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Miniatűr tükör a szegedi ipari vásárról, mely vi
lágra szóló eseményekkel gazdagította a magyar

kultúra történetét.
Az ez évben megtartott ipari vásár hirde 

akarását és anyagi előnyét rejtette magába 
nemzethez méltó böicseségét tárta még elő a

A szegedi vásáron látottak egymagában nem je
lentették a címnek hiteles értelmét, de ha összefoglaljuk 
a május hó 26-ától június hó 6 -ig lezajlott eseményeket, 
akkor a szó szoros értelmében felülmúlta értékben egy 
ipari vásárnak értékét.

Az ipari vásárt ünnepélyesen a rádió közvetítése 
mellett az iparügyi minisztérium képviseletében báró Ku- 
china Károly az iparügyi osztály vezetője nyitotta meg, 
mely alkalommal megjelentek a szegedi előkelőségek is. 
A megnyílás pillanatában már megállapítható volt, hogy 
nemcsak azért jöttek össze a megjelentek, hogy a sze
gedi iparosok anyagi érdekeinek a virágait locsolgassák, 
hanem hogy az összes politikai és gazdasági pártok, 
felekezetek, katonaság és polgárok egy csoportba való 
tartozandóságát ápolják és kimélyítsék. — Az ünnepsé
get a katonazenekar és a polgári dalárdának akkordjai 
nyitották meg, mely fennkölt, ünnepélyes hangulat bon
takozott ki a további időkben a kisebb-nagyobb egye
sületek és szakosztályok értekezleteiben, az ünnepélyes 
kongresszusok és társasvacsorákon, kultúrát hirdető em
lékek avatásainak sorozataiban, melyeknek szemlélői 
voltak a világ minden tájáról ideszállingózó testvéreink. 
Az ünnepségek kimagasló koronáját azonban Magyaror
szág Kormányzójának vitéz nagybányai Horthy Miklós 
Ófőméltóságának és a magyar méltóságoknak a megje
lenése képezte, kiknek kedves látogatását a vásárren
dezők és kiállítók, az iskolák, a kultúrális intézmények, 
Szeged város vezetői, a rendőrség és a katonaság azzal 
honorálta, hogy méltó fogadtatást biztosított, szív és 
lélek egybeolvasztásával, katonás fegyelmezettséggel kö
szöntötte.

Ezen fogadtatásnál a szegedi nép lelkében és cse
lekvéseiben is felismerjük Kossuth Lajos ajkáról elhang
zott szavak igazságát, hogy „Szeged népe, nemzetem 
büszkesége 1“

A fenti sorokban vázolt tényeket magyar polgári 
jogomnál fogva mertem a lap hasábjain keresztül fel
sorakoztatni, a részleteknek méltóbb és terjedelmesebb 
megírását a történelem íróira bízom ; annyit azonban 
még néhány sorban az olvasóknak tudomására hozok, 
hogy a fenti sorokban vázoltak története az én magyar 
kisiparos és kereskedő lelkemnek jól esett és a további 
küzdelemre táplálékot adott. De bátran leszögezem, hogy 
nemcsak nekem, de a többi iparos társaimnak is jól 
esett az ipari vásáron a Kormányzó Úr Öföméltóságá- 
nak magas látogatása, elismerő, illetve biztató szavai. 
Anyagiakban a vásáron való kiállítás részünkre nem je
lentett jót és reményt, de a Kormányzó Úr Őfőméltósá- 
gának látogatása alkalmával mi iparosok megkaptuk azt 
a biztatást, mely a reménytelenségből ki kell, hogy ve
zessen bennünket a remények útjára.

Az ipari vásár megrendezése az össziparosság cél
jait és érdekeit szolgálta, s ha leszámítjuk az iparosság 
vezetőségi harcait és az ebből származó békétlenséget, 
akkor mondhatjuk, hogy ez a vásár rendezése is első
rendűen síkéi ült. Ezen emberfeletti munkateljesítményért 
nem is találok olyan dicsérő szavakat, mint amilyen 
nagy dicséretet érdemelnek a vásár rendezőknek minden

fő plakátjai nemcsak az ip arosság élni- 
hanem Szeged és lakó sságának a magyar 

világ minden tájáról jött látogató szemei elé.
egyes tagjai. A vezetőség közül az én nézetem szerint 
Erdős Árpád úr fejtett ki nagy munkát, s a keresztül
vitelnél is tényleg a hozzáértő szakértelmet bizonyította 
be. Nagy József asztalos mester úr, a vásár rendező 
bizottsági elnök viszont megmutatta azon iparos mester 
típust, amilyent ma a magyar ipar kíván. Az iskolai 
érettségi után iparos mester munkáival és iparos mester 
vezetői rátermettségével bebizonyította azt, hogy egy 
iparos vezető, ha a pártpolitikától függetlenül áll 
ki, a fenti nagy vonalú munkáknál is a legnagyobb el
ismerést adhatják meg neki az iparos társai.

Én, mint törekvő kisiparos, akinek volt szerencsém 
az ünnepség alatt ott lenni, szinte felmagasztosult ke
bellel hallgattam azon beszélgetéseket illetve megszólí
tásokat, melyeket kegyelmes urak intéztek a hozzánk 
tartozó Nagy József asztalos iparos kartájunkhoz. Nagy 
József úr az említett tekintélyekkel előbb iskolatárs és 
később katonatiszti bajtárs volt és most mint az össz- 
iparosságot is érintették ezek a fenti baráti megszólí
tások.

A vázolt sorok előrebocsájtása után rátérek most 
a fodrászipart közvetlenül érintő eseményekre, ezek kö
zül azonban előbb a fodrászipar kultúráját hirdető pa- 
villon értékét ismertetem, ami nem jelentett mást, mint 
egy erkölcsi értéket akkor, mikor egy reprezentatív lát
ványossággal a fodrászipart is képviselte.

Ebben a pavillonban ott láttuk az Aspásia ipar 
sláger gyártmányait és pedig : a tenyő olaj schampoont, 
Kunst olajat, Lotty arctisztító vizeket, a parafin és 
szénsavas pakoláshoz szükséges anyagokat, a vízhullá- 
mosításhoz való fixateurt, púdereket, krémeket, rougokat 
és egyéb szépítőszereket. Láthatók voltak továbbá a 
„Mir“ vegyészeti gyár készítményei, a haj simaságát 
biztosító Jolly Jocker, Czézner-féle „Rádió" és „Rikó" 
tyúkszemirtók, Aspásia szemöldök és hajfestékek, Komol, 
Flórái, Refect, Inecto, Pabor és L’Orientol Henna haj
festékek. Azonkívül a „Tempó American," a Kemény
féle Univers, a Rekord Amerikon fali karos tartós on- 
doláló gépek, Eka egybeépített sisakok, A. E. O. kézi 
szárítók, Ángyán féle szélnyilhatós búrák, 15 csöves és 
egyéb típusú lapos csővü francia búrák, a hajmunkák
hoz szükséges gerebenek, kartácsok, Tress padok stb. 
Ezen cikkek pavillonja egyike a legnagyobb és leg
szebbje volt az ipari vásárnak, mely a fodrászipar te
kintélyére vált.

Az ipari vásárnak Magyarország különböző részei
ből nemkülönben külföldről is igen sok látogatója volt, 
de az üzletkötés igen gyenge mértékben nyilvánult meg. 
A Dudás cég, mely nemcsak a kiállításon szolgálta a 
fodrászipari érdekeket, hanem lakásán is állandóan fo
gadta a jó szegedi ételek és italok mellett a vendégeket, 
azonkívül üzletében is, ami különben a vásár tartama 
alatt szakmai oktatás színhelye volt.

De kivette részét méltóan a fodrász szakosztály is 
a kartársak fogadtatásából. A vásár utolsó napján vagyis 
június 6  án délután 3 —7 óráig az iparos tanonciskola 
egyik nagy termében szakbemutatók voltak, míg a má
sik teremben országos fodrászipari vezetőségi értekezle-
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tét tartottak, melyen az évek óta felszaporodott sérel
mekről beszéltek, de egyben elhatározták, hogy memo
randumokat többet már nem gyártanak, mert ezeknek 
nagy része vagy a kamarák sóhivatalához kerülnek, 
vagy pedig a ma divattá vált s túl socializált paragra
fusok között őrlődik fel, minek következtében a fodrász
ipar adókkal rendelkező tagjai az utóbbi években telje
sen védtelenül állanak. Elhatározták, hogy még egy 
utolsó kísérletet tesznek és pedig az összes szakosztá
lyok elnökeivel országos értekezlelet tartanak, amelyen 
a tőkéjük és existenciájuk védelmének érdekében a pol
gári jog súlyukat latba helyezik s ha kellő védelmet 
nem nyernek, akkor országos demonstrációs megmoz
dulásra szánják el magukat, illetve olyan politikai és 
gazdasági pártok mellé állnak, kik segítségére kívánnak 
lenni a mai adófizető és túlságosan beinvesztált üzlet- 
tulajdonosoknak.

Az értekezleten megjelentek a szegedi vezetőségen 
kívül a budapesti, kiskunfélegyházi, a gyulai, csabai, 
orosházi, hmvásárhelyi, makói, szőregi, kkdorozsmai 
és a kisteleki stb. kiküldöttek. A kiküldötteknek egyezett 
a kívánságaik a fentiekkel, de a türelmetlenség jele lát
szott meg mindenkin. Hibáztatták úgy a budapesti, mint 
a szegedi vezetőséget azért, hogy nem tudják kijárni a 
sérelmek orvoslását. Különös elkeseredést váltott ki Tö
rök Ferenc ügyvezető elnök azon bejelentése, hogy a 
kormány átiratot küldött, melyben az van lefektetve, hogy 
a kormány a fodrásziparra is be szándékozik vezetni a 
8  órai napi munkaidőt. Ez ellen a jelenlevők egyhan
gúlag és igen nagy elkeseredés melleit erősen tiltakoz
tak.

A gyűlésen elhangzottakból a következő sürgős 
és elengedhetetlen követeléseket jegyezzük fel.

Ezen követeléseinknek nem az az intenciója, hogy

új törvények hozassanak, hiszen arra nincs időnk már 
várni, csupán azt kívánjuk, amit nekünk pótrendeletek 
nélkül az eredeti 1922. évi törvény biztosit.

Vagyis kívánjuk, hogy:
1) csak az tarthasson tanulót, akinek nyílt és olyan 

műhelye van, melynek berendezése és az ipar gyakor
lásához szükséges szerszámok megfelelnek annak a kö
vetelménynek, hogy a tanulót a mai idő kívánalmai sze
rint ki lehessen képezni;

2 ) vonassák vissza az úri és hölgyfodrász ipar 
rokonrendelete, hogy az egyikről a másikra csak úgy 
lehessen áttérni, ha a képesítést a gyakorolni óhajtó 
szakszerűen igazolja;

3) vonassék meg azon mestertől a tanonctartási 
jog, akinek egymásután felszabadításra kerülő tanulója 
nem tesz kellő szaktudási tanúbizonyságot a vizsgáló 
bizottság e lő tt;

4) vonassék vissza a 78000/932 K. M. számú 
rendeletnek 50 és 51 §§-ai. Ugyanis ezen méltányos- 
sági rendelkezésekre ma már szükség nincs. Fodrász 
van már elég, tehát nem kívánatos, hogy a nők részére 
a kivételes rövid gyakorlati idő biztosíttassék. — Elég, 
ha nagykorú is az a nő, a gyakorlati időben töltse csak 
le a törvényben előírt segédidőt;

5) tiltassék le azon rendelkezés, hogy képesített 
iparnál segédi alkalmazásra 1 P lefizetése ellenében 
cselédkönyvhöz hasonló segédkönyv kiadható legyen; s 
végül

6 ) vonassanak vissza azon méltányossági rendel
kezések, melyek a kontár bírósági ítélkezéseknél figye
lembe vehetők voltak, miután ezen enyhítési rendelke
zések csak arra jók, hogy a kontárok még jobban el
szaporodjanak.

A szegedi naggyíilés tanulságai után a fodrász iparosságnak kell saját magán seg íten i!
Minden fodrász iparosnak tisztába 

kell azzal lenni, hogy a kormány a tör
vényekkel nem tud jólétet biztosítani. 
A jólétnek csak mi egyedül, magunk 
lehetünk a kovácsai I Tehát saját jól fel 
fogott érdekében cselekszik mindenki, 
ha az évek óta folyó tanácskozások és 
memorandum gyártása helyett egy ve
zérnek, egy parancsnak áll a szolgála
tában.

Elég legyen a vitatkozásokból, a személyeskedés
ből, az önzések sorozataiból, de legyen elég már a truc 
politikából is 1 A jövőben csak a vezetőkre, az országos 
elnökön keresztül a szakosztályi elnökökre kell hallgatni 
és csak azok parancsait, utasításait végre hajtani.

Török Ferenc országos ügyvezető elnök úr, kinek 
fényképét itt közöljük, az utóbbi évek alatt tevékenysé
gével bebizonyította azt, hogy a fodrász iparosság ve
zére lehet és száz százalékig a kezébe tehetjük le a 
fodrász iparnak a sorsát.

Ezen lap soraiban felesküszünk mi vezetők arra, 
hogy azonnal megállítjuk a közelgő veszélyt, az ipa
runk pusztulását, ha a szakosztály elnökei kivétel nél
kül levélileg azonnal bejelentik csatlakozásukat az or
szágos szövetségnek (Budapest, Csengery u. 15 sz.) és 
annak utasításait teljesítik. És ha a szakosztályi tagok 
a fentiek értelmében követik az elnökeiket, akkor ipa
runkat a boldogulás útjára fogjuk vezetni.

Fodrász iparostársam I Ha egy kicsit is szereted a 
mesterséged, hallgass reánk és cselekedjél.

Mi vezetők elhatároztuk magunkat arra, hogy egy 
utolsó kísérletet teszünk érted és iparunkért. S ha ezen 
elhatározásunk nem sikerül, annak ismét csak te leszel 
az oka, mert nem álltái mellénk. Nem hoztál egy le- 
vélbeni, vagy személyes megjelenéseddel és cselekvése
iddel való támogatást. Nem fizeted lelkiismeretesen 
vagy egyáltalán nem a tagsági díjat, mely az adminisz
tratív irányításra kellett volna. Nem fizettél elő a szak
lapra, amely részedre szellemi irányítást nyújt, stb.

Olvassad gondosan el ezen sorokat és látni fogod, 
hogy ezeket a múltban nagyrészben mind elmulasztottad, 
tehát ne csodálkozzál azon, ha az iparod, a kenyér ke
reseted a jelen sivár sorsra jutott.

Elhatározásunk keresztülvitelénél egy szakosztályi 
elnök csatlakozása sem maradhat el. Ha a csatlakozás

szaKOsztályokés a lentiek megértése meg lesz, akkor 
minden egyes tagja velünk lesz.

Jelszavad legyen az, hogy csak akkor válalsz köz
terheket és a segédek fizetésének a maximálását, ha 
úgy engem, mint téged megvéd a törvény a kontárok 
hadától. A 48 órás munkaidőt is csak azután lehet 
reánk oktruálni, ha sérelmeink orvoslása által jelen hely
zetünkben a javuló állapot bekövetkezik. Korai a kor
mánynak a 8 órai munkaidő kérdésének a felszínre ho
zatala a fodrásziparnál, hiszen alig dolgozunk 3 órát. 

Készüljetek az országos demonstrációra I 
Vagy rendet teremtünk, vagy szétzüllünk!

(Dudás.)

„ talán ün sem fizetett élű ezen szaklapra?
Pedig ez dolgozik az Ön érdekében, tehát 
tartozik az előfizetéssel.
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Miben rejlik a XX. század fodrászmestereinek boldogulása a mai
súlyos gazdasági helyzetben.

A legelső szabály, amely alapja mindennek: A 
tökéletes szaktudás. Ezt már az inasidő legelső percétől 
a segédkoron át, az önállóság minden napjában jobban 
és jobban megszilárdílhatjuk. Itt nagyban hozzájáiul- 
nak azok a körülmények, amik a kiindulási pontból 
üstökösként állanak — akár a jellemes és tökéletes 
szaktudású főnök — avagy a tiszta és józan életű se
géd  ̂ személyében, Az ilyen körülmények, ha rossz ha
tásúak — csak késedelmet jelenthetnek — de ugyan
akkor tökéletes mestert nevelnek. Ha az ilyen ember 
nem csügged és van akarata nemcsak hogy tökéletes 
fodrász lehet, hanem fölé is emelkedhet az átlagem
bernek. Aki nem képezi magát — aki nem tanít önzet
lenül — később megbosszulja magát. Itt megjegyzem : 
a csalódott főnökök ne csüggedjenek, mert ha megta
nítottak valakit és visszaél a jósággal — ma még nem 
tudunk, de becsület szavunkra mondjuk — mi szegedi 
fiatalok, az elkövetkező holnapban lefogunk számolni 
velük. Goethe szavait idézve: „Az élet rövid, a művé
szet hosszú." Aki mester akar lenni, az legyen egész 
életén át tanonc. A legújabb ipartörvény már tökéletes 
szaktudásra alapozza az önállóságot. Megjegyzem, ha 
egy mester józanul tud gondolkozni — ha jellemes em
ber, akkor iparförvény nélkül is kell, hogy méltán kép
viselje iparát. Gondolnunk kell arra, hogy aki a mai 
időben a jó munkájával megállja a helyét — később a 
rohamosan fejlődő korral haladva — éppen, hogy helye 
lehet a Nap alatt. Mi lesz azzal, aki nem a tökéletes 
szaktudásra alapozza minden idejét ? Ha megöregszik, 
a modern kor háromszorosát követeli. Ilyenkor jönnek 
az árrombolók. Örülök, ha megélhetek — jelszavak. 
Te értelmes, öreg mester úr, nem akarom a bajokat az 
öregségre átplántálni — de itt is sok a hiba. Példa
képül állítom a történteket a fiatal testvéreimnek, hogy 
tudják meg — ha egy ember fiatal korában az iparát 
félvállról tanulta meg — öregségére félválról fogják ke
zelni. Hogyan tudjunk segíteni utólagazon az öreg mester 
úron; aki segéd korában verte a mellét, de a fodrászipar bol
dogulásának előbbre jutását — saját jellemével megakadá
lyozta. A mester úr, aki a 10 filléres borotvás áraival 100 és 
100 becsülettel dolgozó fodrász iparost mételyezett meg — 
miközben ő a nagy siheder — filléreket fizetett segé
deinek, majd a kávéházi asztalnál hamiskártyázott. A 
mester, aki titokban maga szabja az iparát sárba tipró 
árakat úgy, hogy „Nagyságosasszony" vagy „Úrnak" a 
10 pengős bérletjegyet 7 pengőért számítom — mél- 
tóztassék a mi vendégünk lenni —. Tehát a második 
szabály: Te öntudatos mester tartsd be az árakat. Ne 
azzal érvelj, hogy a másik liahotázó ennyiért dolgozik. 
Ott leszünk mi fiatalok és ismételten hangsúlyozzuk, 
cselekedni fog az alföldi metropolis fiatalsága. Ezek 
előtt kellett volna említeni, hogy lehetőleg a spórolt 
pénzünkből nyissuk az üzletet — mert ez az üzletnyi
tás elszánttá teszi az embert és nagy horderővel bír. 
Itt aranyszabály legyen: Sohse törekedjen akár a taní- 
tófőnöke üzletével szemben vagy közelében, sem a volt 
munkaadójával szemben üzletet nyitni. Ezt szabad; de 
jellemtelen dolog, amely később feltétlen megbosszúlja 
magát. Az üzlet legyen észszerűen megválasztott és an

nak legyen higénikus fodrászüzlet képe úgy kívül, mint 
belül. A szép és tiszta üzlet a főnök szaktudását és 
egyéniségét tükrözi vissza, ahová bizalommal fordul a 
kényeskedő vendég is. Ebben az üzletben ott legyen 
minden, amire szüksége van egy fodrászszalonnak. De 
ez mind ragyogjon. Itt a takarékosság egy jelszabály, 
amely adja a lehetőséget a létezéshez. A kímélés, a 
rendszeretet, a tisztaság az üzlet életében, ami egyúttal 
takarékosság is. Takarékoskodjon a főnök  — de ez ne 
abban nyilvánuljon meg, hogy az üzletben a vendégek 
és az alkalmazottak (fűtés ideje alatt) fázzanak. Le
gyen észszerű a takarékosság. Ha a vendég fázik — 
ha a segédek figyelmeztetik a főnököt a hideg üzlet- 
helyiségre, akkor észszerütlenségével ne támassza alá 
óriási hibáját egy darab fával — amelyet a sok hű-hó 
mellett beledob a kályhába. Ha rugó kell a gépbe — 
ne tétovázzon — vegye meg. Mert a főnök rossz szer
számával a jó segéd sem tud dolgozni. Egy rugó miatt 
éppen a legjobb vendég maradhat el, mert pont itt hú
zott a gép. Ez is a takarékosság egyik fokmérője. Itt 
nincs kivétel. Tisztaság legyen egy fodrászüzletben. Ez 
nemcsak követelmény, hanem lelkiismereti kérdés is.

Takarékoskodhatunk a mérésnél is. Szabály legyen 
i t t : Lehetőleg a sampoon, az öblítőszer (ecet, citrom) se 
több, se kevesebb ne legyen. Takarékosságot jelent, ha 
a legnagyobb vigyázatossággal vagyunk — a márvány
lapok, szekrény — ablaküveg — tükrök, asztalok, lám
pák, villanykonnektorokra — körtékre stb. A kár min
denütt kár. A kijavítás pénzbe kerül. Takarékosságot 
jelent, ha portörlöt használunk és nem selyempapírt a 
portörlésre. Az üzlet ne takarékoskodjon a világítással. 
Költségtöbbletet jelent a végén, de megtérül? Miért? 
A világítás megköveteli a tisztaságot, a rendet, jó vilá
gítás mellett, nem mennek tönkre az alkalmazottak sze
mei. A tiszta és jólvilágított helyiségbe még a nedves 
novemberi napon is szívesen lép be az emker. Nem 
érezztik-e magunkat jól a színházban, éttermekben vagy 
egy szép üzletben, a legzimankósabb időben is?  Kit 
nem állítanak meg a diszkrétfény ű ízléses kirakatok? 
Fényesen kivilágított üzlet, ha kicsi is, nem veszik el 
a nagyok között.

Legyen ellenőrzés és pontos vezetés mindenről 
egy üzletben. Itt érvényesülni fog a szabály: „Addig
nyújtózkodjál, míg a takaród ér."

A jó iparos üzletét éppúgy a magánéletét is, az 
egyszerűség jellemzi.

Legyen pontos mindenben a főnök és ezt köve
telje meg az alkalmazottaitól is. A pontatlanság tönkre 
teheti az üzlet hírnevét. Legyen mértékletes élet az üzletet 
nyitó iparában, mert ez a megfontoltságnak, nyugodt
ságnak az alapja. Vele jár rendszerint a jó egészség és 
érvényesülés.

Legyen szaklap egy üzletben, mert fejlődni és a 
korral haladni enélkül nem lehet. Ez a szaklap azon
ban legyen pontosan kifizetve — mert csak így tud a 
szerkesztőség mindig többet és szebbet nyújtani.

Tanítsa a főnök az alkazlmazottait, mert önzet
lenség hálás tanítványokat nevel.

Legyen a fizetés pontos mindenhol Elsősorban az

Lelkiismeretes fodrász beretválás előtt beretváját

L Y S O F O R M MA L  fertőtleníti
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alkalmazottaméi, mert az elmaradott hetek nagy ösz- 
szegre rúgnak — amelyet egy iparosnak kifizetni na
gyon nehéz. A nem pontos fizetés, munkakedvtelenné 
teszi az alkalmazottat és sokszorosan ráfizethet a főnök.

A jó főnök egyben adminisztrátor, jó emberis
merő. Igen fontos, kit vesz segédül maga mellé. Segé
deit nem találja készen, neki kell formálni — nevelni. 
A nevelés mindenkinek nyújt bizonyos csiszoltságot. Nö
veli, esetleg pótolja az emberi érték egy részét. „Abban 
a csomó kavicsban mondja Ruskin, — amit a tenger
parton a markunkban fogunk, nem sok különbséget lá
tunk a közönséges kövek és az esetleges drágakő kö
zött. Ha azonban az ékszerész szerszáma elvégzi a csi
szolást, még a legközönségesebből is szebbet varázsol. 
Az igazi drágaköveket pedig oly széppé alakítja, hogy 
többé össze nem hasonlíthatjuk a többivel."

Ha mindezt szem előtt tartja a leendő jó iparos
ember, akkor a fodrdszbajok 90 százaléka ki van küszö
bölve. Nem kell többet a mindennapi gondok közepette 
a fiatal kartársaknak azon fáradozni, — vájjon 
milyen cikket is küldjünk a szaklapunknak — amellyel 
be tudnók férkőzni a kartársak megértő jóindulatába.

Fáradozzunk önzetlenül és nem kérünk mást a fá 
radságért, csak megértést. Nem volna-e jobb a szak
mai technológiáról vitatkozni? Milyen üdvös volna, ha 
fodrász-egyetem létesítéséről beszélhetnénk cikkeinken 
keresztül. Vagy az akarata ellenére bajba jutott öreg 
kartársainknak hol emeljük a pansiót. Higyjék el uraim 1 
A megértésért esedezünk. Mert ez a megértés, össze
tartásra inti a kartársakat, összetartásban rejlik az erő. 
Egyetértésben rejlik az erő. Mert ezzel kis dolgok is 
megnövekednek.

UJ EREDMÉNY a  FODRÁSZIPARBAN! az*-„EKA“ motoros 
hajszárító bura, mellyel időt, áramfogyasztást takarít meg!
A motor golyóscsapágyas, zajtalan. Szárítási Idő yu-25 perc. Szabályozhat* kap
csoló, hitien, langyos és meleg levegőié. GYŐZŐDJÖN MEQ ERRŐL ÖN IS! 
KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT! Lcvlezölaphívásra vételkányszer nélkül bemutatom. 
KEDYEZO FIZETÉSI FELTÉTELEK! — ÍRÁSBELI JÓTÁL/.ÁS! *v,
Kapható : MONÁTH Budapest, VII. kér. Dob-utca 78. 

Lerakat: Dudás Sándor Szeged.

Szüntessük be a tanonctartást
Ha valaki komolyan foglalkozik a borbély és fod

rász ipar már lerongyolódott viszonyaival, akkor már 
kétségtelenül meg kell, hogy állapítsa, hogy ennek a 
tönkremenéssel egyenlő értékű helyzetnek részben ma
gunk is okai vagyunk.

Nézzük csak meg az utóbbi idők gomba módra 
elszaporodott, új üzletek fiatal tulajdonosait. — A leg
többje semmiféle segédi gyakorlat nélkül lett önálló. — 
A gyakorlat hiánya azonban az életben rendszeresen 
meg szokta magát boszúlni. — Éz a bosszú mutatkozik 
nemcsak az új, hanem most már a régi üzleteknél is. 
Az utóbbi időben még a régi üzlet sem képes a leg
minimálisabb életnívóhoz szükséges összeget megke
resni. — Ha keressük az okokat, hogy mi eredményezte 
ezt a szomorú helyzetet az iparunkban, akkor könnyű 
szerrel rájövünk arra, hogy semmi más mint a sok ta- 
nonc tartás. A közelmúltban egyes üzletek 2 sőt 3 ta- 
noncot is tartottak. — Ezek aztán sajnos felszabadu
lásuk után nem tudtak megfelelő elhelyezkedést találni, 
minek következtében önállók lettek abban a boldog re
ményben, hogy majd most mint önálló üzlettulajdono
sok megkeresik maguknak azt az összeget, amiből 
könnyű szerrel meg fognak majd tudni élni. — Köz
ben persze jött a sok-sok csalódások sorozata számukra. 
Az új üzleti vállalkozás balul ütőit ki számukra, mert 
több volt az eszkimó, mint a fóka.

Közben ezen új mestert játszó üzlettulajdonosok 
játszva a borbély mesterséget, a tanoncok egész töme
gét vették fel gyengén alapozott üzletükbe. Ezen felvett 
tanoncok azután részben ottan, részben az üzlet tönkre 
menése után más üzletekben próbálkoztak szerencsét a 
borbély és fodrász ipar dicsőségére. Hogy ezen invázió 
a fodrász iparra mit eredményezett, azt mi mostan már 
láthatjuk és érezhetjük, ha bele nézünk üresen maradt 
pénztárcánkba. Ez a való tényállás iparunkban. Ha eb
ből a kínos helyzetből szabadulni akarunk, akkor csak 
egy lehetőséget ismerek és csak egy esetben tudunk 
megszabadulni a mai kínos helyzetünkből. Még pedig, 
ha egységesen elhatározzuk az egész országban min
denütt, hogy 5 évig sehol sem veszünk fel tanoncot. 
Öt évig beszüntetjük a tanonctartást, mert csak evvel 
az elhatározottsággal tudjuk megmenteni iparunkat a 
jövőnek. Ezt az indítványt tettem a miskolci szakosztály 
legutóbbi választmányi ülésén, amelyet a választmány 
tagjai örömmel is fogadtak. Ha megfelelően előtudjuk 
készíteni, az összes miskolci önálló kartársak csatlakozni 
fognak ezen korszerű indítványomhoz. Ezen indítvá
nyomnak országos viszonylatban való elfogadását java
solom lapunkon keresztül az összes magyarországi kar
társaimnak. En ebben látom az orvoslását a fodrász 
ipar égető bajainak. Foglalkozzunk e kérdéssel többen, 
akik hivatást éreznek a szakma megmentésére.

Több szem többet lát, mondja a régi példabeszéd 
En is ebből a feltevésből hívom fel a kartársaimat. Csi
náljunk már végre valami kezdeményező lépést a bajok 
orvoslásához, mert el jár az idő és ha kimegyünk az 
időből anélkül, hogy tennénk valamit, akkor pótolha
tatlan vesztességet okoznánk az egész fodrász ipari tár
sadalomnak.

Kerekes József.

ondoláló fixateurt és tengeri szivacsot hasz
nál. Egy csomag fixateur ára 30 fillér, 
tengeri szivacs darabja 10,-14 fillér
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A hajvágó gépek, gilette pengék 
és a tartós ondoláló gépek tank

jai hengereli le a fodrászipart
A fenti cím, mely a tankot említi meg, elég ijesztő 

masinát tár elénk, különösen azok elé, kik a világhá
borúban látták azt a gépjármű óriást, csigabigához 
hasonló lábaival hegyen-völgyön. Minden erődítésen és 
harci fegyvereken keresztül menni, ugyanúgy tűnik fel 
most a fenti címben foglaltak is előttünk. Az említett 
szerszámok egymásba kapaszkodva jelentek meg a fod
rászipari fronton és ha a fodrászipart űzők nem ipar
kodnak ezen korszakalkotó találmányokra ellensúlyozó 
védelmi apparátusokat ellenállásba állítani, akkor az 
ipar megsemmisül a legrövidebb időn belül.

Kedves fodrász iparos társaink I
Ezen fenti sorokkal nem ijesztgetni akarunk, ha

nem csupán csak gondolkodásra akarunk rábírni és ha 
számolsz, illetve széttekintesz az üzletedben és a vá
rosod utcáin sétáló nagyközönségen, akkor látod majd 
te is, aki a gépek berendezésében és munkába állítá
saiban délibábokat láttál, hogy te is úgy jártál, mint 
az egyszeri asztalos, ki a faanyagot feltüzelgette és 
amikor a mesterségét folytatni akarta, nem volt miből 
a megrendeléseket elkészíteni.

A hajvágó gépekkel tönkre tetted a hajvágási és 
ápolási anyagot, illetve elcsúfítottad ember társadat. 
Hajmosásokat, fésüléseket kérésre sem szívesen végez
tél, mivel minél többet akartál borotválni: a borotvára 
támaszkodtál csak és nem számoltál a technika fejlő
désével, erős versenytársaddal a gilette pengével, mely 
legyőző feled lett. Ma nincsen haj, amit művelj; a sza- 
kálat pedig könnyű szerrel a gilette törülgeti le.

Igaz, pótoltad a női haj levágásával mulasztáso
dat, de ma már ezt is kiadod a tarlós gépek csillogó 
és csábitó hatalmának.

Gépei már mindenkinek lesz, csak a vendégeik 
fogynak el, tehát tanácsos lesz elővenni a fodrász ipa
rosoknak a jobbik eszüket és a géphatalommal szembe 
állva azt a szent igazságot hirdetni, hogy élőlényen csak 
a kézügyességgel elvégzett teljesítmény a méltó munka 
úgy a fodrászra, mint a nagyérdemű közönségre.

Ha vagytok szakosztályi vezetők ? őrködjetek, hogy 
minél kevesebb gép jöjjön be a városotokba. S ha va
lami kevés be is érkezik, az olyannak a kezébe kerül
jön, aki tud is vele bánni.

LORISSA-PAJOR
B U D A  P E S T ,  VIL K e r té s z  u c c a  23.

I l l a t s z e r  és fodrászati cikkek szaküzlete 
Kaphatók az összes fodrász felszerelések úgy az 
úri valamint a női üzletek részére a legkifogásta- 
lanabb kivitelben és a legolcsóbb árak mellett. — 
Egyben felhívom a tisztelt Vevő Urak figyelmét a 
legújabb Lorissa gyors borotva crémemre, mely a 
legkényesebb igényeket is kielégíti. Minden 10 pengő 
vásárlás után >/j kiló borotva créme, vagy Va kiló 
shampoon .ingyen". Tegyen próbarendelést!

Nagy átalakulás fog a közeljövőben a fodrászipar
ban történni, sérelmeink eliminálásának be kell követ
kezni, az országos nagygyűlésnek egyik sarkalatos pontja 
lesz e tétel. Bővebb felvilágosítást és magyarázatot az 
országos szövetség elnöke Török Ferenc nyújt. Minden 
esetre az előrelátó jelek szerint készüljetek az orszígos 
demonstrációs napra.

Ezen a demonstrációs napon meg kell erősíteni a 
szegedi fodrász szakosztály azon határozatát, amely úgy 
szól, hogy vegyi és technikai gyárak által termelt illetve 
terjesztésre váró anyagokat, nyilvános bemutatásait il
letve terjesztését csak abban az esetben pártfogolja és 
ajánlja tagjainak, ha az tényleg jó és szükséges a fod
rászipar kívánalmainak. Egyben pedig azt is kiköti, 
hogy a pártfogásba vett termékeket megszabja, hogy 
kiknek lehet kiadni, mert a jövőben szakavatatlanoknak 
bojkott alatt levő tagoknak, illetve filléres fodrászok ki
szolgálása tilos. Az illegitim gyártókat, de a szakosz
tály által támogatott gyártókat is bojkottálni fogja, kik 
a határozatot megszegik illetve a szakosztály megkerü
lésével kiszolgálnak árút.

Ma már mindenki gép és vegyitermékek gyártója 
akar lenni, amely túltermelés, illetve nem megbízható 
termelés folytán sem a gyártó, de különösen afodrász- 
ipar jár rosszul. Tehát közös érdeket szolgál a fenti ha
tározat, amely csak használhat elsősorban a fodrász
iparnak, használ a szakavatatlanoknak illetve a filléres 
fodrászoknak, kik úgy sem tudnak sem a vállalt fizeté
seknek, sem pedig a szakmunkával járó kötelezettségeik
nek eleget tenni, amely a közeljövőben csak súlyos 
katasztrófába kergeti az összes érdekelteket. A fentieket 
országosan magunkévá kell tenni és jelszavunk legyen 
csak azon gyártmányokat használni, illetve propagálni, 
kik a fenti határozatot betartják. A jövőben magánúton 
vagy tanfolyamokon is csak azokat tanítják, kik a fen
tiek szolgálatában állnak. Kontárok és fodrászipari egye
temes érdekek ellen dolgozóknak nem állunk többé ren
delkezésére.

Minden kartárs üzletének nívóját emeli, ha az 
alanti reklám figyelmeztetést kemény lapra ráírva üzlete 
kirakatában vagy feltűnő helyen kifüggeszti:

A JÓ MUNKA
még ha többet fizetünk is érte 

o l c s ó b b ,  
mint az olcsónak mondott

s i lá n y  munka.

Sok kellemetlenségtől szabadulunk, ha rendes jó 
munkát végeztető helyen dolgoztatunk.

A szegedi Törekvő csoport megalakult 
és az egymásközötti szerződést aláírták és 
megkezdték a működésűket. Folyó hó 25- 
én az Ipartestület nagytermében felolvasást, 
divat ismertetőt és vitaestét tart, melyre 
meghívja az összes mestereket, hozzátar- 
tózóikat, segédeket és tanulókat a Törekvő 
csoport. Kezdete este 8 -10-ig. Belépti díj 
nincs.
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Miskolci üdvözlet
Hufnagel Józsefnek

Üdvözöljük a „Budapesti Női fodrász Ipartestület" 
agilis új elnökét először, hogy a budapesti Kartársaink 
többségén ek akaratából elnöke lett a női fodrász Ipar
testületnek; másodszor pedig üdvözöljük őt abból az 
alkaomból, hogy szakított az elődje negatív szokásaival 
és pozitív formában tesz elget az elnöki tisztséggel járó 
kötelezettségének. A legelső ilyen tevékenysége az „Ipar
testület Lapjának" folyó év május 29-én megjelent 22. 
számában közzétett cikke volt, amely az árrombolással 
foglalkozott oly szakszerűen, hogy az illetékes körök 
bizonyára felfigyeltek reá és kellő megértést fognak vele 
szemben tanúsítani is.

Megemlíti és szakszerűen kimutatja Hufnagel Jó
zsef kartársunk ebben a cikkében, hogy egyes üzletek 
tulajdonosai annyira áron alul dolgoznak, hogy az ön
költséget sem érik el és ez a cselekedetük a többi ipa
rosokat megkárosító célzattal történik, mely tény teljesen 
kimeríti a tisztességtelen versenyről szóló törvény erre 
vonatkozó rendelkezéseit. Erről az új ipari novella ren
delkezéseiről elmélkedik Hufnagel József kartársunk em
lített cikkének további soraiban és kimutatja a törvény- 
tervezet rendelkezéseiből, hogy evvel az árromboló üzlet- 
tulajdonossal a jövőben az illetékes Ipartestület felperes
ként léphet fel és a többszöri büntetések után az ille
tékes hatóságnál az iparengedély megvonására lehet ja
vaslatot tenni.

A fodrász iparban jelenleg az a helyzet, hogy az 
iparüzők 40—50 s ázaléka olyan súlyos közteher hát
ralékkal van megterhelve, hogy azt a mai súlyos viszo
nyok között soha sem fogja tudni megfizetni. De nincs 
is ezeknek ennélfogva szándékukban a közterheket meg
fizetni ; egészen bizonyos, hogy ezeknek az üzlettulaj
donosoknak 30 százaléka a közterhet egyáltalában nem 
is kalkulálja bele számadásaiba, tehát azt nem is fizeti; 
minek következtében úgy áron alul dolgozhat, tömeg 
termelést produkál, miáltal a közvetlen szomszédját, 
amelyik becsülettel igyekszik eleget tenni állampolgári 
kötelezettségének, konkurenciára készteti; ha pedig az 
nem reagál, akkor egész bizonyosan bekövetkezik annak 
a becsülettel dolgozó kartársnak a tönkre menése.

Ez a helyzet ma a fodrász és borbély iparban. 
Erre a súlyos körülményre akarja felhívni a figyelmét 
Hufnagel kartársunk az illetékes tényezőknek 1 Remé
lem, hogy el is éri majd célját, hiszen cikke, melyben 
erről elmélkedik az erre legilletékesebb lapban, az „Ipar
testületek Lapjában" jelent meg, mely viszont ott fek
szik nemcsak a mi szeretett iparügyi miniszterünk asz
talán, hanem az ő kiváló munkatársainak asztalán is. 
Ezért üdvözöljük mi miskolcziak a „Női Ipartestület" 
új elnökét egyenlőre a vidéki úri és női fodrász szak
lapunkon keresztül azon jóleső reményben, hogy a 
közeljövőben az Ipartestületek országos nagy gyűlésén 
majd személyesen találkozva, kicserélhetjük gondolatain
kat a borbély és fodrász ipar jobb jövőjének és jobb 
helyzetének a közeljövőbeni megteremtéséhez. Nagyon 
jól tudom, hogy ez mindkettőnknek minden gondolata 
és ideálja.

Kerekes József.

TARTÓSAN UAMVASIT
ÍÜ V E G Á R A R Z S O . 1 HAMVASITÁS5FIU ke rül

M IN D E N Ü T T  K A P H A T Ó

A fodrász ipart űzőknek tudni ke!!, 
hogy mi a veszélyes?

(4 ík közlemény).
A fodrász ipari szerszámok helytelen használata 

folytán bekövetkezett, nem különben a festékektől eredő 
károk ismertetése után, áttérek és a mostani alábbi so 
raimban a hajszőkítésnél előforduló hibákat ismertetem, 
s amelyeknek értelmét megszívlelendőnek tartok min
denki részéről, aki a fodrász ipart fizi.

1. A hajszőkítésnél előfordulhat, hogy az előbb már 
szőkített (tő szőkítést értve) hajra valaki azon helyekre 
is rákeni (csurgatja) a szőkítő anyagot, amely része a 
hajnak az előbbeni szőkítésnél kellő színt ért el, minek 
következtében a hajnak az a része világosabb lesz a 
többi résznél s ha ez az eset többször ismétlődik, a haj 
végei szalma színűvé és törékennyé lesznek. Hogy tehát 
ez elő ne adhassa magát, figyelmesen kenjük fel az 
anyagot, hogy az szét ne folyjon a hajon.

2. Aki szőkítés elvégzésére vállalkozik, annak tudni 
kell azt, hogy a raktárában 30 százalékos hydrogén- 
hyperoxidnak kell lenni, még pedig százalék és név 
megjelöléssel üvegdugós üvegben.

3. A munkánál illetve a szőkítő anyag összeállítá
sánál nem szabad egyforma, könnyen összetéveszthető 
üvegeket tartani, mert ennek folytán megeshet az, hogy 
az elkészített kisebb százalékos anyag helyett a tiszta 
30 százalékos anyagot kenjük fel a fejre, amely bizony 
nagy veszélyt rejt magában.

4. A szőkítő anyag felkenése alkalmával nem sza
bad a vendéget magára hagyni. Nem szabad illetve nem 
ajánlatos a hajat lekötni. Nem szabad lemosás nélkül a 
vendéget haza engedni; — vigyázni kell, hogy a sző
kítő anyag a nyaknál a ruhára ne folyjon, mert a ruhát 
kilyuggatja és kiszínteleníti. A homloknál viszont arra 
kell vigyázni, hogy a szemöldökre rá ne folyjon, mert 
az akkor azon a helyen kivilágosodik.

5. A szőkítő anyag elkészítésénél nem szabad az 
üvegeket avagy a tálakat az asztalra, pultra tenni, mivel 
az edényekről lecsöpögő anyag az oda helyezett ruhát, 
kalapot, retikült kivilágosítja és megrongálja.

6 . A vendég előtt a hydrogén nevet soha se em
lítsük, sőt ellenkezőleg tagadjuk le, hogy az lenne, a 
fodrász összeállítása szerint az nem más, mint a „fehér 
Henna".

Az elsorolt 6  pontban foglaltak után most pedig 
ismét visszatérek a 2., 3. és 4. pontokban megemlített 
sorokra és feltárom, hogy elhanyagolásuk esetén, milyen 
súlyos károk származhatnak.

a) Ha a fodrász a gyógyszertárból készen hozatja 
a szőkitőt és nem a hajnak megfelelően lett százalé
kosa ,  a hajat nem világosítja ki, minek következtében 
a vendég ott hagyja a fodrászt azon megjegyzéssel, hogy 
nem tud szőkíteni.

b) Az üvegek hiányos dugózása következtében a 
szőkítő anyagunk gyengévé vált, amiáltal a munkánk 
sem sikerülhet kellő eredménnyel.

c) Ha a felkent anyag nem lesz a hajból kimosva, 
a hölgy vendégünk másnap vissza jön, hogy a kívánt 
színnél a haja sokkal világosabb lett.

d) Az egyforma üvegek használata folytán meges
het, hogy a 30 százalékos anyag lesz a hajra rákenve, 
aminek aztán az a következménye, hogy a fejbőr be
gyullad, a haj kihullik és a hölgy örökre kopasz ma
rad. Ez a tévedési eset bizony már több esetben a bí
rósági ítéletek folytán igen sok fodrásznak az existen- 
ciájába került.

A jövő számunkban a tarlós ondolálásnál előfor
duló bajokat és a gyógyítási módozatokat fogom is- 
mertetni. (üiulús.)
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Egyet mást az iparról
Irta : VÉRTESY ISTVÁN, Budapest.

Az első ránk maradt okmány, mely az iparosok
ról említést tesz I. Endre királyunk idejéből való.

A tihanyi kolostornak alapító levele szerint a szer
zetesek a földbirtokon kívül iparosokat is kaptak, és 
pedig 2 vargát, 2 ácsot, 1 ötvöst, 2 gyalust, (asztalos 
lehetett), 2 molnárt, 1 esztergályost (valószínű fa esz
tergályos voli) és tímárt ezt is csak egyet.

Ezek az iparosok csak félig voltak szabad embe
rek, mert azt a kiadott munkát, melyet uraik megpa
rancsoltak nekik, kötelesek voltak minden külön ellen
szolgáltatás (illetve ellenérték nélkül) elvégezni, egyéb
ként szabadok voltak, mások részére is dolgozhattak 
és munkát vállalhattak így kellett kifejlődnie e vásárosok
nak ahol a kézmüiparosok készítményeiket eladhatták.

Bár az iparok űzői igen lassan szaporodnak és 
így csak a királyok, püspökségek és szerzetesek, vala
mint gazdag főurak udvarai adták a lehetőséget, hogy 
munkát találjanak és árúikat értékesíthessék. Elősegítet
ték az ipar fejlődését ősi királyainknak honvédelmi célt 
szolgáló telepítő politikája, amely maga után vonja a 
külföldi országokból a kézműiparos telepesek be hoza
talát, igen nagyszámú német, francia, olasz és találunk 
cseheket is e telepesek között, ezek bár nem telepedtek 
le mindannyian, az udvarok, főpapok stb. helyeken, 
hanem legtöbbje a már kijelölt helyeket foglalta el a 
lakosság közölt, ahol meghonosították a különböző ipar
ágakat.

Az Anjou házi királyaink már családjuk hatalmának 
megerősítése végett is mindent elkövettek ezeknek az ipa
rosoknak megerősödése érdekében, de szem előtt tar
tották az iparral foglalkozók által alapított városok ér
dekeit is.

Talán Zsigmond király nevezhető még korának 
azon nagyjai közül valónak, aki idejében felismerte ezt a 
helyzetet, hogy csak azon esetben tudnak megfelelni a kéz- 
müiparosok hivatásuknak és tudnak megfelelni rendelteté
süknek, ha eléggé népes községek vagy városokban élnek 
ésel vannak látva minden szükséges kellékkel ami a véde
kezéshez szükséges. Bár az államhatalom ebben az idő
ben kevésbé volt még központosított és így a városi 
lakosságnak megerősítését sem tudta magára vállalni 
közvetlenül.

Csak annyit tudott tenni, hogy kiváltságokkal tá
mogassa a városok önállósulási törekvéseit és megen
gedte, hogy az iparosok egyesülései a céhek legyenek, 
a királyi védelem és a városok fennhatósága alatt, az 
ipari életet általánosan kötelező határozatokkal szabá

lyozták. Ily módon a „Céhek" az Ipari élet leghatalma
sabb fejlesztőivé váltak. A XV-ik századnak már az ele
jén alig van iparág, amelyeket ne folytattak volna ha
zánkban.

1425-ből a legutolsó feljegyzés, a Budai jogkönyv
ből Budán, kovácsok, mézesek, harangöntők, kardgyár
tók, lakatosok, sarkantyusok, dróthúzók, kerekes, nyíl
gyártók, cihás, csizmadia, takács, stb. sok ipart meg
említ még, de a mi iparunkat csak mint csendes szem
lélőt. gondolom valahol elbújva, de valószínű, hogy 
voltak, mert az akkori harczviselő fiúkat és férfiakat is 
láttunk szőrtelenítve.

Egy 1350 körüli római krónika bár megemlíti, 
hogy Nagy Lajos királyunk anyjának hintóját egész Olasz
országban megcsodálták, a Bertrand de Brachiére uta
zása, című munka leírja, hogy az öreg Budán Arrasból 
való szőnyegkészítőket találtak, akiket jó Zsigmond ki
rályunk telepített Magyarországba. Mátyás király ural
kodása alatt igen nagy volt a fejlődés. Az ország terü
lete nagyobb lett a győzelmes háborúk után, a gazda
sági viszonyok igen kedvezőek lettek.

A maradi ipart fel kellett frissíteni egy kicsit. Má
tyás király, akinek az ipar és művészetek iránt igen 
nagy érzéke volt, az olasz iparosok sokaságát hívta be 
az országba.

Bonfini a királyi udvar történésze megírja részle
tesen, hogy és miképpen akarta Mátyás király az ösz- 
szes olasz iparágakat meghonosítani hazánkban, figyel
mes uralkodó volt, még sajtkészitőket is hozatott. Eb
ben az időben a pápai követ azt írja urának, hogy 
magyarország területén lakó németek mind iparosok, 
igen szorgalmassak, sőt mondhatni annyira kitűnnek 
bányászatban, kereskedésben és iparban egyaránt, hogy 
ezen szorgalmuk révén ők bírják az ország javát. (Pénz
ügyileg voltak igen erősek és ennél fogva erős volt a 
befolyásuk.)

Itt találjuk az első nyomda felállítását is. (1473.- 
ban). Mátyás nem csak az udvart fejleszd, királyi tá
mogatással a városok gyarapodását is előmozdítja, a 
királyi támogatás védelme alatt az akaró és előre látó 
céhek iparos tagjai gazdagodnak, illetve töke erősek 
lesznek vala, különösen az erdélyi szászok városaiban 
virágzik az ipar.

Ez a szép fejlődés Mátyás király halálával megáll, 
a királyválasztási viszályok, a török hódítás bizonyta
lanná teszik a politikai helyzetet. A városok hanyatlásá
val az ipar is hanyatlik, csak Erdély kivétel, ahol Beth
len Gábor fejedelem okos politikával betelepíti az an- 
nabaptistákat (újra keresztelőket), akik igen sok új ipart 
honosítottak meg.

„Beszélni valónk van Ö n n e l, ezért várjuk
és reméljük nem hiába.

H a  i t t  l e s z  B u d a p e s t e n ,
látogasson meg bennünket a legjobban felszerelt, l e g o l c s ó b b  s z a k ü z l e t e t .  
Régi cég, a régi helyen

ÁNGYÁN k.f.t. VII., Rákóczi út40.
A Corvin áruházzal szemben."
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A viszonyok borzalmasakká váltak a török hódolt
ság idejében. Callbert eszméinek hatása alatt, a nyugati 
államok felismerik az ipar elsőrendű állami és gazda
sági fontosságát és ez által az ipar előmozdítása az ál
lam legfontosabb feladatai közé lett sorolva, több államban 
ekkor fejlődött ki az ipar Anglia Franciaország és Hol
landia. Magyarországon ekkor teljes erővel hanyatlik 
alá, csak Debrecen kivétel.

(Folytatjuk.)

Felhívás a szakosztályokhoz !
A Budapest-környéki borbély és fodrász mesterek 

ipartársulata körlevélben felsorolva az iparos sérelmeket, 
arra kérte fel a szakosztályokat, tegyék magukévá a 
körlevélben foglaltakat és f. évi június hó 2 1 . és 30,-a 
között egyenesen a m. kir. kereskedelmi-közlekedés- és 
iparügyi miniszter úrhoz felterjesztve, azok ' orvoslását 
kérjék.

Egyben azon kérelmét is előterjeszti, hogy minden 
szakosztály a panaszok, illetve a kérés kedvező elinté
zése miatt kérje fel a kerületük országgyűlési képvise
lőjét arra, hogy ugyancsak f. évi június hó 21 és 30. 
közötti időben a miniszter úrnál járjon közbe.

A pontok, melyek támogatására az egyes szakosz
tályokat felhívta, az alábbiak :

1. Az 1922. évi XII. t. c. enyhe szakaszai után

iparosságunk örömmel várta az 1936. évi VII. t. c. 
megjelenését. Sajnos, a sok jó szakaszok között egy 
igen fontos, árrombolókra vonatkozó szakasz a Minisz
ter úr hozzánk intézett 7352/1937. Ip. M. sz. leirata 
szerint az 1936. évi VII. t. c. 28. §-a az árrombolásra 
vonatkozó rendelkezései még nem léptek hatályba. En
nek a szakasznak soronkívüli hatályba lépését kívánnánk 
a Miniszter úrtól kérni, mert felfogásunk szerint mind
addig, míg az árrombolást megakadályozni nem lehet, 
a közterheket nem viselő, de iparigazolvánnyal ellátott 
kontárok tábora növekedni fog.

2 Kérni kívánnánk a Miniszter úrtól, hogy a mos
tani OTI járulékokban a kézműiparosokat gyógyszer-, 
orvos- és aggkori ellátásban sorolja be.

A kézműiparosoknál foglalkoztatott alkalmazottak 
80 százaléka önálló iparosok lesznek ; vannak azonban 
olyan szakmák is, amelyekben 40 éves alkalmazottat 
foglalkoztatni nem lehet. Ennek folytán ilyenek a járan
dóságuk élvezetétől elesnek. Ez magában véve is indo
kolttá teszi fenti kérésünket.

Sérelmünk az is, hogy mindaddig, míg az alkal
mazottak minimális fizetéseikről gondoskodás történt, a 
kézmü kisiparosoknak minimális árszabásról gondosko
dás nem történik. A munkaidő rövidítésről is gondos
kodva lett, ami ugyancsak nagyobb terheket jelent a 
kézműiparosságnak. Tény az, rövidebb munkaidővel több 
alkalmazottat kell alkalmazni, ez pedig több adót és 
OTI járulékot jelent.

A fodrászipar érdeke a divat.
A múlt évben divattá vált felliurkázott frizura divatot, hála 

Istennek sikerült megbuktatnunk, de itt a másik rémdivat, amelyet 
a szakavatatlan vízondolálók tábora kíván a saját képére korpor
tálni „a bodri haj“ amely nem más, mint egy szakértelem nélkül 
végzett tartós ondolálás. Az igy elkészített frizurák tűnnek fel most 
úton-útfélen, mely frizura a fodrászipar gúnytényezője, mert ez a 
frizura aztán 6—8 hónapig fodrászt nem is lát, de úgy is lett 
rábeszélve már a dauerre. Szép divat ez az „ősember divatja", 
csaklmég'^csigát és bogáncsot kell bele fonni és kész, de vele 
együttva 4 —5 P-ért dauert ké- 
szítőjbdrászt is.

Fodrász Iparostársaim!

A fodrásznak csak az lehet 
a divatfrizura, amely tele van mű
vészi hullámokkal és vonásokkal, 

tehát annak kell, hogy szolgálatába álljunk, illetve ezeket a frizu
rákat kell csinálni. Itt közlünk egy úri és egy hölgy fejet, amelyek 
különleges modern vonásokkal ellátott eleganciát mutatnak, az úri 
fej eSY korrekt ápoltságot úgy haj, mint bajusz viseletben — A 
hölgyfrizurát elég klasszikus kis tok kalappal lehet kiegészíteni, 
amelyre ráborulnak a hullámok és kiscsigák. Ha kalapnélküli vi
selethez kell, akkor meg hátul a nyakcsiga fölé keresztbe lehet 
1—2 lapos hullámot készíteni, amely helyettesíti a kalapot. Az 
úri frizurát Pintér János fodrászsegéd Szeged, a női frizurát 
Wittmann Leó fodrászsegéd Budapest, rajzolta.
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FELIi LM  U l  H A T A T  LAN
4 D O B O ZB A N  3 ADAG FESTEK A'RA P. 2 * 4 0

< M I N D E N Ü T T  K A P H A T Ó

Ennélfogva kérjük'a minimális árszabásról is gon
doskodni.

3. A kontárok hathatósabb ellenőrzése, továbbá a 
tanorcnevelés és segédtartás könnyebb ellenőrzése 
miatt olyan városokban, községekben, ahol az iparosok 
75 százaléka nyílt üzletekben, műhelyekben vagy tele
peken iparukat folytatják, kérjük a kézmü kisiparnak 
házalásszerü űzését betiltani.

4. A kontárok üldözése az enyhe törvényeink miatt 
teljesen csődöt mondott, mert magánlakásba iparosok
nak bemenni tilos.

Nézetünk szerint olyan egyének, akik akár ipar
igazolvánnyal, akár iparigazolvány nélkül dolgoznak, de 
közterheket nem viselnek, azok nem a társadalomba 
való egyének. Ilyenektől, ha van iparigazolványuk, visz- 
sza kell vonni, ha pedig nincs, mint bűncselekményt 
elkövetőket szigorúan büntetni. Helyén volna mindazo
kat, kik kontárokkal dolgoztatnak, mint orgazdákat bün
tetni és üldözni. És mivel ilyen kontárok garázdálko
dásai nemcsak az iparosságnak, hanem az államnak is 
tetemes károkat okoznak, azok lehetetlenné tételére kö
vetkező az elgondolásunk: Olyan városokban, ahol de
tektív testület van, a detektív, ahol nincs, ott a rendőr, 
vagy csendőr jelentkezzék naponta az iparteslületben, 
átveszi az addig befolyt kontár elleni feljelentéseket, 
azok értelmében kinyomozza a kontárokat, munkájukat 
beszünteti és úgy a kontárokat, mint az orgazdákat fel
jelenti és megbüntetésüket szorgalmazza és munkájának 
eredményéről az ipartestületnek jelentést tesz.

A helyes hajápolás jelentősége a 
fodrász iparban. A „Henna haj

festésről.
(15-ik közlemény.)

A hydrogén-hyperoxiddal kevert hajfestékekkel való 
hajfestési eljárásokat a múlt számokban részletesen és 
kimet í'őcn ismertettem. A Pabor amerikai hajfestéket az 
egyes hajszínek szerint leírtam oly részletesen és meg- 
érthetően, hogy azon soraim szerint a gyakorlatban bár
melyik kartársam bátran megfestheti a vendégének a 
haját.

Jelen soraimban áttérek a „Henna" por festéknek 
az ismertetésére. Ámbár jelenleg a tartós ondolálás kor
szakában a „Henna" festékek kissé háttérbe szorultak, 
de azért az élni fog talán addig, míg az emberiség a 
kultúráját folytatni tudja. A történelem tanúsága szerint 
a „Henna" a legrégibb festékek egyike, évezredes múltja 
van az ártatlan növényi anyag tartalmánál fogva még az 
orvosi tudomány előtt is közbizalomnak örvend. Ezek 
szerint, még a modern kémiai tudomány alapján előál
lított divatos festékek mellett is mindig szüksége van a 
modern fodrásznak a „Henna" hajfestékre.

A „Hennát" melyet a növényi levelekből porrá 
őrölt anyag képezi, Egyptomban és Perzsiában terme
lik. Az egyptomi termés a szőke, a perzsiai termés a

vörös színek festésére alkalmas. Itt meg kell jegyeznem 
azt, hogy a henna növény egymagában nem alkalmas 
a sötét és matt színek festésére, ezért a gyárak kémiai 
anyagokkal (állítólag indigó és kén keverékekkel) ve
gyítik s így elérhető velük 27 szín, melyeket a fodrász 
iparosok elég szép eredménnyel használnak.

A forgalomban leginkább a Flórái Egyptien és a 
L’orienthol Hennával találkozunk, melyek színei egyez
nek a színkártyájukkal és amely színek 50 százalékban 
ősz és közép vastag szálú hajak festésére vannak be
állítva. A hajfestő fofrásznak itt is éppen úgy, mintáz 
előbbi számokban ismertetett folyékony hajfestékeknél 
figyelmet kell fordítania arra, hogy a haj az említett 50 
százaléknál kevesebb vagy több százalékú, avagy a haj 
vékonyabb vagy vastagabb szálakból áll, mivel ilyen 
esetekben az előírt színnek a hajszínéhez való festék 
száma változtatást von maga után. Pl. ha a vendég haja 
egyezik a hajszín skálán látható N° 4-es gesztenye barna 
mintával és csak 25 százalékban ősz, viszont a haj kö
zép vastag szálú, ez esetben a N° 4-es helyett a N° 5-öt 
használjuk, ha ellenben vékony szálú, akkor már hasz
náljuk a N° 6 -os festéket.

Ellenben ha 75 százalékban ősz és vékony szálú 
a haj, akkor a N° 4-esf, ha vastag szálú, akkor a N° 3-asat 
használjuk. Viszont, ha a haj egész goromba vastag 
szálú, akkor vagy tovább tartjuk rajta az előírt időnél, 
vagy pedig a N° 2-es festéket használjuk.

A Hennát ma már leginkább goromba szálú hajak 
és után növések megfestésére használjuk és pedig azért, 
mert a Hennát, mint pépet oda tehetjük a haj tövére, 
az ott marad és biztosan befogja még azt a bizonyos 
felállós kis rövid szálakat is, amelyeket a folyékony fes
tékekkel nehezebben lehet elérni.

Dudás.

„Balaton tartóshullámgépet*
Ára : 1 0—300 P. ig.

Igen bevált dauervizek a Nádas féle szalmiákos 
„Nizzenol" és szalm iákm entes „Nizza"

1 1. „Nizzanol" ára üveg nélkül P. 2.50 
1 I. „Nizza" ára üveg nélkül P. 2.50

Kapható : Nádas Sándor
fodrászati és kozmetikai cikkek vállalatánál. 

Budapest, VII. Erzsébet körút 58.
Szegedi lerakat: Dudás Sándor Tisza Lajos körút 19.

„Villám* zománcbútor tisztitó
Fehér és színes lack fényezett bátorok, ablakok, ajtók, 

fürdőkádak, csempék tisztítására 
Használati utasítás

Tiszta vászondarabra kevés „Villám" tisztítót veszünk, és 
azzal a piszkos részt bedörzsöljük. Utána egy puha flanell 
rongydarabbal áttöröljük, miáltal a bútor visszanyeri ere
deti fényét. Szappan és  víz hozzáadás nélkül használandó
A piszkot 100°/«-ban leviszi, a zománcot nem bántja 

Nem tűzveszélyes. Nem párolog.
Teljesen szagtalan. 1 liter ára 3 P.

Kapható: DUDÁS nál Szegeden.
VILLÁM TISZTÍTÓ NEM HIÁNYOZHAT EGY 
FODRÁSZ MŰHELYBŐL sem, mert pillanatok 
alatt tintát és tinta ceruzát tisztit, valamint fa- 
jenceket, lemosó tálakat, szappanozó csészéken 

foltokat stb.
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Ismételten választás előtt áll 
a szegedi iparosság

Február hó 15-iki számunkban eléggé exponáltan 
ismertettem nézetem a megválasztandó elnök személye 
felől. Már akkor láttam és észrevettem a február hó 
21-én megtartott elnök és az új tisztikar megválasztása 
előtt, hogy az iparosság a leghelyesebb úton akkor 
járna, ha egyhangúlag ültetné vissza a szakosztályok 
által kijelölt előljárósági tagokat és az elnöki székbe 
azt a személyt, ki érte annyit dolgozott és oly sok ál
dozatot hozott. Az akkori választáson bekövetkezett ese
mények igazolták 100 százalékig a helyesen ítélt néze
temet és felfogásomat, amelyek viszont most újból bá
torságot adnak arra, hogy újabban okulva a múlton, 
ismételten a következőkre hívjam fel a választó iparos
ság figyelmét.

Ha már abba a szerencsés helyzetbe jutottunk, 
hogy a múltban egyik frakciónak sem sikerült a veze
tői tisztség betöltése; a közeli napokban megtörténő 
újbóli választás alkalmára a következőkben óhajtom 
iránynézetemet kifejteni.

Amennyiben a múlt választással megtörtént hibát 
korrigálni óhajtaná az iparosság azon személlyel kap
csolatban, aki annyit és oly önzetlenül dolgozott érte, 
ez esetben a tisztelet és megbecsülés jeléül nyújtson 
egyhangúlag mandátumot neki.

De ha a megváltozott viszonyokra való tekintettel 
és egyéb oknál fogva ez lehetséges nem lehetne, ez 
esetben kapcsoljunk ki a választásnál minden politikai 
és pártszempontokat s egy független, politikától mentes 
olyan férfiút ültessünk a vezetői székbe, ki e tisztség 
betöltésére nemcsak méltó, de ki az iparosság közli 
békét személyével helyreállítani tudja, az iparosság ér
dekeiért és jobb jövőjéért küzdeni tud és akar. Kinek 
szívén mindenkor az előd példája, munkássága, vagyis 
az iparosság haladó jobb jövője és érdeke lebeg.

Falukban 
és községekben
hol villany 
n i n c s e n

ezt a

hajszárítót vegye! 
Tartósondoláló géppel együtt 170 P.

Kapható : Dudásnál Szeged.

A hangok. . .
Ezek a hangok, ha megütik a fiileni 
Pompás daljátékot já tszik a szivem.
Édes kis merengés — vágyaim szárnyalása,
Ilyen egy fodrászsegéd bús melódiája.

Alkotok azért szépet és újakat,
Lüktető szivemben — éltető adókat —
S  a férfi testben, tettrekész nyomokkal,
Megüzenem az életadó Napnak —
Új embertípus született a fátyola alatt.

Mestervizsgákhoz szükséges 
könyv

M egjelent Tóth Árpád és Kuba Sándor szer
kesztésében  a m estervizsga anyag a kérdés és  
feleletekben a m estervizsgáztatók és vizsgázni aka
rók részére, m elyből mindenki te ljes fe lk észü ltsé
get nyerhet. Kapható szerhesztőségünkben  Ára 4 
pengő. Vidéki m egrendelésnél a portó költség fel- 
szá m íta tik ! ______________________

D O V O  ÉS T A N A G R A  B O R O T V Á K

a legjobban beváltjmárkák következő számokban kaphatók : 
27, 28, 74, 75, 94, 213, 516, 527, 1516, 1939.

„R A S T E R L U S T "
elírom ezüst acél borotva a legkiválóbb. Kaphatók minden szak- 
üzletben Magyarországi vezérképviselő: Miklós Ödön Budapest, 
_______________ VII. Dohány u. 78.______________________

Akarja magát önképzéssel „Univerzális*' 
fodrásszá tenni ?

Könnyebben elérheti, ha állandó olvasója lesz a 
Vidéki Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapjának és ha meg
vásárolja Tóth Árpád székesfővárosi borbély- és fod
rász szakirányú iparostanociskolai igazgató, R a v a s z  
Illés székesfővárosi polgári és v. iparostanonciskolai 
tanár és Kuba Sándor fodrászmester, székesfővárosi 
borbély- és fodrász szakirányú iparostanonciskolai szak
oktató, közismert szaktekintélyek által szerkesztett és 
kiadott „Technológia*1 szakkönyv 1. és II. részét, me
lyekből a szemléltető képek kapcsán könnyen elsajátít
hatja a fodrászipar magasabb ismereteit, csinját-binját. 
— Ezáltal nemcsak önmagát teszi érdekesebbé, hasz
nosabbá, hanem egyúttal hozzájárul iparunk haladásá
hoz. A szakkönyv mindkét része kapható lapunk szer
kesztőségében. I. rész ára 1.50 P., II. rész pedig 1.80 
P. A könyvek ára és lapunk előfizetési díj befizethető 
lapunk 4190-es csekkszámlájára,
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T ortn o  n n rtíllá la c t bármilyen rossz hajból is 100 °/0 -os jót készíthet „Meine Ka
id !  luu UllUUldldolp merad“ tartós vízzel. Egy liter ára 2*70 P. Vidéki szállításnál 
csomagolást nem számítunk fel.

Kizárólag csak Dudásnál (Szeged) kapható.

A Kiskundorozsm ai szakosztály ez évi újonan 
megválasztott tisztikara igen szép kultúrális tevékenysé
get fejt ki. Elnökük Tóth Mátyás igen értékes érvekkel 
jött a Szegeden megtartott értekezletre. A szerkesztősé
get öröm tölti el a tevékenységük felett és a további 
működésükhöz sok szerencsét és sikert kívánunk. — 
A tisztújító gyűlésen elnök lett Tóth M átyás; alelnök : 
Pertlicsek M anóné; pénztáros; Magyar Kálmánné; 
jegyző : Bálint Mihály; ellenőrök : Juhász D. Mihály és 
Sándor István, a tanoncvizsgáztató bizottság elnöke.

Budapesti hírek. Megállapították a legkisebb ki
szolgálási árakat a női fodrász-üzletekben. Á női fod- 
rász-ipartestület elhatározta, hogy rendezi a kiszolgálási 
árakat az iparra mind súlyosabban nehezedő árrombo
lás és tisztességtelen verseny megszüntetése céljából. 
Az ipartestület három csoportba osztotta az üzleteket, 
eszerint állapította meg a legkisebb kiszolgálási árakat. 
Az első osztályú üzletekben a vasondolálás L60 P, a 
másodikban 1 20 P, a harmadik osztályú üzletekben 
80 fijlér. A haj vágás 1 60 (1 20 és 80 fillér), a haj
mosás ára ugyanannyi, a vízhullám ára az első osz
tályú üzletekben 2 — (L50, P —), a hajszőkítésért 8 
pengőt (5, 4 pengői) kérnek. Az után hajtestés 14 (11 
és 8  pengő), a tartóshullám 16 ( 12, 10 pengő), a ma
nikűr 1 pengő (80, 60 fillér). Miután ez ellen a hatá
rozat ellen senki sem fellebbezett, az árak jogerőssé 
váltak. A megállapított kiszolgálási árak áthágása ese
tén az ipartestület tisztességtelen verseny címén eljárást 
indít az árrombolók ellen.

Becsülettel a Hazáért 1
A Nemzeti Munkaközpont szegedi szervezetének 

fodrászipari szakosztálya folyó évi május hó 23-án este 
8  órai kezdettel az „Arany Bika“ vendéglő nagytermé
ben a minisztérium anyagi támogatása mellett rendezett 
72 órás vándor tanfolyam befejezése alkalmából társas
vacsorát rendezett. Ezen vacsorán Takács Júlia és Er
délyi László felköszöntő szavak kíséretében Csűrik Já
nos, a Nemzeti Munkaközpont elnökének aranyozott 
díszjelvényt, Antal Dénes tanonciskolái igazgatónak pe
dig egy kína ezüst dohánykészletet nyújtottak át, mint 
a hallgatók ajándékát.

Dudás Sándor szakoktató, Birling Mihály szertá
rost és Batki Anna legszorgalmasabb tanfolyamhallgatót 
ajándékozott meg szép ajándékokkal.

Majd Csűrik János és Antal Dénes urak megkö
szönve a figyelmességet és a kedves ajándékokat, igen 
szép beszédek keretében köszönték meg a mrnisztériu- 
mok, a szegedi Iparkamara és a város jóakaratu támo
gatását, amellyel lehetővé tették immár harmadszor a

szaktanfolyam megtartását. — A tagok figyelmét viszont 
a további összetartó munkára hívták fel. Felszólalt utá
nuk dr. Majtényi Béla főtisztelendő hitoktató úr, ki a. 
megjelenteket szavaival a testvéri szeretetre buzdította.

Dudás Sándor felszólalásában sajnálkozásának 
adott kifejezést, hogy akkor, amikor ilyen szép nemzeti 
színű szalagokkal díszített helyen egy testület ünnepélyt 
rendez, a magasabb hatóságok nem képviseltetik ma
gukat. A tanítványokat pedig buzdította arra, hogy a 
legnagyobb türelemmel és odaadással tanuljanak és 
járjanak össze, mert csak a szaktudás az, amivel fehé
rebb kenyeret biztosíthatunk magunknak.

Miskolci hírek. A miskolci borbély és fodrász 
szakosztály közszeretetben álló volt elnöke Pechó Lajos 
kartársunk, aki jelenleg az úri fodrász mestervizsgáztatő 
bizottság elnöke, a napokban felszólítást kapott a mis
kolci Kereskedelmi és Iparkamarától, hogy a miskolci 
segédi karból öten akarnak mestervizsgát tenni, hogy 
Miskolcon üzletet nyithassanak. Szép dolog a fiatalság
tól a törekvés, de mi azért mégis csak a fokozatos fej
lődésnek vagyunk a hívei. Ebből a feltevésből, illetve 
gondolatból kiindulva arra kérjük Pechó Lajos kartár
sunkat, hogy a bizottság tagjaival a legnagyobb körül
tekintéssel, a szaktudás teljes figyelembevételével en
gedje önálló mesterekké ezen eléggé fiatal segédeket, 
mert úgyis annyian vagyunk most is már, hogy éppen 
elég Miskolcnak.

M iskolci hírek. Doktorráavatás. Pechó Lajos 
közszeretetben álló kartársunk fiát Pechó Sándort, aki 
jelenleg Borsod vármegye központjában teljesít hivatali 
szolgálatot, a napokban a pécsi tudományegyetemen 
az államtudományok doktorává avatták fel. Mi is őszin
tén gratulálunk úgy az államtudományi doktorátust le
tett Pechó Sándor fiunknak, mint a boldog édesapának, 
a mi kedves kartársunknak, aki annyi sok-sok áldo
zatot tudott meghozni gyermeke jövőjéért. — Evvel a 
törekvő ténykedésével a borbély- és fodrásziparnak is 
dicsőséget szerzett, mert Pecho Sándor dr. úr, mint egy 
borbélymester fia is lehet még valaha a tudás és ta
nulás révén ennek a sokat szenvedett iparunknak a 
közigazgatásnál pártfogója, védelmezője.

A budapesti egyesü letek  összevont hírei. Az 
utóbbi hónapokban, amióta az úri és női fodrász ipar
testületek békés útra tértek, szinte megváltozott a tevé
kenységük. Az utóbbi időben megtartott gyűléseiket, ha 
figyelemmel kisérjük, akkor arra a tapasztalatra jutunk, 
hogy igen életbevágó kérdéseket, problémákat visznek 
a zöld asztalra, melyek tübbé-kevésbé az országos fod
rászipari egyetemességet is érdekli. Ilyen felvetett pro
blémák: az irányárak osztályozása, a kalkulációk, a 
felhurkázott frizura helyetti rövidebb haj divatja, mely 
a fodrászipart érdekli és helyzetét javítaná. Segéd mun
kás elcsalása egyik a másikától, mely tisztességtelen 
versenynek minősíttessék és büntettessék. A segéd ne 
vállalhasson szomszéd konkurrenciánál munkát stb. — 
Mindezen problémák felszínre vetése értékes munkának 
minősíthető a budapestiek részére, kivéve azon akció
juk, amely az esti 6  órai zárórát célozza. Bár azt mi is 
szeretnénk vidékiek, de addig nem lehetünk a munka
idő megrövidítésének a barátja, mig a kontárok hada 
meg nem lesz éppen úgy rendszabályozva, mint az adó 
alatt roskadozó nyílt üzletek.
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Érdekes jubileum ot ült Taxner fodrász segéd 
mester, ki jelenleg Budapesten a Pessl salonban dol
gozik. Az ipari vásár alkalmával megtartott nagygyű
lésre meghívták Taxner kartársat is, kinek ugyanazon a 
napon volt 25 éves jubileuma annak, hogy Szegeden 
mint első fodrászsegéd lett a testületnél bejelentve. Ez 
alkalommal a szegediek nagy szeretettel vették körül és 
tiszteletére a Dudás-cég ebédet adott, melyen résztvet- 
tek Budapestről Wittmann Leó és Kugler György, Sze
gedről Birling Mihály a segédi szakosztály elnöke, né
hány vezetőségi tagjával. Este pedig a fodrász ipar 
reprezentánsaival az Úri Kaszinóban halpaprikásra jöt
tek össze és vidám hangulatban, kedélyesen a gyön
gyös bokréta mulattatásai mellett töltötték el idejüket a 
a reggel fél 7 órakor menő gyorsvonat indulásáig — 
Mi ezúton is köszöntjük a női fodrász iparnak úttörőjét, 
Taxner kartársunkat.

O / i  megfeledkezett arról,
hogy ma már a Schiitzer 

• •

„O t to ro n y“
borotva szappan az, mely ügy

árban, mint minőségben a legtökéle
tesebb, s egyedül biztosítja a jó  

borotválkozást

SCHUTZER
i M i

..ÖTTORONY"
BUDAPEST

F rovatban történő hirdetések ára soronklnt 20 fillér, 
melv összeg  befizetése pénzben, vagy levé>bélyegek e lőze
tes beküldése m ellett történhetik és teljesithe ö. A szer
kesztőséghez intézett bárminemű m egkeresésre násbell vá
laszt csak válaszbélyeg beküldése ellenében adunk.

HA FELSZERELÉS 1 tárgyai 
vannak eladók, bízza meg 
annak eladásával szerkesztő
ségünket.
ELADÓ 2 darab festett fehér 
márvány lapokkal egybeépített 
fodrász asztal, forgó székkel 
és felszerelésekkel úri fodrász 
berendezés. Darabonkint 120 
P. Dudásnál.
ÁLLÁST KERESŐK vagy cik
kek hirdetésére e kockában 
lb mm. nagyságban 50 fillér 
levélbélyeg vagy a pénz be
küldése ellenében hirdessenek.
HA ÜRES ÜVEGEI vannak, 
azokat szerkesztőségünk a kö
vetkező árakért veszi meg : 1 
literesért 20 fillér, fél litere
sért 14 fillért, negyedliterese
kért 10 fillért fizet.

HA ÜZLETET venni, vagy 
eladni akar, hirdessen lapunk
ban. ____
Ha venni akar fodrászai fel
szereléseket, haszált berende
zési tárgyakat, keresse fel szer
kesztőségünket.
ELADÓ egy teljesen új „Por- 
tex" villany hajvágógép nul
lás és hármas fésűkkel 110 
voltos áramú 25 és 50 Pen
gőért.
SZEGEDEN a nagy körúton 
belül egy jó forgalmú úri és 
hölgyfodrász üzlet (650 P.) 
elköltözés miatt sürgősen el
adó. Cím a szerkesztőségünk
ben 1
FIATAL fodrász segéd bárhol 
állást vállal. Cím : Oláh János 
Makó. Megyeház u 18.

Az alábbi cikkek kaphatók Dudásnál.

Hajbontó (Gereben) 
1, 2, 3 számú 

nagyságban 
5 —6 —7 P.

H ajfogó
(kartács)

bőrből
drótsze-

Párja 5 és 8 P.

gekkel.
1, 2 szá 
mú nagy
ságokban.

Treszpad. 5 cérnafogó és 2 
asztalhoz fogó csavarokkal. 

2 . 5 0 - 3 . -  P.

Erős vászon, parafával 
bélelt fejek 5 P.

Paróka fa fejek, különböző számú nagyságokban 
5—6 P.

Nap-álló gipsz 
k i r a k a t  b ab á k .  

2 0 . -  P.



Ha jól és olcsón akar vásárolni, keresse fel Budapest, Király-ucca 24.

fodrászcikkek kereskedését!
Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. Hitelképes egyéneknek a legmesszebbmenő konditiót 
nyújtom. Nagy raktáramat kibővítettem az összes fodrászati felszerelésekkel, u. m. tartós ondoláló gépek, hajmosó lavórok, 
hajszárító burák, asztali felszerelések. Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, hajmunka szer
számok, hajnetzek, hajlekötök, iilatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban. Személyes, vagy levélbeni megrendelé

sek a legpontosabban eszközöltetnek.

„PABOR“ amerikai hajfestékemet
több államban is bevezettem már és olyan közkedveltségnek örvend, hogy 

közkívánatra Magyarország nagyobb városaiban is lerakaiot fogok létesíteni.
Ugyanekkor számolok a fodrász iparosság rossz gazdasági helyzetével, mivel tudom, hogy vendégeik olcsón és jól akarják 
festetni hajukat. Ezen kívánságot, a festék árak olcsóbbá tételével iparkodom keresztülvinni, úgy, hogy forgalomba hozok olyan 
adagolású ilietve csomagolású ,,PAPOK“ festéket, amelyben két olyan üveg, illetve adag van, hogy egy kis adag elegendő 
lesz egy kisebb területen lévő ősz hajnak a megfestésére. Egy adag, melyből elkészítéskor 2 dekát kap I pengőért, biztosítja 
majd azt, hogy olyan olcsón tud dolgozni, hogy a vevőkörét megszaporithatja minden fodrász iparos.

Ezen uj csomagolású festékeket a jövő hónapban már forgalomba hozzuk.

Árai lesznek : Kisdoboz, amelyben 2 adag van P 2.50
Nagy doboz, egész haj festésére P 2.50
Színskála darabja P 1.50

Keresse fel rendeléseivel minél előbb cégemet és kisérje figyelemmel hlrdetéíermet.
Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnél^ 3 százalék^engedményt nyújtok^

PABOR AMERIKAI HAJFESTÉK 2 0  term észetes  színárnya la tban
10 perc alatt. fest.

V ö r ö s e s  árnyalatok
Vóróses vil barna » i 
Chat.. C la ir. Roux N °  ^

Vöröses szóké a i _  «q  
B lond 'roux 1 0

A  / \ (^N
Sötét m ahagóni m .  
Acajou Foncé ,MUAX Arany szóke a . 1Q  

Blond Dóré HIO/V AÍ/N
V ilágo s mahagóni i n .  * - r  
A tajou C la ir  1 '

A  A

Rózsás szóke m  orv 
Blond Rosée ,>JO

A \  / AGA CX)

Natúr fényű sötét Cendre matt. hamvas színek Chatains-Natural
Hollófekete a j  < 
Noir ,NU 1

►  4
Ham vas barim k j  c  Szőke iu _  Q
á ru n  Cendré l>ÍO D  Blond rN,°  ö

F e k e te  m q  o  
Noir *

Sóiét hnmvus szóke k i  z? 
Blond Cendré Fonté °

Srttét barnn k l n  o  
C h a la in  Fonté

Hamvas szóke k i .  7  
elund Cendré ,X J 0  '

No 4

^ 0 ^

Cliatam  N o i ix

A
.Ok

Blond Cendré C la ir

Bronz barna k i  * r \  
C h a la m  Fauve

M
V il. geszt ham u a j < 0  
Ch atain  C la ir  ,>,u

KzOst szóke a j  í q  
B lond Argent ,>IU

A  A

( X J
Ham v ges/t. barim  a i  * A  
Clm tain  Cendré ,> lü  ' * *
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legfinomabb minőség, legolcsóbb árak

A The Jolly Joker
hajrőgzitő gyártása.

Fenti szükségletét saját érdekében

A „MIR“ vegyészeti vállalatnál
szerezze be eredeti gyári árakon-

Budapest, VIII. Aggteleki-ucca 4.

Ha jó és biztos munkát, nem különben vendéget akar, 
biztosítani, akkor próbálja meg

„W. HENRY“
dauer vizet (száraz és vizes) olaj schampont „Vita öil“- 
haipakoláshoz. Vízondoláló fixateur. — Levélbcni érdeklő
dőknek mintákat készséggel küldünk. — Egyben az összes 
„DAUER" gépek közvetítésével foglalkozom.

Magyarországi vezérképviselete:

WEISZ HENRIK kereskedelmi utazó
Budapest, VIII., Erzsébet krt. 24. II. ein. l t /a

ÁNGYÁN GY.
fodrászati éskozmelikai cikkekszaktizlele

MOST a ,
Bpest, Rákóczi-ut 0 4

Ángyán féle készítmények

közismertek.

Kérjen árajánlatot! (Előzetes számlát.)

Legjobb! Legolcsóbb!

FIGYELEM!
Ha Budapestre megy, vagy árúra van 
szüksége, okvetlen keresse fel

HALÁSZ ÖDÖN
fodrászati cikk kereskedését

Budape s t
Csengeri-utca 26.

Szenzációs újdonságaival több ezer fajta cikkeinek 
felsorakoztatásával és olcsó áraival biztosítja 

a jó kiszolgálást.

Parfőmjeihez, kölnivizeihez
vásároljon

C O M P E X
illő olajat

Vízben oldható olajok minden 
illatban kaphatók:

FISCHER VILMOS
Budapest, X., Füzér-ucca 21/a.

KOMOL
h a j f e s t é k  
v i l á g m á r ka

Kizárólag fodrászok részére 
„Ipari" csomagolást is hozunk 
forgalomba, mely 3 adagot tar
talmaz, 1 üvegben 1 színben 
Ára 4 pengő pasztilla nélkül.

Á rp á d  nyom dn nyom ása 8 io z « d . N yo m dáárt f e le l : S z lttn o r Já rto í
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