem látnak, 
a hallók pedig nem hallanak.

R i s z a t e o d á s .
írta: Törzsök József, Debrecen.

Mért kell harcolnod, küzdened? . .. 
Sorsod, ha tréfát űz veled!. ..

Mint szélviharban hópehely:
Vergődöl, hogyha rád lehel.

Jobb lesz, ha szembe jön veled: 
Eldobni dárdád, fegyvered.

Engedd a helyed s út ad át:
Nevess, kacagj, ha sírni lát.

Megáll előtte szív, az ész: 
örült, ki véle szembe néz.

Legyőzni ember képtelen:
Részé! a józan értelem.

A szó egy percre megkötöz:
A dac ám harcra ösztönöz.

Vezényt kiáltok: Rajta !. . .  Fe l!. . .  
Gyáva, ki tőle futni mer.

Várnom sem kellett, jö tt a Sors. 
Fizetni fogsz most vén adós!. . .

Szólni időm csak ennyi volt . . .
Rám fú jt a Sors . . .  és eltiport.

A karlársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként

kizárólag a szerkesztőségben, ötvös utca 65. szám 
alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó min
dennemű megkeresést ezen címre küldeni.

A szegedi kartársak a szaklapot példányonként 
Pásztor Imre kartársunknál szerezhetik be, Szent Ist
ván tér 6. sz. alatt, ahol egyben bárminemű hirdetés 
is feladható.

A miskolci kartársak a Szaklapot példányonként 
Nyitrai József kartársunknál szerezhetik be, Zsolcay 
kapu 10. sz. alatt, ahol egyben bárminemű hirdetés is 
feladható.

A nyíregyházi kartársak a Szaklapot példányon
ként Nemess Endre kartársunknál szerezhetik be, 
Bethlen utca 58. sz. alatt, ahol egyben bárminemű 
hirdetés is feladható.

A Budapesti
Borbély- és Fodrász Ipartesteiét 

jubileumi ünnepe és országos versenye-
Irta: Csernyák Tibor, Budapest.

A Budapesti Borbély és Fodrászmesterek Ipartes- 
tiilete f. hó 10.-én délutáni kezdettel rendezte fenn
állásának 50 éves jubileumi ünnepélyét és ezzel kap
csolatosan az országos versenyét. Úgy az ünnepségen, 
mint a versenyen előkelő és nagyszámú közönség vett 
részt. A megjelent vendégeket Eckert Bálint, mint az 
Ipartestület elnöke, általánosságban üdvözölte. Beszé
dében hangsúlyozta azt, hogy iparunk fejlődése szem
pontjából nélkülözhetetlenek ezek a versenyek, ame
lyek a mai divatnak az irányelveit szabják meg, ugyan 
akkor a fiatal generációnak a fejlődési lehetőségeket 
nyitják meg. Beszéde végeztével felkért a megjelent 
vendégek közül Felkay tanácsnok urat, aki Szendy 
Károly polgármester úr képviseletében jelent meg, 
hogy adjon engedélyt a bál megnyitására. Ennek meg
történte után a zenekar, a hagyományos fodrász nó
tával: „Göndör hajam rövidre van levágva!” — című 
csárdással megkezdődött a bál, amely a hajnali órá
kig a legjobb hangulatban telt el.

A verseny eredménye a következő:
I. Tanoncok hajvágó versenye.

1. Vitéz Kiss Gyula 22 pont, 1 db. olló, 1 db. bo
rotva és 20.— P oklevéllel. 2. Batizi György 19 pont,
1 db. borotva és 15.— P oklevéllel. 3. Csehi Béla 18 
pont, 1 db. borotva és 10. - P oklevéllel. 4. Szlovák 
Károly 18 pont, 1 db. borotva.

II. Férfi hajvágó verseny.
1. Csutorás Gyula 25 pont, aranykereszt és okle

vél. 2. Horváth Jenő 21 pont, ezüst email kereszt és 
oklevél. 3. Ónodi Pál 20 pont, ezüst érem és oklevél.
4. ifj. Petz Antal 18 pont, díszoklevél. 5. Handikó Jó
zsef 17 pont, díszoklevél.

III. Női hajvágó verseny.
1. Balassa Sándor 24 pont, aranykereszt és okle

vél. 2. Szögi János 20 pont h. v. ezüst email kereszt és
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oklevél. 3. ifj. Szedő Károly 20 pont h. v., ezüst érem 
és oklevél. 4. Menyhért Sándor 17 pont, díszoklevél.
5. Dörr József 16 pont, díszoklevél.

IV . Női vasondoláló verseny.
1. ifj. Petz Antal 41 pont, nagyarany kereszt és 

oklevél. 2. Menyhárt Sándor 36 pont, kisarany kereszt 
és oklevél. 3. Kacsoh Lajos 32 pont, nagyezüst kereszt 
és oklevél. 4. Traher Béla 29 pont, kisezüst kereszt és 
oklevél. 5. Farkas Ferenc 25 pont, nagyezüst érem és 
oklevél. 6. ifj. Szedő Károly 24 pont, kisezíist érem és 
oklevél. 7. Szögi János 24 pont, díszoklevél. 8. Szabó 
Ödön 20 pont, díszoklevél. 9. Rubi László 19 pont, 
díszoklevél.

V. Női vízondoláló verseny.
1. Béni József 39 pont, nagyarany kereszt és ok

levél. 2. Hollósi Irén 32 pont, kisarany kereszt és ok
levél. 3. Farkas Ferenc 29 pont, nagyezüst kereszt és 
oklevél. 4. Traher Béla 29 pont, kisezüst kereszt és 
oklevél. 5. Kacsoh Lajos 27 pont, nagyezüst érem és 
oklevél. VI. Menyhárt Sándor 27 pont, kisezüst érem 
és oklevél. 7. Koch János 26 pont, díszoklevél. 8. ifj. 
Csonka József 26 pont, díszoklevél. 9. Balassa Sándor 
23 pont, díszoklevél.

VI. Versenyborotválás.
1. Herskovics Sándor 34 mp., nagyarany kereszt 

és oklevél és 1 kg Art crém. 2. Kálmán Lajos 35 mp., 
ezüst email kereszt és oklevél és 72 kg. Art crém. 3. 
Kacsoh Lajos 46 mp., ezüst érem, oklevél és ’/a kg. Art 
crém. 4. Dörr József 46 mp., díszoklevél. 5. Murdrák 
János 50 mp., díszoklevél.

VII. összetett verseny a „tökéletes fodrász" 
címéért.

1. Menyhárt Sándor, nagyarany kereszt, oklevél 
és 50.— P. 2. Kacsoh Lajos kisarany kereszt, oklevél 
és 30.—- P. 3. ifj. Petz Antal, nagyezüst kereszt, okle
vél és 20.— P. '

*

A következő történelm i frizurák lettek bemutatva:
Kállay Lajos: „görög" frizura Kr. e. 450-ből.
Béni József: „görög” frizura 850-ből.
i f j .  Kuba Sándor: „Le Fonteine" frizura 1680-ból.
Tóth Lajos: „biedermeier” frizura 1835-ből.
Klug Nándor: „Mária Antoniette” frizura 1700-ból.
Inokaj József: „Mainai hercegnő" frizurája 1720- 

ból.
Szabó Juci: „Napóleon korabeli empire” frizura.
Kampf Ödön: „Maria Antoinette” frizura 1770-ből.
Melicher Ferenc: „Mária Antoinette” frizura 1775- 

ből.
id. Kuba Sándor: „biedermeier” frizura 1830-ból.
Zöld János: „biedermeier” frizura 1847-ből.
Eckert József: „báli” frizura 1850-ből.
Hirsch Ferencné: „empire” frizura 1860-ból.

Ezen versennyel kapcsolatosan meg kell jegyez
nem azt, hogy a dátum nem valami szerencsés kiválasz
tás volt. Még pediglen azért, mert éppen ezen a na
pon volt Bécsben a nemzetközi fodrászverseny, amely 
verseny teljesen elvonta mindazokat az egyéneket, 
akik ezen országos versenyen máskülönben ott lettek

volna. Ezen megállapításomhoz hozzáfűzöm még azt, 
hogy a két ipartestület egyesítésének folyamatban lé
vő ügyei a női fodrászokat passzivitásba vitte. Nem 
helyes ugyan az ilyen távolmaradás, mert bárkinek van 
igaza, egy szent igazság mégis van, amely azt jelenti, 
hogy egyesült és közös erővel lehet az általános ipari 
érdekeket megvédeni. (Szerk.)

Szegedi fodrászok köréből.
írta: Dudás Sándor, Szeged.

A szegedi úri és hölgyfodrász szakosztály köz
gyűlése f. év február hó 11-én volt megtartva, ami
kor a vezetőség az évi munkájáról beszámolt. Sok 
érdemes tevékenykedés lett a jegyzőkönyvbe meg
örökítve, egyben a jegyzőkönyvi köszönet után egy
hangúan újból megválasztották Sáry István elnök
letével az egész vezetőséget.

Másnap, 12-én a Fodrászok Összetartás Clubja 
este 8 órai kezdettel nagy gyűlést tartott, hol a fod
rásziparban minden számot tevő mester, segéd és ta 
nuló hivatalos volt. — Ennek a gyűlésnek az volt a 
célja, hogy a vezetőség kérdést intézzen tagjaihoz, 
hogy megmentsük-e a fodrászipart, vagy szabad 
préda sorsára engedjük át?

Természetesen \a megmentés mellett. döntöttek 
nagy lelkesedéssel. Azután a következő javaslatot 
fogadta el a nagygyűlés. Először is a tanonctartás 
szabályozása érdekében követeli a fodrászipar érdek, 
hogy 1922. XII. t. c. 82. §-ának 3. pontja szerint, csak 
azok a mesterek tarthatnak tanulót, akik a mai kö
vetelményeknek megfelelő műhelyi berendezéssel 
rendelkeznek.

Azoktól a mesterektől vonják meg a tanonc- 
tartási jogot, kiknek tanulóik, figyelmeztetés dacára 
sem tudnak eleget tenni az előírt követelményeknek 
a vizsgáztató bizottság előtt.

A jövőben kötendő tanoncszerződéseknél pedig 
a szerződésbe kell foglalni és felolvasni, hogy köte
les megtanítani, illetve megtanulni a következőket:

Hölgy fodrászipar bán:
1. Haj vágás,
2. Vasondolálás rövid1 és hosszú hajon,
3. Vízondolálás,
4. Hajmunka, dresszelés, knipfelés, paróka alap

rajz és montirozás,
5. Hajszőkítés és festésből elméletileg általában,
6. Mi a kötelessége a segédnek az üzletben?

Úri fodrásziparban:
1. Hajvágás és borotválás,
2. Úri haj modern fésülése, lehetőleg viz-

ondolálással,
3. Hajmunka ugyanaz, mint a fenti 4. és

6. pontja szerint.
Ezen szigorítással akarják elérni, hogy senki ne 

tudjon 9— 12 hóra tanoncképzést vállalni, akik ez
zel is nagy kárt okoznak az iparnak.

A második javaslat követeli a tanonciskolában 
a gyakorlati, illetve a műhelyi oktatást.

A harmadik javaslat szerint a tanulni vágyó 
mesterek és segédeket a tanfolyamokon lehetőleg 
minél jobban és szélesebb körben kell kiképezni.

4



VIDÉKI ŰRI- ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

A negyedik javaslat szerint minden hónapban 
legalább egyszer az összes fodrászok részére a divat, 
illetve az újdonság szerszámokat fogják ismertetni.

A rendkívüli szegedi fodrász újságban hirdetett 
bemutatók eddig sikeresen folynak, különösen ki kell 
emelni a február 17-én tartott Neo sampoon bemu
tatóját, mely után a jelmezes est következett, hol 
váratlan sikert értek el a rendezők.

Ez a jelmezes est tulajdonképen csak próba volt, 
mint előjátéka annak a karneválnak, melyet a ren
dezőség még az év utolján akar megrendezni azon 
dokumentumként, hogy a fodrászok művészetükkel 
megerősíteni képesek a báli szezonban a jelmezes 
divatot.

A nőifodrászok Mesteregyesülése, február hó 
10-én tartott Tanári. Kisérem és Bemutató fésülést 
azon alkalomból, hogy a Mesteregyesülés a nőifod- 
rász ipartestületbe költözött és a nőifodrász társa
dalom egy táborba való tömörülésére való felhívás 
fényes sikerrel járt.

A nőifodrászok színe-java mind jelenlétükkel 
dokumentálták ennek fontosságát. Ez a február 10- 
iki dátum világítson fényt, akik jelen voltak. Forr
janak össze mind' egy gondolatban. Ez meg fogja 
hozni a maga gyümölcsét. Egyben felhívjuk mind

azon kartársakat, akik voltak, vagy akik még nem 
voltak tagjai az Egyesülésnek, úgy a saját, mint a 
családjuk, vagyis a nőifodrász társadalom' összessé
ge érdekében, legrövidebb időn belül jelentkezzenek 
felvételre, hogy a nőifodrász iparért a legnagyobb 
energiával küzdjünk egy szebb és jobb jövőért. Kö
szönet az ipartestület elnökének és a volt önképző 
kör egész vezetőségének. Egyben örömünknek adunk, 
kifejezést, hogy Rippl József, a nőifodrászok Mes
teregyesülésének diszelnöke ezen alkalommal Huf- 
nágel Józsefnek a szék elnökének felfűzte az Egye
sülés kisérmét, melyet az ő elnöksége alatt nem volt 
alkalma felhasználni.

A hölgyfodrászsegédek országos egyesülete ré
széről megjelent Marsi Pál és szép felszólalásával biz
tosította a mesteregyesülést, egyben a nőifodrász 
ipartestületet a segédeknek a legmesszebbmenő tá
mogatásáról. Herczog ügyv. alelnök zárószavaival a 
megnyitó ülés véget ért, melyben ismételten kéri a 
kartársakat, hogy a vezetőséget támogassák, hogy az 
a legeredményesebb munkát végezhesse. A megnyi
tót bezárja és kéri a fiatalságot, hogy táncoljon és 
mindenkinek jómulatást kíván.

Március havi programm: 7-én Tanári és Kisérem 
pályázók, Történelmi fésülök. 14-én taggyűlés és a 
Tanári és Kisbéremre fésülök kitüntetése. 21-én utol
só vezetőségi ülés és alapszabály módosítás. 28-án 
rendes évi közgyűlés. &

Herczog József beszéde:
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A nőifodrászok mesteregyesülete nevében a leg- 

szivélyesebben üdvözlöm Önöket, az egyesülés új o tt
honában.

Fekete tej védjegyű

Fodrász Urak!
f l modern fodrász nem használ többé lúgos, káros anyagot, 

mely eddig a hajat úgynevezett mészfátyollal vonta be. t \ z  uj szen
záció a „FEKETEFEJ" védjegyű folyékony

mely egyetemi kísérletekkel bebizonyitottan, teljesen lugmentes.
Sokezer magyar fodrász használja már ezen korszakalkotó uj készítményt feltűnő ered

ménnyel, melyről számos elismerő nyilatkozatot kaptunk. f \  NEO SHAMPOON rendkívül elő
nyei minden egyéb hajápolószerrel szemben a következő:

A hajhullám osilást é s  form ázási jól farija.
Nincs főbbé a kellem etlen  sza g u  ecetőb lités.

* A NEO SHAMPOON-nal való  m osás ufán a  haj gyorsan  szárad , —
m iáltal nagy  áram  é s  időm egtakarítás érhető el.

A hajfesfést nem  befo lyásolja .
Még a vidék i ú gynevezett kem én y m esz e s  v izb en  is  jól habzik . 
Egy hajm osás cca 6 fillérbe kerül.Forgalomba hozza:

Mihály Olló gyógyárunagykereskedés Budapest, Podmaniczky u. 43.
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Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a mai 
nap nagyobb jelentőséggel bir, mint ezt az első pil
lanatban látjuk. Ez a mai nap egy táborba hívta ösz- 
sze a nőifodrászokat, mely most alapköve lesz a to
vábbi komoly munkálkodásnak.

Mi az Egyesülés célkitűzése?
I. A nőifod'rászipart a legmagasabb nívóra emelni.
II. A szakma továbbfejlesztése és az ifjú gene

rációnak a helyes útra való nevelése.
III. A tagok anyagi helyzetét közös erővel jobbá 

tenni.
IV. Az iparkamarában, vagy mikor megvalósítják, 

a szakminisztériumban a női fodrászoknak biztosíttas
sák a szakreferensi kinevezés.

V. Az új törvénytervezet szerint minden szakma 
helyet fog kapni a képviselőházban. Ez ma még nin
csen, de épen ezért előkészítem a nőifodrász társada
lom minden tagját, hogy addig tudjuk, hogy kit kell 
majd bekiildenünk.

E célból már mostan meg kell jelölnöm azt az 
utat, melyen haladnunk kell, mélyen tisztelt Hallgató
ság. Ne legyünk féltékenyek, mert vannak tagtársaink, 
akikben van olyan tehetség, mely őket az ilyen tiszt
ség betöltésére megfelelnek. A bécsi kartársaink közül 
15 nőifodrász kereskedelmi tanácsos van, akiknek a 
címük és rangjuknál fogva a hatóságok előtt tekinté
lyük van. Ennek folytán a szakmai megmozdulások 
magasabb helyen sem találnak zárt ajtókra.

Nekünk is a legrövidebb időn belül szükségünk 
van ipari és kereskedelmi tanácsosokra. Akiket a kép
viselőválasztások alkalmával, mint a nőifodrászok 
képviselőjét küldhessük a parlamentbe!

Mi akarjuk és mindén erőnkkel azon leszünk, 
hogy végre is hajtsuk kitűzött céljainkat. Ezért a női
fodrász társadalom, a mai szent napon, mikor itt egy 
táborba tömörültünk, fogadalmat teszünk a vezető
ségnek, mely szerint — minden munkáját önként és 
bárminő felszólításra — az ipar érdekében, úgy mint 
közkatona, vagy mint tiszt a ránk ruházott feladatot a 
tőlünk telhető lelkiismeretességgel elvégezzük.

Mélyen tisztelt Hallgatóság!
Amint látják, igen nagy feladatok várnak meg

oldásra, ami által a női fodrász ipar egy szebb jövő 
irányába haladhat.

A munkaerő megtartása pedig megkívánja a fod
rász tagtársainktól is, hogy közénk jöjjenek s így a 
munkakedvet ébrentartva elérjük, hogy a visszavonu
lás gondolatáról lemondjon. Az idősebbek visszavo
nulásával csak gyengítjük az ifjú generációt. A mai 
idők minden emberének fel kell venni a harcot az élet
tel. Fontos tehát, hogy az idősbödő fodrász ne vonja 
ki magát az összejövetelek és a bemutatások alól. Így 
elérjük majd azt, hogy sokszor a kétségbeeséstől ment
jük ki egymást. Legyünk segítségére az ifjúságnak. 
Ne kicsinyeljük le egymást „hanem kéz a kézben, ve
zessük be iparunkat a boldogabb és szebb jövőbe!” 
Mert mi azt akarjuk, hogy a megérdemelt megélhe
tésünket úgy a magunk, mint a családunk és az összes 
fodrásziparban foglalkoztatottaknak biztosítsuk. Ez 
pedig kötelességünk is.

Meg kell még mondanom mélyen tisztelt Hallga
tóság, hogy ha rosszul megy üzletünk, nem leszállíta
n i ke ll az árakat, ellenkezőleg felemelni ke ll azért, 
mert a pénzügyi helyzet általánosságban rossz s a kö

zönség a fodrászhoz csak akkor megy, ha erre szük
sége van! így tehát hiába szállítjuk le az árakat. 

Mélyen tisztelt Hallgatóság!
A zt' akarjuk, hogy jobb és boldogabb jövő t biz

tos i' hassunk az iparunkban becsületesen dolgozóknak. 
Isten minket úgy segéljen!

KÉRELEM KARTÁRSAINKHOZ!
A Vidéki Úiri és Hölgyfodrászok Szak

lapja a negyedik évfolyamába lépett. Ezen 
elmúlt évek alatt sehonnan támogatást, vagy 
segítséget anyagilag nem kapott. De nem is 
kért. Ellenben előtte áll a bizonytalan jövő! 
A lap fenntartása igen nagy összegbe kerül. 
Mindezeknek mérlegelésével felkérjük úgy Kar
társainkat, valamint a szakosztályok vezető 
tagjait, hogy ezen vidéki szaksajtó támoga
tására a Kartársak figyelmét előfizetés cél
jából felhivni szíveskedjenek.

Tudjuk nagyon jól a szaksajtók közér
dekű szükségességét, mely a mai körülmé
nyek között szinte pótolhatatlanul szükséges, 
ezen okok mérlegelésével önön maga s egy
ben ipara ellen vét az a Kartárs, aki a szak
sajtót nem pártfogolja.

SZERKESZTŐSÉG.

®l Hölgyfodrászsegédek Országos 0 |

iM) Egyesületének közleményei lüJ|

IMI R o v a tv e z e tő : VÉRTESSY ISTVÁN iig y v . lilkA r MJ
E. évi február 15-iki számban jeleztem, hogy a 

III.-ik Nemzetközi fésülő verseny cikksorozatát fo
gom közölni, ami talán célszerűbb is lett volna a 
hölgyfodrászipar szempontjából, mint más témát na
pirendre hozni.

De az elmúlt hónap annyi újdonságot hozott, 
hogy ez sem kerülheti el a közfigyelmet.

Mikor a hölgyfodrász segédek egyik fele a mai 
napon, amikor cikkemet írom Bécsbe harcol, hogy 
dicsőségét halmozza és hirdesse a magyar kézmű
vészetnek hervadhatatlanságát és be kell tudnia bi
zonyítani idehaza is, a másik felének azt, hogy a 
hölgyfodrászipar ma már az egész világon a legelső 
művészet nívójára emelkedett és versenytálló képes
ségét nem lehet kétségbe vonni.

Bizonyítani kívánjuk ezt azzal a hittel és meg
győződéssel, hogy amióta a hölgyfodrász segédek az 
ipar fejlesztés komoly útjára léptek, hatalmas mér
földekkel haladtak előre és rövid négy év alatt az 
egész világon közismert és első helyét elfoglaló 
munkás lett a magyar hölgyfodrász munkás!

Fontos volt ezt az utat megkezdeni, mert az élet 
fejlődésével haladni nekünk is fontos, de igen fontos 
szerep vár a jövő év kialakulásában is.
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Most amikor az uritodrászok 50 éves jubileuma 
alkalmával rendezi nagy áldozatok árán versenyét, 
sok, sok keserű könnynek kellene kiesni a szenvedés
től meggyötört arcok gödréből, ha látjuk azt, hogy 
egy pár héttel ezelőtt milyen szomorú vihar színhe
lye volt, az ütközet első helyén.

Habár a legbecsületesebb szándékkal vettük fel 
a béketárgyalások fonalát az egész vonalon és már 
úgy látszott, hogy erre a szerencsétlen iparra egy 
szebb hajnal fog virradni. Mi bebizonyítottuk testvér 
egyesületünk 50 éves jubileumán, hogy csak együttes 
erővel és békés úton tudunk tovább haladni egyete
mes érdekünkért. Bebizonyítottuk a nőifodrász ipar
testület vezetőségénél is hogy igen is lehet békésen 
együttműködni, melynek gyümölcse meglátszik az 
ipar fejlődésén.

Iparkodtunk az 50 éves jubileumon is úgy részt 
venni, ahogy ezt a technikai berendezkedésünk meg
engedte és főleg igazolni kívántuk azt, hogy még ak
kor is békét akarunk, amikor háborút kezdenek.

Hol van itt a bölcs előrelátás és okos cselekedet? 
Amikor meg van a lehetőség a béke, a rend, a nyu
galom és az ipar tekintélyének megteremtésére és 
főleg a nagyobb kenyér biztosításának az alapját el
ültettük, akkor ilyen beláthatatlan végű és súlyos 
következményekkel járó hajszát ma megindítani 

mégis csak végzetes hiba volt. A lényeget ne kutas
suk, mert így is közismert, az okok igen mélyre ha
tók, de miért kell egy ilyen irtózatos kockázatot 
megindítani, amikor a békének minden előfeltétele 
ki alakulóban volt és egy igen hosszú háborút végre 
befejezettnek tekinthettük, akkor egy ismét rom
boló hadjáratot kell látnunk szemünk előtt kiala
kulóban.

Igen tisztelt bölcsek! Engedjék meg, hogy sze
rénységem feltegyen egy pár kérdést:

Tudják-e bölcs uraim, hogy mit veszített el az 
egyetemes fodrászipar a hosszú háborúk alatt?

Tudják önök, hogy mit fog elveszíteni még?
És végül tudják-e mit fognak ezután cselekedni?
De engedjék meg végül, hogy én ne feleljek ön

magámnak, hanem egy gyakorlati tényt szegezzek le:
Kössenek békét minél gyorsabban, bár nekünk 

ugyan eliez semmi közünk, a Hölgy föd rész-egédek 
Országos Egyesületének! de mi munkások mai
sokat áldoztunk ebben az áldatlan ipari harcban és 
mi is azt kívánjuk, amit önök i- régen várnak bé
két, békét és békét!

Kollektív szerződés,
melyet egyrészről a Budapesti Borbély és Férfifodrász 
Ipartestület kebelébe tartozó munkaadók, másrészről 
azoknál alkalmazott munkások megbízásából a Ma
gyarországi Borbély-, Hölgyfodrász- és Rokonszakma
beli Munkások Egyesülete, Budapesten, 1934. évi ok
tóber 20-án, az Ipartestület helyiségében (Budapest, 
Csengery utca 15.) a következő feltételek mellett kö
töttek meg: (Folytatás.)

Munkaközveíiiő szabályzat.
(Általános határozniányok.)

I. A munkanélküli úri-, nőifodrász és színházi 
fodrász, hajmunkás, manikűr stb. munkások, munkás

nők és segédmunkások részére paritásos munkaköz
vetítőt létesítettünk.

2. Minden árszabályhű üzlet, vagy munkás köte
les a paritásos munkaközvetítő intézményt igénybe
venni és más úton munkást felvenni, illetőleg a mun
kás alkalmazást nem vállalhat.

A munkások közvetítése a munkára való jelent
kezés sorrendjében történik. A sorrendtől eltérő köz
vetítés csak kivételes és indokolt esetben történhet és 
pedig oly esetben, ha a munkaadó valamely munkást 
névszerint kér, vagy pedig a soronlévő munkás nem 
felel meg az üzlet kívánalmainak.

Nem közvetíthető oly munkás, kit a munkaköz
vetítő-bizottság rendbüntetéssel sújtott, még az eset
ben sem, ha azt valamely munkaadó névszerint kéri.

4. A munkaközvetítő elleni panaszok felett a 
munkaközvetítő-bizottság felebbezés kizárásával dönt 
A panaszok a munkaközvetítő-bizottság elnökéhez 
nyújtandók be írásban. A panaszok folyószámmal el
látva beérkezésük sorrendjében terjesztendők a mun
kaközvetítő-bizottság elé.

5. A munkanélkülivé vált munkás, mikor a mun
kaközvetítőben jelentkezik, átnyújtja munkakönyvét, 
ennek ellenében a közvetítő előjegyzési lapot ad ki, 
amelyet a munkás lelkiismeretesen tartozik kitölteni. 
Munkaközvetítést csak azok a munkások és .munkás- 
nők nyerhetnek, kiknek munkakönyvük a munkaköz
vetítő-bizottságnál letétben van.

6. A munkanélküliekről mindennap, mindenki ál
tal hozzáférhető helyen kimutatás függesztendő ki.

7. A munkaadók akár személyesen, akár telefo
non kérhetnek munkást. A közvetítő köteles az erre a 
célra használható kettős-blokkba bevezetni és közve
títés esetében egyik közvetítő lapot a közvetített 
munkás kapja, míg a másik ellenőrzés végett meg
őrizendő.

8. Az elhelyezést végző munkaközvetítő (tisztvi
selő) nem tárgyalhat sem munkaadóval, sem munkás
sal az adandó, vagy kérendő bérről, ez tisztán a mun
kaadó és.munkások együttes bizottságának ügye.

Az üzletekre vonatkozó szabályok.
1. A budapesti úri- és nőifodrász-tizletek nem al

kalmazhatnak más munkást, mint aki paritásos mun
kaközvetítő lapjával jelentkezik.

2. Amennyiben a munkaadó részére közvetített 
munkást alkalmazza, a közvetítő lapot aláírva a köz
vetítőnek visszajuttatni tartozik, aki a munkakönyvvel 
együtt a munkaadónak megőrzés végett visszajuttatja.

A munkanélküliekre vonatkozó szabályok.
1. A kilépő munkás, kilépése napján a munkaadó a 

munkakönyv kilépési rovatait kitöltve és kijelentve kö
teles a munkásnak átadni, amellyel a munkás a közve
títőnél jelentkezni tartozik.

2. A munkanélküliség tartama alatt köteles min
den előjegyzett munkás hetenként háromszor jelent
kezési-jegy lebélyegzése végett a munkaközvetítőnél 
jelentkezni.

3. Az előjegyzésben lévő munkanélküliek megbe
tegedés esetén, megtartják sorszámukat.

4. A munkanélküli munkás köteles a neki felaján
lott munkaalkalmat (ha kisegítés is!) elfogadni. Nem 
köteles alkalmazást vállalni oly üzletben, ahol koráb
ban már volt alkalmazva vagy oly esetben sem, ha 
korábbi tizetekben történt alkalmazásától erősen kii-
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lönbözik. Pl. az elsőrendű üzletek nem arányosíthatok 
a harmadrendű üzletekhez.

5. Ha a közvetített munkás a felajánlott kondíciót 
visszautasítja, tartozik azt kellő indokolással a mun
kaközvetítőnek bejelenteni, a munkaközvetítő, ha 
szükség mutatkozik, a munkaközvetítő-bizottságnak 
tesz jelentést, amely az ügy megvizsgálása után hatá
roz.

H I R E K.
Bornemisza Géza az új kereskedelemügyi miniszter. —

Dr. Fabinyi Tihamér volt kereskedelemügyi miniszter, pénz
ügyminiszterré való kinevezése után Bornemisza Géza lett az 
új kereskedelemügyi miniszter. Bornemisza Géza nem isme
retlen Debrecenben, mert főiskolai tanulmányait itt végezte. 
Lapunk szerkesztősége örül kineveztetésének és bízik ab
ban, hogy azok a kérelmek, melyek elintézés végett vannak 
jelenleg a kereskedelemügyi minisztériumban, a fodrásziparos
ság legteljesebb megelégedésére lesznek elintézve. Itt különö
sen kiemeljük az árminimálást, kontárügyeket, mestervizsga 
kötelező letételét, a záróra rendelet enyhítését és a nőifodrász 
iparnak a könnyen elsajátiftható iparok közül való kivételét.

Kitüntetés. Csikes Ferenc, debreceni kartársunk, aki már 
57 éve van szakmánkban és egyik legidősebb tagja az Ipar
testületnek, — szép kitüntetés érte. A közélet terén szerzett 
érdemei elismeréséül, az Országos Iparegyesület díszoklevéllel 
tüntette ki. Ezen oklevelet rendes előljárósági ülés keretében 
a múlt hó 28-án szép beszéd kíséretében adta át Vági István 
ipartestületi elnök a kitüntetettnek. - - Mi ezen alkalomból 
gratulálunk Csikes kartársunknak.

A Borbély és Nőifodrász üzletek zárórája. A Borbély és 
Nőifodrász üzletek zárórája a K. M. 67.736/1922. sz. rendelet 
értelmében április hó 1-től kezdve szeptember hó 30-ig bezá
rólag — minden szombat este 'A 10 óráig tarthatók nyitva, az 
egész ország területén.

Lapunk felelős szerkesztőjének lemondása. Lapuk felelős 
szerkesztője a „Honsz"-nál viselt jegyzői tisztségéről, rendkí
vüli elfoglaltsága miatt lemondott. A lemondást .indokainál 
fogva tudomásul vették.

Tanonc a rokoniparra is szerződtethető. A „Női Fodrász." 
laptársunk januári számában közölt téves híradása folytán fél
reértések elkerülése végett szükségesnek tartjuk leszögezni, 
hogy tanoncot a rokoniparra is lehet szerződtetni. — Tehát 
minden úrifodrász, aki aki a nőifodrászatot, mint rokonipart 
gyakorolja, tanoncát nőifodrászatra is szerződtetheti a 78.000/ 
1923. K. M. sz. rendelet, 148. §. 3. bekezdése alapján.

A Budapesti Nőifodrász Ipartestület Vili. Rákóczi-út 17. 
I. em. 1. sz. alatti helyiségében f. évi március 18-án, este 8 
órakor rendkívüli közgyűlést tart, a következő tárgysorozat
tal: 1. A kiszolgálási árak minimálása. 2. Munkavállalókkal le
tárgyalt kollektív szerződés ismertetése és elfogadása. 3. A vi
lágítóvillany árának leszállítása. 4. Hirsch Ferenc és Társai
nak benyújtott indítványa a Nőifodrász Ipartestület, a Férfi- 
fodrász Ipartestülettel való egyesítése. 5. Egyéb indítványok.

Egy fodrász meglincselése Marosvásárhelyen. Marosvá
sárhelyen t-'rtént a következő eset. Egyik derék kartársunk 
üzletet nyitott és hozzákezdett a piszkos konkurenciához. 
Többizben felszólították az abbahagyásra, de nem tette meg. 
Erre a környékbeli kartársak bementek nevezett üzletébe és 
formálisan elverték. Ezen eset után a meglincselt elhagyta 
Marosvásárhelyt. A meglévő egy pár piszkos konkurens pe
dig azonnal abahagyta tizeiméit, félve attól, hogy ő reájuk is 
sor fog kerülni.

A Szegedi Ipari Vásár. A szegedi Ipartestület f. évi május 
hó 25. és június hó 3. között rendezi meg a VII. Szegedi Ipari 
Vásár-ját, amely kizárólag kézműipari jellegű. Azok a kézmü- 
iparosok, akik a Szegedi Ipari Vásáron részt akarnak venni, 
forduljanak levélben a rendezőbizottsághoz. Szeged, Ipartes
tület címen.

Nemzetközi kiállítás és verseny Berlinben. A „Butid Deu- 
tsclier Friseure” f. hó 24., 25. és 26-án, hajviselet, szépség és 
divatrevű nemzetközi kiállítást fog rendezni. A berlini magyar 
követség értesítése alapján ezúton is felhívjuk a kartársak 
figyelmét a részvételre.

Az érdeklődők forduljanak a budapesti Ipartestülethez, 
vagy pedig közvetlenül a versenyt rendező szövetséghez. — 
Címe: Berlin. S. W. Dresdetier Strasse No. 50—51.

A P R Ó  H I R D E T É S E K .

Jómenetelű úri és hölgyfodrász üzlet eladó. Megbízásból 
érdeklődni lehet Gábor Vig Lajos, Debrecen Busi utca 17. sz.

Jó munkás borbély- és fodrász-segéd vidékre kerestetik. 
Cím: lapunk szerkesztőségében.

Borbélyüzlet olcsóért eladó. Cilii: lapunk szerkesztőségé
ben délután 2—3 óra között.

Eladó a következő ingóság: 1 drb tükör hozzávaló üveg
lappal: 1 drb manikűr asztal 2 csészével; 1 drb réz hajsütővas 
melegítő; 1 drb gázresó gumival; 1 drb új manikűr lámpa és 
több asztali felszerelés. Cím: lapunk szerkesztőségében.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Hangya Márton. Lapját megkaptam. Rendkívül kedves. 
Alkalmilag helyre fogjuk pótolni. - Üdvözlet.

Vidéki. Sem cikke, sem verse nem üti meg azt a mérté
ket, hogy közölhető lehessen. Mást nem írhatok csak azt, hogy 
jobbnak látnám, ha irodalommal egyáltalában nem foglalkozna. 
Olvassa cl a mostani számban megjelent „Irodalom és fodrá
szat” című cikket, és teljesen megkapja a választ.

Endre! Beküldött cikked témája olyan, amely már Tőled 
többször hasonló vonatkozásban közölve lett. Újszerűség nincs 
benne, miért is nem közölhető. Vers, helyszűke miatt kimaradt, 
szükség esetén visszaküldöm.

Milánó. Előfizetését félévre megkaptam. Lapot küldöm. 
Cikkét várom. Kartársi üdvözlet.

Éles József, Budapest. Személyesen átadott jubileumi 
képért ezúton is őszinte köszönet és szívélyes üdvözlet.

Érdeklődő. Segédek a helyi Országos Szövetség körzeté
nek tagjai lehetnek, d'e csak mint pártoló tagok. Felvilágosí
tást készséggel ad: Erdélyi Ferenc, körzeti elnök, Debrecen. 
Árpádtér 16.

Többeknek. Kozmetikai cikkünk jelen számunkból hely
szűke miatt kimaradt.

Kartársak!
Lapunk hirdetőinél vásároljanak!

Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdouos 
NAGY GÁBOR úri- és hölgyfodrászmester.

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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»INNOCAMIN«
hajfesték

2 teljes festésre
v. 3 utánfestésre elegendő

doboz ára: 2*50 P.
Innocam in gyorsan  száradó  
a lcoh o los fíxaleur v izondoláláshoz  
3 —5 liter k ész íté séh ez  P 2*—.

Vezérképviselet:

STEIN IMRE BUDAPEST,
Király u tca  72. szám . Telefon: 241 75.

LERAKATOK:
Debrecen:

Komáromy Józsefné 
Moldván Béla 
Ramminger István 

Miskolc:
Kossahnba Pál 

Szeged:
Dudás Sándor

Nyíregyháza:
Guttmann Márton 

Balassagyarmat:
Skribák István 

Jászárokszállás:
Király drogéria. 

Keszthely:
Balaton drogéria.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A FODRÁSZTÁRSADALOMHOZ.

A Budapesti Borbélyok és Férfifocfrászok Ipartestületének 
50 éves fennállásának jubileuma alkalmából 

kerül kiadásra a

JUBILEUMI
EMLÉKKÖNYV

A díszes kiállításban, dús tartalommal megjelenő mű magába 
foglalja az Ipartestület munkáját, jelenét és jövőjét; iparunk 
életében előfordult nevesebb eseményeit, kimerítően tárgyalja 
a fodrásziparral kapcsolatos összes közérdekű és a fodrász
társadalom minden rétegét érdeklő problémákat, szakkérdé
seket, stb., valamint vezetőférfiaink életrajzát, a fodrászipar 
mai társadalmát és teljes tagnévsorát is tartalmazni fogja. 
E mű kortörténeti hiteles adatokkal alátámasztva, biztosítékul 
szolgál arra, hogy megjelenésével ipari életünkben hézagpótló 

munkát fog betölteni.

A mű szerkesztő-bizottságának tagjai:
ECKERT BÁLINT BREITFELD ALAJOS

test. elnök a testületi szék elnöke,
felelős szerkesztő.

Megrendelhető lapunk útján is. — Debrecen, Eötvös utca 65.

SZENZÁCIÓS!

A PABOR
a jelen kor legtökéletesebb, ártalmatlan 
folyékony hideg festék, melynek csodás 
színei a fodrászok legmerészebb képzeletét 
is felülmúlja.

Magyarországi vezérképviselő:
Hockstock Lajos Szombathely, Holtán Ernő ncca. 
Hattyú.Illatszertár Győr, Baross ucca.
Kántor Ernő és Társa cég, Debrecen.
Steiner Imre „Arany Korona” Illatszertár, 

Nyíregyháza. Zrínyi Ilona ucca 1.
Gémes István fodrász, Szentes,
Vágó Endre Illatszertár, Nagykanizsa.
Doro Géza illatszertár, Tatatováros.
Vadász Miklós drogéria, Hódmezővásárhely.
Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút.

10—15 perc a la tt tökéletesen fog, 
nem kopik, elsőrendűen Dauerolható a

P A B O R
Amerikai hajfesték, az egész világon ismert s rövid 
időn belül minden fodrásznál, aki a vendégét jól akar
ja kielégíteni, nélkülözhetetlenné válik.

Számos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

P A B O R  nak
melyre külön kézbesített meghívó útján kérjük t. 
Fodrász Urakat, hogy saját érdekükben is okvetlenül 
jelenjenek meg.

Díjtalan prospektust és színkártyát kérhet bárki.

A PABOR kapható minden jobb szaküzletben.

Vezérképviselő és forgaloinbahozó: ^

SILBER LEÓ
VI. KIRÁLY UTCA 14. SZ.
I. EMELET.

BUDAPEST
TELEFON:

255-74.
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