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HA 1Ó  ÉS GARANTÁLTAN  

TARTÓS O N D O LÁ LÁ ST AKAR  

NYÚJTANI, A K K O R  KEMÉNY

FÉLE TARTÓS GÉPET V E G Y E N !

K em ény  József Baja
Ha eddig a tartós ondolálásávai nem volt 
megelégedve, akkor használjon Kemény féle 

Darling tartós ondoláló vizet.

Vizondolálása sokkal szebb, jobb és könnyeb
ben elkészíthető lesz, ha Kemény-féle világ
hírű Curling vizondoláló fixateurt használ

Lerakatok:
BUDAPESTEN: Szász Dezső, Bérkocsis-ucca 

SZEGEDEN: Dudás Sándor, Tisza Lajos körút

S I L B E R  L E Ó
FODRÁSZATl CIKK NAGYKERESKEDŐ

BUDAPEST, VI., KIRÁLY U. 14. I. EM.
Cégem egyike a legnagyobbaknak, ahol

Ön az üzletében előforduló szük
séges cikkek összességét

megkaphatja.

„P A B 0 R“
| hajfestékem és hajkereskedésem 

Középeurópára kiterjed,
Lelkiismeretes
fodrász
borotválás e lő tt 
b e re tvá já t

L Y S O F O R M M A L
I  fertő tleníti

illó olajok,
• •  lakkok, 

lemosok, 
aetherek

Legfinomabb minőségek, legolcsóbb árak.
A The Jolly Joker

hajrftgziiö gyártása. Fenti szükségletét saját érdekében

a „Mir“ vegyészeti Vállalatnál
szerezze be eredeti gyári árakon.

BUDAPEST, Vili. Aggteleki u. 4
k i  ■ • » I .  i s m e r e t l e n  m á r k á k k a l ,  a m i k o r  aNe kísérletezzen juvei, Kohinoor, e»Poco

hajvágó gépek „TIGER" borotvák „TIGER" hajvágó ollók
Ünnek évtizedek óla mindig hű, megbízható munkatársai voltak. 

Minden jobb szaküzletben beszerezhetők.

nem is tudja, milyen egyszerűen és könnyen 
készíthet tartós ondolálást uraknak és hölgyeknek 
egyaránt Universal Amerieán tartós géppel. 
Disz ka- Villanyhoz való . . 85.— P 

zettában Villany nélküli . . 60.— P
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Tükör előtt a magyar borbélyiparnak három 
ellentétes markáns arca

Ezen cim alatt rejlő ügyekben tudom, hogy nem 
ajánlatos beleavatkoznom, de a borbélyipar érdekében, 
az utóbbi időben felszaporodott levelek, valamint az 
egyes egyénektől hallott megjegyzések alapján arra az 
álláspontra jutottam, hogy közös célt fogok szolgálni 
alábbi soraimmal is, ha okulás céljából néhány sorban 
megemlítem az 1929 év óta történt — dióhéjban fog
lalt borbély és fodrász, valamint az összes rokon szakmák 
egységes irány politikája helyett különféle és külön egyéni 
illetve szakágazatok által folytatott dacpolitika romboló 
intézkedéseinek egyes észlelt hatásait.

Először is az anyatestületnek, a budapesti borbély 
és fodrász ipartestületnek kell az 1919-es évben folyta
tott maradi politikáját megemlítenem, amire bátran rá 
lehet mondani azt, hogy az volt a csírája a mai álla
potnak. Ha annak idején ugyanis a jövőbe látó irányelv 
alapján, a forradalmi idők követelményeit ah-a-l-a-d-á-s-t 
kellően támogatták volna, akkor nem kényszerült 
volna az iparnak egy életképes ágazata a n-ö-i f-o-d- 
r-á-s-zat külön válni és külön utakon járva a maga ré
szére hivatalos szervet alakítani.

Ugyanazon időben szintén a szűk látású politi
kának következménye lett az is, hogy nem számoltak 
azzal, hogy az ő nagy testületük hivatása alá tartozik 
vezér eszme irányítás szempontjából már abban az idő
ben is létezett kb. 3500 vidéki fodrásziparos tag is. Ezek 
ugyanis, amikor felismerték azt, hogy irányítást a főváros
tól nem kapnak, külön szervezetnek, a „Magyar Orszá
gos Fodrászmesterek Szövetségének" a megalakítását 
tüzlék ki célul. Ezen szövetségnek az alapszabálya a 
megalakulása idején tényleg komoly célok illetve tervek
kel lett lefektetve, — azonban működése azon pontja 
miatt, — amit a vidéki küldöttség Kerekes József, a fod
rász iparosság vezérével az élén tolmácsolt, — s amely 
a budapesti ipartestületnek méltó helyet és tisztségekbe 
való bevonását igényelte, teljesen kudarcot vallott, sőt 
a borbély és fodrász ipartestületben megtartott ankéton 
a szívélyes támogatás helyett valóságos gúnyos elutasí
tást szenvedett. Ez olyan tinta cseppfoltot hagyott a 
tervezeten, hogy azt még a mai ambiciózus és tettre 
kész vezetőség sem bírt az alapszabályokból eltávolí
tani. Ezzel a tinta csepp folttal lett szentesítve az 1925- 
ben a Magyar Borbélyok Mester Szövetsége, amely szö
vetség azonban szintén fattyú gyermek sorsára jutott, 
épenúgy, mint a budapesti borbély és fodrász ipar
testület. A vidéki fodrász iparosság, akiknek számaránya 
ma már elérte az 5000-et, a hallgatás és az eljövendő 
szerencsére bizta rá szomorú sorsának jobbrafordulását.

A kivált és külön ipartestületet alakított női fod
rászok pedig a forradalmi konjukturára illetve a haladás 
ha'almárn tu'zoti beépitke/ésekkel indultak harcba az

anyatestülettel szemben, amely harcból alakult ki a két 
testület között a dac politika. A régi ipartesiület pedig 
haladva a régi, megkezdett utján, iparkodott kezébe 
venni a hatásköre alá tartozó úri-, női és rokon szak
mák irányítását, illetve fejlesztését. Ez mind helyes is 
volt, csak az volt a helytelen, hogy nem számolt 
a női fodrásziparnak külön testületi életével. Ha 
már elhibíztáz azt, hogy megengedték törvényi
leg a külön válást, akkor meg kellett volna engedni 
azt is, hogy a női fodrász ipart teljesen az ő tesiüle- 
tük intézze, illetve a régi anyatestületnek a hatáskörét a 
női fodrásziparra vonatkozólag is el kellet volna ejteni. 
Ezzel szemben mi történt. A régi anyatestület teljesen 
figyelmen kívül hagyta a női ipartestület alant vázolt 
és folytatott tevékenységét, s éppenúgy gyártotta továbbra 
is a tanoncokat és a tanfolyamokon a női fodrászt, 
mintha azt a női fodrász ipartestület elmulasztotta 
volna.

A női fodrász ipartestület, mint uj és kevés lét
számmal rendelkező testület életfentartó szükségként 
szaporította a tagjait. Először is minden B listára ke
rült kis tisztviselőt és a női fodrászipart űzni vágyó 
egyént 6—9 hónap alatt női fodrásszá tettek, így a lét
szám szaporítás, — amire már szükségük is volt min- 
nél rövidebb idő alatt elérni, — sikerült, anélkül azon
ban, hogy előnyt nyertek volna. De mikor látták azt, 
hogy az anyatestület is ontja a női fodrászt, megszü
letett a dac politika. Jelszavakra helyezkedve kezdték 
űzni a női fodrász ipart, például megbuktatni a rövid 
haj divatot, továbbá esküvel fogadták meg, hogy nem 
vágnak le női hajat. Amikor azután látták ezen a téren 
és módszerrel sikertelenségüket, hogy a borbélyok ez- 
rivel szaporítják a rövidhajú hölgyeket, akkor jöttek nagy 
áldozatok hozása mellett a demonstrálások és azok a 
hirdetések, hogy a rövid haj már nem divat, csak a 
félhosszú, vállig érő hajak. Ezt tették pedig azon célzat
tal, hogy az ö szemükben kisebb tudású, borbélyokból 
lett hölgyfodrászoknem tudják azt kiondolálni miáltal majd 
a borbélyokból született női fodrászok azonnal meg is 
fognak szűnni. Mi lett a félhosszú divat sorsa? Ki lett 
a győztes ? A hölgyek I — s nem a női fodrászok I Sa
ját maguk alatt vágták a fát, mert a hölgyek fél évig 
nem mentek hajat vágatni, sőt közben 90 százaléka sa
ját maga tanulta meg és végezte el hajának felcsavará
sát, ami természetesen üzleti tevékenységüknek csak ár
talmára volt úgy önönmaguknak, mint pedig az egye
temes fodrásziparnak. Azután a fodrászipart ért nagy 
kár után ismét azzal jöttek elő a női fodrászok, hogy 
most már ismét a rövid haj a divat I A versenyeken 
most már ismét csak rövidre vágott frjjal lehel csak
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indulni stb. Azután egész sereg változás és divatujdon- 
ság jött ezen a téren, többek között először a platina 
szőke divat, amely által a hajak úgy letöredeztek, hogy 
nem volt mit ondolálni, a szőkítés sem bizonyult jó 
üzletnek, mert a patikák 20 fillérért adtak ki szökitőt, és a 
szőkítést maguk a hölgyek végezték maguknak, ezáltal 
feleslegessé vált a fodrász. Azután a vörös és bronz 
hajat publikálták divatnak, azonban ezen kísérletezésük 
is hajótörést szenvedett, mivel a hölgyek ezt is zsírszó- 
dás szappannal, szalmiák szesszel, hagyma és szalma 
levél oldattal maguk végezték el. Igaz, hogy nagyon so
kat ártottak a hajuknak, annyira tönkre tették, hogy 
azokat tartós ondolálással jól ellátni, szinte lehetetlen 
volt, amellett a fejbőrük a túl lúgos mosásoktól kor
pás lett és faggyúár betegséget kapott, úgy, hogy ma 
minden második hölgynek rossz és tönkre ment a haja. 
A fodrászoknak meg a jövedelmüket a mai állapot mu
tatja.

Amikor azután a fodrász iparos vezetők felismer
ték a bajokat, megkezdődlek a nagygyűlések, a kongresz- 
szusok, a memorandumok gyártása és a minisztériumok
hoz a kérelmek engrossba való szállítása a bajok or
voslására 1 Persze mind hiába! Azért, mert nem volt 
és nincsen egy olyan jóakaratú miniszter, aki kérelmük
ből egy olyan rendeletet tudott volna, vagy tudna ki
faragni, amely a fodrászipar egyetemes bajain segítene. 
Ugyanis a kérelmek mind, egytől-egyig egyéniek, hiány
zik valamennyiből az, ami tényleg szükséges lenne, a 
szervezettség alapján a tényleges bajok és kivánalmak
nak konkrét összetétele.

A fodrászipar pedig kb. 7000 űzővel a romok ma
gaslatáról nézheti szervezetlenül azt, hogy 2000 buda
pesti fodrász a két ipartestület statisztikája szerint az 
úri fodrásziparban 1933-ban 412-őt, a női fodrászatban 
259 et. 1934-ben az úriban 497, a nőiben 396. 1935- 
ben az úri-bán 434, a női-ben 551 -et szerződtetett le 
tanulónak. Tehát az 1935. évben 1000 tanuló lett le
szerződtetve I

Pedig a budapesti fodrászoknak a tanuló tartás 
nem is kifizető személyzet azért, mert ott legalább 80 
százalék a vendégi körnek úri emberekből alakul ki és 
ezáltal tanulót sem használni, sem pedig gyakorlatilag 
a szakmának legszükségesebb részére megtanítani nem 
lehet. A tanulót a kezdetleges munkák elsajátítására a 
falun lehet megtanítani, ahol azt, ki is lehet használni. 
Ezekből a falusi tanítványokból lehet és lehetett a jó 
békéi években is Budapestnek igazi jó, s szorgalmas 
nyers munkásokat nyerni, hiszen ilyenekből képeztettek 
azok, akik ma is a fővárosnak elit részét képezik. De 
most a benszülött ezer tanulóból a gyenge kiképzés és 
személyi ismeretség miatt fele legalább is házaló kon
tár lesz.

A budapesti két testületnek a dacpolitikája most 
már a vidéken élő és pesti irányítást váró fodrász társa
dalommal szemben is éreztetni kezdi a hatását; Külö
nösen a vasárnapi munkaszünet és a segédek fizetésé
nek minimálásával amiket a vidéki fodrászok nyakába 
is akarnák varrni.

A hozzánk beérkezett levelekből és a személyesen 
leadott panaszokból Ítélve a vidéki fodrász iparosság
nak elege van a budapesti két testületnek dac politiká
jából. A fodrászipar megmentése érdekében a követke
zőket ajánljuk nekik, ha még netalán élni akarnának 
továbbra is az egyéni, szenvedélyes dac politikájukkal 
azokat sajtóval ne publikálják ; a magyar fodrász ipar
nak vezér irányítását pedig engedjék át az „Országos 
Mesterek Szövetségének," Viszont az „A. M. B. J. O." 
szövetségnek pedig azt ajánljuk, éljen a vezéri hivatásá
val, a budapesti testületeket is csak olyan érdekelt fe
leknek tekintse, mint akármelyik vidéki városnak érde
keltjeit. A fodrász iparnak ügyeit úgy teheti csak ma

gáévá, illetve járhat el, ha a kérelem az illető szakosz
tályának határozatképes gyűlésének kívánsága. Ha az 
ügy olyan, hogy a fodrászipar egyetemes érdekébe vág, 
az ilyen ügyeknen az összes szakosztályok véleménye
zése illetve meghallgatása legyen szükséges. Ezekből a 
leadott véleményekből kell a határozatoknak kialaku'ni 
és a többség által hozott kívánságokat pedig konkrét 
javaslatokba foglalni és a fenti vezetőség tekintélyének 
súlyával érvényre juttatni.

Ha a vezetőség a fentiek szerint kellően jár el, 
mindjárt feleslegessé válnak az inflác ós módra rende
zett, igen költséges és egyes egyének állal űzött, üres 
szalmát cséplő kongresszusok.

Ezután üzenem minden szakosztálynak és minden 
egyes szakmáját szerető fodrász társamnak azt, hogy 
ne azt forgassa agyában, hogy az Országos Szövetség
ből kilép, hanem ellenkezőleg, arra törekedjék, hogy 
úgy anyagiakkal, mint célra vezető munkával támogassa 
az Országos Mesterek Szövetségét, az egyetlen olyan 
intézményünket, amellyel kellő támogatás melleit elér
hetjük közös bajainknak orvoslását jogos hivatásánál 
fogva.

{Dudás.)

Mélyen tisztelt Kartáfsakhoz!
A szerkesztőségünk a ‘vidéki fodrászok lapjának 

hasábjain megmutatta azt, hogy a fodrász iparosok kö
zös érdekét szolgálja. Bátran állíthatjuk, hogy a lapunk 
olyan eszményi gondolatokat „ fejteget állandóan, hogy 
irányító szakcikkeivel az Európában lévő hasonló szaK- 
lapok fölé emelkedett. Állításainkat bizonyítják a távoli 
országokból érkező levelek és azok a’ magasztaló cikkek, 
amelyek egyes külföldi újságok (hasábjain megjelennek. 
Egyik régi, számottevő Kartársunk így nyilatkozott: 
„A Szegeden megjelenő vidéki úri és hölgyfodrá
szok szaklapjának egyszerűnek látszó sorai az 
elolvasás után nem is olyan egyszerűek. A benne 
lévő cikkek valósággal tanulmanyos és vezéresz
mékre hangolók és célzók."

A magyarországi kartársaktól is igen sok érdeklő
dés és kérés sorozatával gazdagodik’napról-napra szer
kesztőségünk ; bár annyi előfizetés jönne be naponta, 
mint amennyi ilyen tartalmú levél. Különösen divatké
peket kérnek sokan. Szerkesztőségünk iparkodik is a 
kérésnek eleget tenni, a mostani számunkban is adunk 
kevés pénzért keveset, ha majd több pénz folyik be, 
majd többet fogunk nyújtani a jövőben.

Kérjük a Kartársakat, szíveskedjenek ezen 
csekélységnek látszó plakátformájú borítólapot 
akkép felhasználni, hogy akinek kirakata van, 
akár ott, akár bennt az üzletben akassza fel; erős 
meggyőződéssel hisszük azt, hogy amilyen csekély 
a plakát, olyan nagy, értékes propagandát fog 
minden fodrászüzlet részére kifejteni.

Ugyanezen a helyen felkérjük azokat a kartársakat, 
kik még eddig az előfizetés beküldését elmulasztották, 
tegyenek eleget vállalt kötelezettségüknek és minél előbb 
beküldeni szíveskedjenek. A befizetés a következő mó
don is történhetik. Bárki vesz a pastán 2 fillérért egy 
csekklapot, arra ráírja a 4190 számot és ezáltal a befi
zető díjtalanul küldheti be a pénzt. Azonban a befize
tés 10 és 20 filléres bélyeggel is eszközölhető. Olyan 
kartársak, kik új előfizetők 1 pengővel, akiknek pedig 
már néhány számot küldöttünk a múltban, azoknak 2 
pengővel lenne a lap előfizetése befizetve 1936. dec. 
31-ig, ha a pénzt vagy a pénz értékének megfelelő bé
lyeget beküldik.
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Felhívás az összes vidéki szakosztályokhoz
Irta : HALMAY GYULA, Gyulán

Folyó évi augusztus hó 2-án Miskolcon tartott 
borbély és fodrász mesterek országos szövetségének 
kongresszusi határozata folytán minden kétséget kizá
róan bebizonyosodott, hogyha a vidéki borbély és fodrá
szok létérdekeiket érintő ügyekben nem egyöntetűen fog
lalnak állást, könnyen megeshet, hogy a főváros több
ségére is káros szakm ánkat veszélyeztető rendeleteket a 
vidékre is kiterjesztik, de szükséges a még többi sérel
meink orvoslásának érdekében is, hogy mindent érdeklő 
ügyben kizárólag egyöntetűen kérje a vidék az illetékes 
hatóságokat a sérelmeink orvoslására.

Mi vidéki fodrászok nem kívánunk a budapesti 
fodrászok belügyeibe és annak keresztül vitelébe beavat
kozni, ezzel szemben elvártuk volna és elvárjuk, hogy 
ha már segítségünkre nem jönnek, legalább oly ese
tekben, ami létérdekünket veszélyeztetik, nem nyújtanak 
alkalmat pucs-szerü határozatok  olyan keresztül vitelére, 
ami a vidéki fodrászok teljes tönkre menését vonná 
maga után.

Azért nevezem pucsszerü határozatnak a miskolci 
kongresszus azon határozatát a vasárnapi munkaszü
netre vonatkozólag, mert Eckert Bálint és Török Ferenc, 
kik az országos szövetséget képviselték, megvoltak győ
ződve 1935. június 29-én tartott kaposvári kongresszus 
és 1936. évben tartott szegedi kongresszus határozata 
folytán arról, hogy a vidék nem kívánja a vasárnapi 
munkaszünetet, sem pediglen a borravaló eltörlését, de 
máskülönben is annak ellenére, hogy a vasárnapi mun
kaszünet el van rendelve azzal, hogy minden város fod
rászai a maguk létérdekeiket szemelőtt tartva, határoz
hatnak a teljes vasárnapi munkaszünet mellett vagy el
lenne azzal, hogy hétfőn délelőtt tartanak zárva. Ezen 
rendelet érteimében egyszer és mindenkorra kizárja a 
további vitát a  vasárnapi munkaszünetre vonatkozólag, 
ennek alapján be van bizonyítva, hogy az ország leg
alább 95 százaléka a vasárnapi munka mellett döntött 
és így kívánja azt továbbra is. Mindezek tudatában se
gédkezet nyújtott a többség akaratára irányuló más ha
tározatnak a pucsszerő keresztül vitelére.

Ilyen és más meggondolatlanul a többség akaratát 
nem bíró határozatok megismétlődésének elkerülése vé
get, de érdekeinket hathatósabban való megvédésére 
szükséges, hogy a vidéki borbélyok és fodrászok min
den esetben egyöntetű álláspontra helyezkedjenek, ezt 
csak az összetartás és a magánérdekek mellőzésével 
tudjuk elérni.

A gyulai borbély és fodrász szakosztály indítvá
nyára Szegeden egy szükebb körű előkészítő bizottság 
határozata folytán felkérjük az összes vidéki szakosztá
lyokat arra vonatkozólag, hogy szükségesnek tartanák-e, 
hogy minden sérelmeink ismertetését és annak orvoslá
sára irányuló kérelmet egyöntetűen való keresztül vite
lére a szegedi borbély és fodrász szakosztállyal karöltve 
egyöntetűen hozná meg az országos vidéki szakosztály 
a szükséges határozatokat.

Amennyiben a szakosztályok válasza szükségesnek 
tartaná, úgy a szegedi szakosztály vezetősége készség
gel állna rendelkezésére az összes vidéki szakosztály 
érdekeitjmegvédeni.

AJszakosztályok távolságának megoldása érdeké
ben Dudás Sándor a vidéki úri és hölgyfodrászok szak- 
lapjánakgszerkesztőjejis, készséggel áll rendelkezésére 
mint kapocs az összes vidéki szakosztályoknak, sőt kü
lön-.is kéri a vidéki szakosztályokat, hogy szakosztályi 
gyűlésen hozott határozataikat ismertessék a szerkesz
tőséggel és így tudomásukra jut a többi szakosztályok
nak is a más szakosztályi határozatok és így meg lesz 
a kapocs a szakosztályok között.

Szegeden összejött szükebb körű bizottság az alábbi 
elgondolás szerint gondolná a vidéki borbélyok és fod
rászok tömörülését. Természetesen nem egyéni akció 
alapján, hanem ha az összes vidéki borbély és fodrász 
szakosztályok Írásbeli hozzájárulásukat megküldik.

Elsősorban azon szakosztályok, akik sérelmeiket 
egyöntetű elhatározás alapján szándékoznak az illetékes 
hatóságok tudomására hozni és azoktól jogorvoslatot 
kérni, annak szükségességét a szegedi borbély és fod
rász szakosztály vezetőségének, vagy a szaklap szer
kesztőségének jelentsék be.

Minden olyan szakosztályi határozatott, mely az 
összes vidéki szaktársak érdekeit szolgálja, vagy annak 
valamely hatóságnak a tudomására akarnak hozni, meg
küldendő a vidéki úri és hölgyfodrászok szaklapjá
nak szerkesztőségtnek, mely teljesen díjtalanul közli le 
és egyben tudomásukra jut a többi szakosztályi tagok
nak is és amennyiben azt közérdekű írásban jelentse 
be minden szakosztály, hogy az N. N. szakosztály által 
ismertetett sérelmet magukévá teszik és kérik annak or
voslását, egyben minden ilyen esetben a szakosztályi 
tagok létszámát is közölni kívánatos, hogy az illetékes 
hatóságok lássák, hogy az összes fodrászokra sérelmes 
intézkedésről van szó és ez által eredményesebb lehet 
sérelmeink orvoslása.

A szükebb körű bizottság beadványt szándékszik 
előterjeszteni a kereskedelemügyi miniszter úrhoz az aláb
biakban és kéri a z  összes vidéki szakosztályokat, hogy 
írásbeli határozataikat a beadványra vonatkozólag men
tői előbb küldjék meg a szegedi szakosztály elnökének, 
Palkovits Károly úrnak, vagy a szerkesztőségnek. Egy
ben értesítésükre adjuk a szakosztályoknak, hogy semmi
féle tagsági díjat nem szedünk, csak amennyiben vá
laszra várnak, 30 filléres levélbélyeg melléklendő válasz
bélyeg és levélpapír fejében.

1. A vasárnapi munkaszünetre vonatkozólag tilta
kozásunkat akarjuk kifejezni és egyben kérni, hogy mi
után a vasárnapi munkaszünet rendeletileg megvan álla
pítva és annak szabályozása, nem kívánunk ezen üggyel 
többet foglalkozni és amennyiben mégis érkezne vala
mely szakosztálytól vagy szövetségtől, a jelenlegi ren
deletre vonatkozó megváltoztatására irányuló kérelem 
figyelmen kívül hagyni kegyeskedne azzal, hogy az már 
végérvényesen rendezve van.

2. A kiszolgálási árak megállapítása iránti kéré
sünk, mert elsősorban a kiszolgálási árak megállapítása 
a létérdek az önálló fodrászokra, az állami kötelezett
ségnek a teljesítése végett és a kiszolgálási árak meg
állapításával a munkás fizetés is önön magától rende
ződik, de máskülönben is azzal lehetne az árrombolókat 
megrendszabályozni, nem pedig a munkabér megállapí
tással, mint ahogy azt gondolták, mert az árrombolókat 
nem érdekli a munkabér megállapítása, azért sem, mert 
akik idáig is alkalmaztak segédeket, azok sohasem vol
tak oly mértékben árrombolók, mint akik segéd nélkül 
dolgoztak. A munkabér megállapítása pusztán nem ol
dotta meg sem a munkás kérdést, sem az árrombolókra 
vonatkozó kérdést, sőt több munkanélküli lesz, ha sür
gősen nem állapíttatnak meg a kiszolgálási minimális 
árak, sőt azjárrombolóknak az előnyére történt ezen in
tézkedés, mert a segéddel dolgozóknak a kiadás több
lettel szemben a bevétele semmivel sem növekedett, sőt 
a segédnélküli fodrászok tovább, szinte rendeletileg 
védve folytathatják az árromboló tevékenykedéseiket 
azon fodrásziparosokkal szemben, akik a családjukon 
kivül segédeiknek és az állammal szemben is eleget 
kénytelenek tenni. Ellenben a kiszolgálási árak megál
lapításával a segédnélküli fodrásziparosok is oly hely
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zetbe kerülnének, hogy segédet tudnának alkalmazni és 
így megoldódna a tisztességtelen verseny további eshe
tősége és azon szociális intézkedés, mely csak a mun
kások érdekeit védni gondoltatott, tényleg megoldódna 
a munkaadókkal egyetemben, mert egyoldalú intézke
dés csak káros hatással van mindkettőre.

3. A zsilettpengék mentöl előbbi megadóztatását: 
Keresztül vitele semmivel sem ütközik nagyobb nehéz
ségbe mint a cukor, só, tűzkő, gyufa, stb. életszük
ségleti cikkeknek annál is inkább, mert a felsorolt cik
keket a legszegényebb család sem tudja nélkülözni, el
lenben a zsilettet mint luxus cikket lehet számítani, 
mert a közegészségügyre való esetleges hivatkozás nem 
felel meg a valóságnak, mert azt egy rendes borotva is 
kielégíti, mint az be is van bizonyíiva, mert a szegé
nyebb emberek kizárólag csak a borotvát veszik igénybe 
és a zsilettet ellenben a tehetősebbek.

Az állam érdeke is megkívánja, mert zsilettel való 
borotválkozás miatt az adófizető fodrászai fogynak nap- 
ról-napra és az ott ért veszteség a zsilett megadózta
tásával pótolható.

4. Az iparengedélynélküliekkel szemben sürgős és 
radikális védelmet követelünk.

5. A nőifodrászat megmentése érdekében haladék

talanul megkeresendő a kereskedelemügyi miniszter úr, 
a már ő általa is megkérdezett 78.000/1923. K. M. 
rendelet 51. §-ában biztosított kedvezmény hatálytala
nítása véget.

Egyelőre ezen 5 pontban felsorolt sérelmeinknek 
mentői előbbi orvoslására van szükség, miért is újból 
kérjük az összes vidéki fodrásziparosok mentői előbbi 
csatlakozását

Ezen rendelkezés a gyakorlatban sok visszaélésre 
adott alkalmat, de máskülönben is bebizonyosodott, 
hogy a nőifodrászat nem a könnyen elsajátított iparok 
közé tartozik, sőt a mai fejlett nőifodrászat teljes szak- 
képzettségének elsajátítása több évet vesz igénybe, mint 
a férfifodrászat és sokkal felelőségesebb munkát igényel, 
mint bármelyik más ipar, mert azok, kik a kedvezmény 
alapján jutottak a nőifodrászipaihoz, képzettségük hiá
nyában csak kontárkodnak és a női vendégek hajának 
a kárára folytatják iparukat. Kedvezmény visszavonása 
nem zárná ki aj nőket a további nőifodrászat iparűzé
séből, hanem a közérdek szemelőtt tarlása mellett szak- 
képzettebbek lennének.

Szeged, 1936. augusztus 23.
A vidéki fodrászok érdekeit 

megvédő bizottság.

Néhány szó a kereskedők kongresszusáról
Országgyűléshez hasonló képet mutatott a keres

kedők kongresszusának parlamentje Szegeden, ahol in
kább a szép beszédek elmondására készültek fel a szó
nokok, mint a kenyérkérdésben ért sérelmeiknek egy
séges ismertetésére.

A vidéki kereskedelmi testületnek az OMKE által 
összehívott országos értekezlete a szegedi városháza dísz
termében három gyűlés keretében tartatott meg, ahol az 
ország 97 kereskedelmi testületének 400 delegáltja jelent 
meg. A kormány képviseletében Árkay Ferenc minisz
teri tanácsos tolmácsolta Gömbös Gyula miniszterelnök 
és Winckler István kereskedelmi miniszternek az üd
vözletét, amikor is a kormányellenes közbeszólások miatt 
úgy a szónokoknak, mint a hallgatóságnak felizgatott 
kedélye nem volt másra jó, mint az ünnepség méltó
ságteljességének a megzavarására. A gyűlésen megje
lentek Szeged város főispánja és polgármestere, három 
országgyűlési képviselő és több magasrangú méltóság.

Varga Mihály a szegedi kereskedők szövetségének 
elnöke az előkészítő bizottság nevében üdvözölte a meg
jelenteket. Szeszfina-Nagybókay Jenő az OMKE elnöke 
megnyitó beszédében kiemelte, hogy a kereskedő az 
egyetemes magyar érdekek szolgálatában áll. Ulána Vér
tes Miksa kormányfőtanácsos, a szegedi Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke vette át a gyűlés vezetését és a 
gyűléshez méltó beszédében vázolta a kereskedelmi 
szervezkedésnek múltját, valamint szükségességét. Igen 
sokan mondtak még beszédet a megjelent méltóságok 
közül, különösen ki kell emelnünk dr. Pálffy József 
Szeged polgármesterét, aki nemcsak mint házigazda tűnt 
ki üdvözlő beszédjével, hanem igazi talpra esett, diplo
matikusan megválasztott beszédével vezette vissza 
méltó nyugalomra a kormány kiküldöttjének beszéde 
alatt felizgatott hangulatot.

Utána dr. Tonelly Sándor a szegedi Kereskedelmi 
és Iparkamara főtitkára tartotta meg értékes előadását 
a „Budapestre koncentrált kereskedelemnek előnyéről, a 
vidéki kereskedelem hátrányára" címmel. Ezen előadás
ból tűnt ki az, hogy a vidéki kereskedőknek és iparo
soknak szükségük van arra, hogy Budapesttel szemben 
erős szervezetben tömörüljenek a vidéki érdekek meg

védése céljából. Az előadás után következett a tárgy- 
sorozatok letárgyalása. A tárgysorozat főbb pontjai vol
tak az „egykézrendszer" és a társadalombiztosító intézet 
elleni beszédek. Ezenkívül volt és lett volna még igen 
sok letárgyalni való pont, de a szónokok az előre el
készített és betanult bevezető beszédjeik alatt úgy ki
merültek, hogy a tulajdonképpeni tárgy lényegéről nem 
igen volt már idő tárgyalni. A gyűlés vége felé már 
csak tisztán a tárgysorozathoz engedélyezte az elnökség 
a szót és csak 3 percet, de sajnos a szónokok nagy 
része nem tudott a betanult bevezető beszédjeiktől el
térni, s ezáltal kimaradtak a tárgysorozatból és indít
ványokból azok a konkrét javaslatok, amelyeknek meg
valósítását az utóbbi időben megtartott kereskedelmi és 
iparos kongresszusokon már követelni kellett volna.

** *
Ilyen konloé: javaslatok lettek volna a következők:
1. Hozzan-k be olyan törvényt, amely kimondaná 

azt, hogy az adósokat böitönbüntetéssel lehet sújtani.
2. Ne adjanak ki a hatóságok olyan helyre ipari 

vagy kereskedői igazolványt, ahol már van üzlet s ez
által az új üzlet részére a lakosság létszáma nem nyújt
hat létjogosultságot.

3. A jogot vissza kell vonni olyan kereskedőtől 
vagy iparostól, aki nem tesz eleget kötelezettségeinek.

4. A kontárokat vagy kontárral dolgoztatókat egy
aránt pénzbírsággal büntetni kell, ha pedig a büntetést 
valakin behajtani nem lehetne, az esetben elzárással 
sujtassék.

5. A munkaszünet egyformán szóljon, munkásra 
és munkaadóra, nagy és kis iparosra egyaránt, de kü
lönösen a kontárokra. Ne mint manapság a segéd nél
kül dolgozó iparosok és a kontárok dolgozhatnak „lá
tómtól- vakulásig", míg a segéddel dolgozó iparosokat 
pedig folyton büntetik pár percnyi záróra túllépésért.

Ha már ezek a pontok a kongresszusokon konk
rét javaslatokként lettek volna törvényesítve, illetve vég
rehajtva, akkor ma nem kellene, a kontárok, az egykéz
rendszer, képesítés és egyéb sérelmek miatt a kongresz- 
szusoknak valóságos inflációs korszakát élnünk.



VIDÉKI ÚRI- ÉS HŰLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA 5

Á budapesti borbély és fodrászok 50 éves 
ipartestületük jubileumi könyvének jellemzése.

Ha végig lapoz az ember a félszázad történetét, eseményeit megörökítő könyvön, rögtön ténymegálla
pításként az tárul szemei elé, hogy a fodrász iparosság egy—két százalékának kivételével éppen olyan nemtörő
dömségben éltek régen is, mint manapság. Csak annyiban van a jelen és múltban élő fodrász iparosság között 
különbség, hogy a múltban jó létben éltek, a jelenben jó élet nélkül. A fodrász család, amilyen nagy a „létszámban"; 
éppen olyan kicsi a történd megörökítésében.

Én egy nagy rózsakerlhez hasonlítom most a fodrász családot.
Van a kertben szétszórtan vadbokor sok-sok, de közöttük itt-ott akadnak neme

sített bokrok. Most, amikor a kertészek az ünnepi asztalra virágokat szedtek, az ágas-bogas 
bokrok között igen kimerültek. Szúró tövis érte minden kertész léptét s így ezáltal a könyvbe 
csak a nemes virágokat szedték. A sok vad rózsával szemben kevesek voltak a kertészek, 
ezáltal minden nemes rózsát le sem szedhettek. Bizony a sok vad rózsa között hiába nöí 
meg a nemes rózsa, ha leszedetlenül hervad el a szirma. De legalább ezeket a kertészek 
által csokorba kötött nemes rózsákat megőriznék, hogy néhány fillér miatt a vad rózsák 
sorsára ne jussék
A könyv igaz nagyobb terjedelmű, magasabb nívójúnak gondoltatott el, de nem sikerült. Nem a szerző 

hibájából, hanem a kartársak nemtörődömsége folytán. Nem nyújtottak sem anyagi, sem erkölcsi támogatást. De 
ha már elkövették ezen hibájukat a múltban, köszörüljék ki a jövőben azzal, hogy minden közös ügyet felölelő 
irodalmi munkát támogatni fognak s ezen jubileumi könyvet házi könyvtáruk részére az utókornak megszerzik. A 
könyv megrendelhető Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút 19., vagy a „Jubileumi emlékkönyv Kiadóhivatalánál" 
Budapest, Katona József ucca 9/11 szám alatt. A köny árav fűzve 5 P. 16 fillér, kötve 8 P. 24 fillér.

Á satum arei úri és hölgyfodrászok  

szindikátusának, Satum are

TISZTELT ELNÖK ÚRI
Az országos kongresszusra való szíves meghívását 

köszönöm, legnagyobb sajnálatomra más irányú elfog
laltságom miatt nem tudtam ottan megjelenni. Éppen 
abban az időben volt az Ipartestületek Országos Köz
pontjának az évi közgyűlése Kaposváron, nekem oda 
kellett utaznom a miskolci ipartesület képviseletében.

Tisztelt Elnök Úr I Kedves Barátom I 
Ennélfogva én nem lehettem ottan, de lélekben 

veletek voltam, hiszen a szülővárosomról volt szó I Ar
ról, ahol én a fodrászipart megtanultam. Tanítómeste
reimnek : Lőrinc István és Komáromi Gábor emlékének 
én mindig kegyelettel adózom. Ottan van az én drága 
jó édesapám kakukfűvel benőtt sírja a németi-i reformá
tus temetőben. Ottan vannak az én gyermekkori játszó
pajtásaim, akik még életben vannak a jó Isten kegyel
méből. Olt van az én jó öreg református láncos temp
lomom, ahol én a hitemről tettem először tanúbizony
ságot, midőn konfirmáltattam. És ott vagytok Ti, borbé
lyok és fodrászok mindannyian, akik velem együtt oly 
régen dolgoztok a borbély és fodrászipar érdekében s 
ezzel együtt gyermekeitek és családtagjaitoknak boldo
gulásáért. Hát ezek után lehet-e feltételezni felőlem, 
hogy én gondolatomban nem voltam köztetek! Erezne
tek kellett, hogy a szellemem ott volt a tárgyalásaitok 
zöld asztalánál. Mert én most sem teszek mást, mint 
36 éve írok és beszélek az ország különböző részein a 
borbély és fodrászipar naggyátételének érdekében.

Tisztelt Elnök Úr I Kedves Barátom!
Ezzel a kongresszussal kapcsolatban ígéretet tet

tem arra, hogy amig engem a jó Isten megtart és erőt 
ad, addig mindig fogok küzdeni a borbély és fodrász
iparnak, a mi szükebb családunknak, a borbély és fod
rász ipari családnak az érdekében. Ezen gondolatok

szellemében kérem a Mindenhatót, adjon nektek bősé
ges áldást közhasznú munkásságtokhoz Az én ideiiz
musom és akaraterőmnek szelleme kísérjen munkásság- 
tok nehéz harcaiban I Mert az a harc a nagyobb darab 
kenyérért és a borbély és fodrásziparnak szebb és jobb 
jövőjéért történik, s érdemes érte meghoznunk minden 
lehető anyagi áldozatokat.

Adjon Isten jó munkát és szép sikert törekvései
tekre !

Kartársi szeretettel üdvözöl mindnyájatokat. Kőnig 
Károly szaktársamat külön üdvözlöm, akivel először 
1912- ben Aradon az országos kongresszuson találkoz
tam, mint a miskolci fodrászok kiküldöttje.

Kerekes József 
borbély és Jodrász mester 

IPOK tag.

Pályázati hirdetmény
Keresünk egy olyan női fodrász segédet, aki a 

víz- és vasondolálásban, valamint a paróka felfésülés
ben olyan gyakorlattal bír, hogy munkája kifogástalan, 
szép és modern.

Kötelezettsége az alábbiakból állana :
1. Legalább 3 vagy 12 havi szerződés.
2. Az üzletben az idő és az üzlet kívánalmai sze

rint dolgozni és a többi munkást tanítani, az összes 
munkák elsajátítására oktatni.

3. Időnkint pedig szaktanfolyamokon és a vidéki 
városokban a vidéki úri- és hölgyfodrászok szaklapjá
nak előfizetőinek bemutatókat tartani.

Ilyen kirándulási költségeket mindig a szerkesztő
ség fedezi.

I l l e t m é n y e  havi 120.— pengő f i x fizetés és 
ebéd koszt.

Pályázatok folyó hó 31-éig a szerkesztőségnél 
nyújtandók vagy küldendők be.
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Közgazdaság és divat
Az egész országban a fodrász iparban még ilyen 

pangás nem volt, mint az utóbbi hónapban. Különösen 
az elseje volt gyenge, mert az még sohasem fordult elő, 
hogy ilyenkor egy kis üzleti élénkség ne mutatkozott 
volna. Egy kis munkatöbblet 5 és 6-án volt, de a jö
vedelem még ezeken a napokon is nagyon gyenge volt.

*

Az őszi divat frizurák úgy a hölgy, mint az úri 
fodrászatban az, hogy az egész fej laza legyen rende
zett hullámokkal. A női frizuráknál a hajnak nagyon 
ritkítva kell lennie és csak a nyakba eső részét kell kis 
laza rolnikba rakni a borító lapon közép kép szerint 
feltüntetett ábra szerint.

A nyár folyamán divatba jött a „körül rolniba 
csavart" frizura teljesen megbukott, amit előre lehetett 
látni és azt is, hogy az nem lehetett hosszú ideig tartó 
divat. Először is, mert nem volt szép és nemcsak a fül 
cakkokat tette rendezetlenné, hanem az egész nyak na
gyon fölgépelve üresen tárult a szemek elé. Másodszor 
meg minden cselédleány utánozta a szakmunka igény- 
bevétele nélkül.

*

A manikűr divatjáról is írnunk kell néhány sort, 
jól lehet erre nem a divat hatása kényszerít bennünket, 
hanem az, hogy a köröm helyes vagy helytelen lakko
zásának eljárására rávilágítsunk. Először is azzal kezd
jük, hogy a helytelen és rossz, manikürözésnél nem a 
körömlakkban van a hiba, hanem a felkenésében. Miért? 
Azért, mert a manikürözésnél is a túl konkurrencia miatt 
a vendégek igénye annyira megnőtt, hogy semmiféle
képen sem jó már a munka. Ha pedig az igényeket 
kellőképen akarjuk kielégíteni, akkor annyiféle lakkot 
kell tartanunk, ahány vendégünk van ; ha a vendég 
kívánja kétszer is lakkozunk, csakhogy megelégedést 
nyerjünk, de mind hiába, akkor sem jó a lakkozás, ami 
kémiailag szinte lehetetlen is. Jó lakkozást csak abban 
az esetben érhetünk el, ha a körmökről lakkozás előtt 
a vaselint és a vizet teljesen eltávolítjuk, azután a 
szarvasbőrre „Kix" vagy „Email" körömport teszünk és 
a körmöket vele addig dörzsöljük, míg azok tükörfényt 
nem nyernek. Azután egyszer vékonyan körömlakkal át
kenjük és megszáradni hagvjuk. Ezen eljárás elvégzése 
után nem lesz fénytelen és felszakadozó illetve letöre
dező lakk. Tehát minden manikűröző szíves figyelmébe 
ajánljuk azt, hogy a körömlakknak a vegyi összetétele 
olyan, hogy a zsíros körömre nem tapad és minél vas
tagabban van a körömre téve, annál hamarabb lepereg.

*
A köröm lakkszín divatja pedig erősen előtérbe 

jutott a nagy társadalmi életet élő hölgyeknél az erős 
mandarin és carmin piros színek. A köröm formája pe
dig mandulaalakú ovális. A lakkozásnál a körömnek 
kiemelkedő hegyét nem lakkozzuk be, hanem dlrekt erre 
a célra készített hófehér lakkal holdalakúra kenjük be 
a körömnek kiemelkedő hegyét.

Az ilyen eljárással elkészített manikűr, illetve lak- 
kozás’jután feltűnő ápoltságát mutatja a kezeknek. En
nek a fajta lakkozásnak még az a nagy előnye is meg
van a fehér ceruzák használatával szemben, hogy ezek 
nemcsak egy alkalomra elegendők, hanem egész héten 
át szép.

Lapunk zártakor értesülünk, hogy kedves kar
láncunk Török János Békéscsabán elhunyt. Úgy a ma
gunk, mint kartársaink nevében ezúton fejezzük ki rész
vétünket.

S Z E G E D I  H Í R E K :
Az utóbbi hónapban többféle ügyekben kellett a 

vezetőségnek gyűlésezni és a hatóságoknál hivatalosan 
eljárni. Először is a hatóságok elé kellett terjeszteni 
megtorló büntetés végett az ipart ellenőrző bizottságok 
által feljelentett kontárokat, iparjog nélkül dolgozó üz
leteket és azon segédeket, kik a két évi segéd idő meg
szerzésének leple alatt egyes mesterekkel jelentettették be 
magukat és ezért fizettek, tevékenykedésük azonban tel
jesen, szabadon a házalásban merült ki. Ezen kontár- 
kodó és törvényellenesen dolgozókat a bíróság igen 
súlyosan bünteti. Azon segédeknek, kik szinlegesen vol
tak bejelentve az egyes mestereknél, az Ipartestedet ér
vényteleníti majd az eddig bejelentett segédi idejüket, 
ami által saját kárukra kezdhetik elölről, újból a segédi 
gyakorlatukat. — A mestereknek pedig, kik a segédek 
törvényellenes eljárását elősegítették, a büntetésen kívül 
még az adó megállapításánál is meg fog gyűlni a bajuk, 
miután azon jövedelmek, mit az általuk pártolt segédek 
nekik fizettek — havi 5, 10 pengőt — tiszta haszonnak 
fognak vétetni, ami természetesen a magasabb adókúlcs 
igénybevételét vonja maga után. Az ipart ellenőrző bi
zottsági tagok most az ártáblákkal és a cégtáblák helyes 
kiírásával próbálkoznak rendet teremteni.

A szegedi fodrász szakosztály vigalmi 
bizottsága előzetesen értesíti a fodrász iparos
ság mestereit és család tagjait, a segédi kart, 
hogy a fo lyó hó 28-án megtartani szokott véd- 
szent ünnepélyre minél többen legyenek ott. D é l
előtt a fogadalm i templomban szent misét hall
gatunk, este pedi az ipartestületben tánccal 
egybekötött társas vacsora lesz. A tanulók az  
iparos tanonc iskolában gyülekeznek és a tanári 
kar vezetésével vonulnak fe l a templomba.
Vidéki hírek

A morvaországi hírek elszomorító sorait olvassuk 
a fodrászipar lezüllesztéséről. Niesner kartársunk cikké
ből megértettük azt, hogy Prága—Brünböl indult ki az 
árronlás és tanonc gyártás, amely ma már odavezetett, 
hogy a segédek a szennyverseny miatt alig kapnak fi
zetést, a mesterek egymás megélhetését is úgy le ron
tották, hogy áraikat nem is jó publikálni, annyit azon
ban megjegyezhetünk, hogy a tartós ondolálást hirdető 
brüni fodrász, aki, már plakátokon hirdeti a kiszolgá
lásnak részletre való fizetéséi, az már “talán a világre
kordot viszi, de a teljesítmény szégyene az országuk
nak, amiért is a fodrászipart űző Kartársakat sajnáljuk. 
Az a panasz, hogy a lapjuk nem elég nívós, és nem 
bir nagyobb mértékben oktató célzattal. Ez a legköny- 
nyebb kritika I Ez a panasz általános s rendszerint olya
nok ajkáról hangzik el, kik abszolút nem fizetnek elő, 
s így megvonják a támogatást attól az orgánumtól, amely 
jobb létük érdekében küzd és síkra száll. Az ilyen pa- 
naszttévöknek válaszolják azt, támogassák szaklapukat, 
fizessenek elő rá, akkor nagyobb, nivósabb lapot lehet 
majd a kartársak rendelkezésére bocsájtani.
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Nagy probléma elé állította még a szegedi szak
osztály vezetőségét a kereskedelmi miniszternek a Ka
marához küldött, — „droguista“ és kozmetikus ipar
nak a kozmetikai cikkek gyártását és árusítását szabá
lyozó rendelettervezet vé'eményezése is. — Ugyanis a 
kozmetikus iparosokra már van egy régebbi rendelet, 
amely megengedi a szakmájukhoz szükséges szereknek 
gyártását es árusítását; ámbár a rendelettervezet nem 
is akarja a régi jogot elvenni, de a gyártási lehetőséget 
úgy finoman, észrevétlenül úgy akarja korlátozni, lehe
tetlenné tenni, hogy a kozmetikai készítményeknek leg
főbb és legszükségesebb szereit a mérgező, illetve a 
fel nem használható táblázatban sorolja fel, ami által 
persze a komoly készítményeknek a gyártását kiveszi a 
kozmetikusok kezeiből.

A kozmetikai készítményekből pedig csak azt a 
mennyiséget és minőségűt lehet a vevőnek eladni, ami 
a kezeléshez szükséges.

Ezen pontja a tervezetnek bár igen tág fogalmat 
rejt magában, mégis azt a látszatot tükrözi vissza, 
hogy a droguistáknak a kozmetikusok és fodrászok el
len évek óta folytatott gáncsoskodása a droguisták javára 
billenti le a mérleget.

A tervezet véleményezésére a Szegedi Kereske
delmi és Iparkamara össze is hívta az érdekelteket, de 
a megkezdett tárgyalás már az első pontnál zátonyra 
futott, miután a tisztelt droguista urak nem ismerték fel 
a tervezetből azt a tényállást, hogy ezen ügy letárgya- 
lásánál nem a mérges fullánkjukat kell a kozmetikus és 
illatszer kereskedőkre nyújtogatni, hanem segítő társként 
összefogni és a tervezetből kilátszó, mindenkit egyfor
mán érő túladóztatás és korlátozás ellen védekezni.

*

A kozmetikus érdekeltség egy hétig tartó folyto
nos munkájával sikerült is annyira megyőzni a droguista 
érdekelteket, hogy a második kamarai értekezleten lehet 
mondani, közös védelem alapján véleményeztük a ren
delet tervezetet. A közös védelem alapján a főbb pon
tok, melyekre véleményünket ,< illetve módosításainkat 
megadtuk, az alábbiak:

1. Az új adózáshoz nem kívánunk hozzájárulni.
2. A gyártásnál a higanyt 5 ^százalékig használ

hassuk, nemkülönben az összes olyan cikkeket is, ame
lyek a tervezetben „fel nem használhatóknak" vannak 
feltüntetve. Kivételt csak a magyar gyógyszer könyvben 
előírt és kereszttel jelzett mérgező szerek képezzenek

3. A vegyvizsgáló állomás vegyvizsgálatát helye
seljük, de ugyanakkor kérjük azt is, hogy a felelőtlen 
úgynevezett pince műhelyek is szigorúan csak a vegy
vizsgáló állomás jóváhagyásával illetve szabályaival foly
tathassák az eddigi, minden adózás alól kivont tevé
kenységüket.

A 4. pont pedig egy módosító indítványként lett 
a tervezethez hozzácsatolva, melyben azt kívánja a kö
zös érdekeltség, hogy hajszőkftők, hajfestékek és haj- 
regenátorok árúsítása kimérve még a gyógyszertáraknak 
is tilos legyen. Adjusztálva is csak azokat, amelyeket a 
vegyvizsgáló állomás engedélyez forgalomba hozni. Ezen 
hozzáfűző'! pontot, ha a nagyméltóságú miniszter úr is

figyelembe veszi és törvényesíti, ez esetben úgy a fod
rászipar, mint az a sok félre vezetett és emberi for
májából kivetkőzlelett közönség, akik a 20—50 filléres 
árakon vásárolt festék zagyvaléktól csúfos fejjel járnak, 
örök hálával fognak adózni.

Ön tudatos fodrász iparos, előfizet la
punkra. Elolvassa annak minden betűjét. 
Követi annak cél irányítását. A lapunkban 
hirdetett cégektől vásárol.

Apátfalva azon kérdésére, hogy szeretne tartós 
ondolálást bevezetni, csak villanya nincsen. Hogy ezt 
elérhesse, nem feltétlen szükséges villany. Vegyen „Uni- 
versal Amerikán" egy asztalba épített szárító és tartós 
gépet, ennek segítségével éppen úgy dolgozhat, mint 
akármelyik villannyal felszerelt üzlet. Az üzemi költsége 
meg valósággal előnyt jelent.

Több levélre azért nem válaszolhatunk, mert 
válaszbélyeget nem küldöttek. Szerkesztőségünk így is 
naponta túl van levelezéssel és bélyeggel terhelve, tehát 
nem áll módjában így válaszolni.

Arad. Reinhardt kaitárssal tudatjuk, hogy címére 
küldött lapunk visszajött. Mi történt ?

Hódmezővásárhelynek ezúton is azt ajánljuk, 
hogy a megbízható kartársaik részére szervezzenek házi 
tanfolyamot. Időnkén szerkesztőségünk is segítséget fog 
nyújtani.

Többeknek, kik az illatszer kereskedés jog kivál
tása iránt érdeklődnek, ezúton válaszoljuk, hogy az 
iparhatósághoz kell egy kérvényt beadni és a fodrász 
ipar jogát mellékelni, mely szérint így kibővítést lehet 
kérni iltatszer pipere és háztartási cikkek árusítására. 
Eddig 2 P-ős bélyeg kellett, de újabban már 12 P-t 
kérnek érte.

F odrászok készüljetek  szep tem ber 28- 

án, délelőtt a  védszentjeink  ünnepére. D él
előtt szen t m ise. E ste tá rsa s  vacsora
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Fiatal hölgyfodrász segédet, aki a vas, vízondo- 
lálásban és hajvágásban perfekt, azonnali belépésre kere
sek. Fizetés: lakás, ellátás, havi 20 P. Levelek Bikonyi 
Elek hölgyfodrászhoz címzendők. Abony Pest m.

Azonnal eladnám Pestmegyébén, járás székhelyen 
(sok intelligencia, főgimnázium) lévő egyedüli, jó forgal
mú úri és hölgyfodrászatomat családi okok miatt. Az 
üzlet főtéren van, havi 24 pengő bérlet, még három évi 
szerződés van, havi forgalom átlag 300 pengő. A férfi 
2, a női 4 személyes. Modern fülkés, bárkinek biztos 
megélhetést biztosít, esetleg lakásomat is át lehet venni. 
Az üzlet 2000 P, a ház 2500 pengő. Cím a kiadóban 
„Sürgős" jeligére.

Forgalmas nagyközségben 20 év óta fennálló 
úri és női fodrász üzlet elköltözés miatt 1000 pengőért 
eladó. Érdeklődni lehef Bozó István, úri és női fodrász
nál. Lajos-mizse. Főtér.

Ha üzletet eladni vagy venni akar, hirdessen 
lapunkban.

Ha venni akar fodrászati felszereléseket, használt 
berendezési tárgyakat, keresse fel szerkesztőségünket.

Ha nősülni vagy férjhez menni akar, akkor fordul
jon a szerkesztőségünkhöz.

Ha felszerelési tárgyai vannak eladók, bízza 
meg annak eladásával szerkesztőségünket.

Ha üres üvegei vannak, azokat szerkesztőségünk 
a következő árakért veszi meg: 1 literesért 20 fillért, 
fél literesért 14 fillért, negyed literesért 10 fillért fizet.

Vidéki forgalmas városban úri és hölyfodrász 
üztet 7—800 pengő havi forgalommal 3500 pengőért 
eladó, törleszteni is lehet.

Nagyközségben lévő borbélyüzlet 100 pengő 
havi forgalommal 400 pengőért eladó. Azonkívül eladó 
üzletek Kisújszálláson, Ó-Budán, Jászberény, Miskolc, 
Kispest és Ócsa helységekben. Címek a szerkesztőségben 
megtudhatók.

Hirdetések az apróhirdetési hasábban, a pénz 
vagy a bélyeg előzetes beküldése mellett soronkint 25 
fillér. A szerkesztőséghez intézett bárminemű megkere
sésre írásbeli választ csak a válaszbélyeg beküldése elle
nében adunk.

Eladók és szerkesztőségünkben megtekinthe
tők: vizmelegitők, Feön hajszárító gépek, Siemeus két 
csövű hajszárító gépek, arc massaga gép, 3 méteres 
kárpitozott üzleti pad és 3 db. női fotel kárpitozva, 4 
személyes régi típusú fodrász berendezés, 2 személyes 
borbély berendezés forgó székekkel együtt.

Szeged belvárosában úri és hölgyfodrász üzletek 
1500, 1200, és 800 pengőért eladók.

Keresek azonnali belépésre egy hölgyfodrász 
kisasszonyt, aki a vas és vizondolálás és manikürözés- 
ben perfekt, fizetés lnvi 30—35 pengő, reggeli, ebéd, 
vacsora. Majar Pál tri és női fodrász, Vásáros-Nunény.

Szegeden a legjobb helyen és a legmodernebbül 
berendezett hölgyfodrász és kozmetikai üzlet eladó, vagy 
jó biztosítékkal rendelkező egyénnek bérbe is adandó.

Fodrász segédek, manikűrözök elhelyezése Buda
pesten a m. kir. állami munkaközvetítő hivatalban tör
ténik. József körút 36. Telefon: I—376—77.

Szegeden a városi munkaközvetítő hivatalban Mars 
tér 6 sz., és szívességből a szerkesztőségünkben.

Hirdetmény
A szegedi fodrász szakosztály értesíti a női fodrá

szattal fogl-.lkozó mester és az üzletükben működő csa 
ládtagjait, hogy folyó évi október hó 1-én kezdődő hat 
hetes szaktanfolyamot megnyitja és azon helenkint 2- 
szer hétfő és csütörtökön este 8 — 10 óráig a modern 
vas-, víz- és tartós ondolálást, valamint a hajszőkítést, 
hajfestést elsajátítás céljából gyakorlatilag és elméletileg 
tanítja.

A tanfolyamra egyenlőre csak 25—30 tag lesz 
felvéve, azért ajánlatos a minél előbb való jelentkezés.

A tandíj a tanfolyamon résztvevők egyöntetű meg
állapodása szerint lesz megállapítva.

Jelentkezni lehet a tanfolyamon való tészvételre 
Lenhardt József (Horthy M u. 7.) Rumbach Jakab (Pol
gár u ) és Mezei Károly (Feketesas u ) a tanfolyam ren
dező bizottsági tag uraknál folyó hó 25 éig.

Palkovics Károly 
szak. oszt. elnök.

H a tartós, vagy szárító-gépe elpusztul 

küldje be hozzánk szerződéses 

villanyszerelőnk

M É S Z Á R O S  J Á N O S  S Z E G E D ,
a legprecízebben és jutányos áron 

készíti el

Ha jó és biztos munkát, nemkülönben vendéget akar biztosítani

akkor próbálja meg a törvényesen védett

„ W .  H E N f *  Y "

Dauer vizet (száraz és zsíros) olaj shampont „Vitai Oil"-t liaj- 

pakoláslioz. Vizondoláló fixateurt. — Levélbeni érdeklődőknek 

mintákat készséggel küldök. — Egyben az összes „D AU E R“: 

gépek közvelitésével foglalkozom. Magyarországi vezérképviselet:

WEISZ HENRIK Budapest, Vili,, Ör-ucca 4, II, emelet,

Nyomatott: Árpád nyomda Szeged. 
Nyomdáért felel: SZITTNFR JÁNOS
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Fodrászok !

Baeder
az elsőrendű anyagokból 
készült, finoman illatosi-l 
tort, tökéletes hatású

készítményeket
h a s z n á l j á k

Fodrászok részére készült speciális gyártmá-| 
nyaink közül kiemeljük a következőket:
Borotvarúd szappan Borotvaszappan ovális
Caola borotvakrém habzó, rapid Caola vit. arcápoló krém 
Caola sliampoon Brillantin kristályos és folyékouy
Velmetina púder Szárító púder
Kölnivizek kb, «0 (éle illatban Eau de Quiuine 
Nyirtabalzsam liajviz Bay Kunt
Dióolaj Hajolaj
Bojtorján gyökérolal Növel körömápoló készítmények

ÚJDONSÁG I SZENZÁCIÓ l|
Sok pénzt takarít inc^, ha a GE-Ml féle

motorral egybeépített,, MIAMI" |
hajszáritóbúrával szárít üzletében, m ert:
1. a. motor golyóscsapágyas,
2. a levegő nyomása utólérhetetlen,
3. a motor aluminiumházba van beépítve, miáltal 

baj- és pormentes,
4. hideg, langyos és meleg levegőre szabályozható. )
5. zajtalan,
6. áramfogyasztása circa 500 v.

Bemutatót vételkötelezettség nélkül díjtalanul tartok.
Kapható továbbá a közkedvelt GE-MI-féle golyóscsapágyas 

hajszáritógép. Ára P 42.—
OESCHEIT MIHÁLY fodrászat! cikkek kereskedése 

Budapest, VII., Erzaébet-körut 27. III. IS Tel. 3-87-97. |

H aszn á ljon  11ROLLEX“hajCÍ3HrÍfl||ét!
A „ROLLEX" praktikus. Munkáját megkönnyíti.

A felcsavart ha jg y írik  rövid Idő alatt kiszárithatúk 
Cbromozott kivitelben i i  P. 1J0.

tartósondoliló szer (viz) bár
milyen rendszerű géphez, vagy 
gépnélküli eljáráshoz használ

ható, biztos hatású és mégis olcsó.
1 fiola ára 36 fillér.

Magyarországi vezérképviselet:
BUDAPEST, VII., Erzsébet körút 17. 

RÓZSA ZOLTÁN V ienna lerakat.

Csalódás oem éri Űot! 
Mindig jól vásárol, ha

Áogyáo-nál vesz!
B U D A P E S  T,

VII., Rákóczi-út 40. 1. em. Tel.: 084—81.
Raktáron az összes úri- és női 

fodrászfelszerelések ! 
Rendelés előtt kérjen árajánlatot. 

(Előzetes számlát.)
„Victória" fodrász-ecset ismét kapható,

Nem tévesztendő össze silii., utánzatokkal. 
Szab, bej. Törv. védve.

Beszerezhető:

S T E I N I M R E  Budapest,
VI., Király-ucca 72. — ------Telefon 241—75.

Figyelje meg

Hal ász Ödön
BUDAPEST, C sengeri u. 26, legújabb ,

XVIII. számú ÁRJEEYZÉKÉT.
Szenzációs

újdonságaival és áraival, valamint több ezer 
fajta cikkeinek felsorolásával láthatja illetve 
tájékoztathatja magát az áruszükségletének 

árairól.
Ha nem  kapta m ég m eg  véletlenül, kérje 

díjm entesen a cím től.

A legkényesebb igényeket is kielégíti a

Tempó American tartás gép
A gép erős vasállvánnyal szép nikkelezett dobbal, 5 6 perces 
fűtőtestekkel, erős drótozattal, 16 fűtőtesttel és hozzávaló fe l

szerelésekkel együtt 2 0 0  pengő.
Fizetési feltételek : 100 pengő átvételkor, a többi rész ha-

vonkint megállapodás szerint.
Gyártja :

M IHÁL müszerüzem Szeged, Állandó 
bemutatás : DUDÁS fodrásznál Szeged, Tisza
Lajos kőrút 19.

A jó vizondoláláshoz szükséges a

„Fortuna"
mindhárom oldalán szegett és arcnyilással ellátott 

hajháló. Gyártja :

Glück Miksa és Tsa
úri és hajlekütő gyár

Budapest, V. Rudolf tér 6.
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