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Fontos!
Szenzáció!

az egyetlen t ö k é l e t e s  villanynélküli 
tartós hullómosító készülék

Nem g ép !
Nincs áram a fején! 
Kifogástalan eredményt nyújt! 
Nem folyik, nem éget!

Kérjen díjtalan bemutatást

GAÁL SÁNDOR-,o.
Telefon: 4 2 -1 -1 6 . Budapest, VIII., Rákóczi~út 1. sz.

SZENZÁCIÓS! I

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

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

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

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

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

Számos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

PABORnak
melyre külön kézbesített meghívó útján kérjük t. 
Fodrász Urakat, hogy saját érdekükben is okvetlenül 
jelenjenek meg.

Díjtalan prospektust és színkártyát kérhet bárki.

A PABOR kapható minden jobb szaküzletben.

Vezérképviselő és forgalombahozó:

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

BUDAPEST
TELEFON:

255-74.
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Országos küldöttség 
a un. kir. Kereskedelemügyi 

Miniszternél.
Debrecenben t\ évi június hó 4.-én az „Ipari I lét’’- 

tel kapcsolatosan a Borbély-Fodrász, Nőifodrász és 
Kozmetikus Mesterek Országos Kongresszust tartót- 
lak. Ezen a kongresszuson a már közismert határozati 
javaslatokat, a legutóbb Miskolcon megtartott Kama
ra Kerületi borbély és fodrász nagygyűlésen elfoga
dott határozati javaslatával a Kereskedelemügyi Mi
niszter Ur elé terjesztették.

A küldöttséget nagybákai Sesztina .lenő felsőházi 
tag a debreceni Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke vezette és ugyancsak a Keresk. Kamara ré
széről jelen volt Radó Rezső m. kir. kormányfőtaná
csos Ip. Kain. főtitkár és Harsányi Imre Ip. Kain. iigyv. 
titkár. Érdekeltségünk részéről jelen voltak: Nagy 
Gábor sz. o. elnök, a Kongresszus ügyvezető elnöke, 
Bekért Bálint a budapesti borbély és fodrászmesterek 
ipartestületének elnöke, Silló István a budapesti női 
fodrász és kozmetikus ipartestület alelnöke, Grosch 
Miklós a magyar borbély-fodrászmesterek országos 
szövetségének alelnöke, Herczog József a női fod
rászmesterek mesteregyesülésének alelnöke, Mikes 
Bertalan a miskolci úri- és nőifodrászmesterek szak
osztályának elnöke.

A határozati javaslatokat Sesztina .Jenő Öméltó
sága nyújtotta fit a kereskedelemügyi miniszternek. 
A kérelmeinket a legnagyobb alapossággal indokolta 
meg. A Kereskedelmi Miniszter meghallgatta az elő
terjesztéseket, amelyekre azonnal válaszolva kijelen
tette, hogy a mestervizsga kötelező letételét teljesen 
indokoltnak tartja és azt igyekezni fog meg is való
sítani, a tanonckérdésben valamint a kontárkérdésben 
fölhozott kérelmeket szintén a lehetőségig teljesíteni 
fogja, az árszabályozás kérdésében kijelentette, hogy 
ezt a részt nem ismeri, de beható tárgyalások és meg
vitatások után igyekezni fog szintén azt is megva

lósítani. Sesztina Öméltósága kérte egyben a legutóbb 
megjelent záróra rendeletnek a megváltoztatását olyan 
értelemben, hogy a 7 óra előtt érkezett vendégek zárt 
ajtók mellett még 30 percig akadálytalanul kiszolgál
hatok lehessenek. Erre a kérelemre a Kereskedelem
ügyi Miniszter őnagyméltósága kijelentette, hogy az 
érvényben lévő rendeletén változtatni nem fog, még 
pediglen azért, mert ebben a záróra kérdésben min
den körülmények között rendet óhajt teremteni.

A jelenlévők a Miniszter válaszát a legnagyobb 
tisztelettel vették tudomásul annak reményében, hogy 
sérelmeink lehetőleg most már a megvalósulás stá
diumába kerültek.

Ezen küldöttség fogadásának megvalósulásáért 
nyilvános köszönet illeti Sesztina .Jenő Öméltóságát, 
aki megértve kérelmeink időszerűségét és jogosságát, 
mindent elkövetett, hogy azok megvalósulhassanak.

/Vagy Gábor.

Egységesítési kérdések  
a fodrászatban.

Irta: Bak István tanár, Budapest.
Régi kérdés és vajúdó kérdés ma is: hogyan le

hetne a magyar úri és nőifodrászatot közös nevezőre 
hozni. ..

Nem első eset, hogy e kínos problémával foglal
koztam nemcsak az iparostanonciskolai katedrán, de 
künn az élet porondján is, írásban és szóban egyaránt.

Hogy ezúttal ismét foglalkozom vele, arra az im
pulzust a miniszterelnöknek a legutóbbi rádiós beszé
de adta meg, amikor nagyon helyesen bő tarta
lommal foglalkozott a magyar ipar küzdelmeivel, vá
zolva annak erényeit és hibáit egyúttal direktívát 
adva a harc sikeres megharcolásához.

A miniszterelnök felvetette a nagy „összhangot", 
az egységesítés kérdését. Ez az, amire én válaszolni 
kívánok: a fodrász társadalomnak címezve!
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Az úri és nőifodrászat nemcsak rokon szakma, de 
azonos iparág és azon egyszerű oknál fogva, hogy 
mindketten hajmunkálatokat végeznek, csupán a tech
nikában van eltérés.

Azonos mindkettővel a mentalitás, az atmosféra, 
a stílus. Tele van mindegyik része gonddal, küzde
lemmel az egyéni- és üzleti keservek miatt. . . .  És 
mégis két táborban látjuk őket, de még milyen ellen
séges táborban .. .

Hiába, a testvérharc mindig a legádázabb, a leg
kegyetlenebb, melyet a történelem is igazol.

Két külön iparág sohasem gyűlöli egymást. Pl. a 
villanyszerelő ipar sohasem tudna oly gyűlölettel fel
lépni a fodrásziparral szemben, mintahogy azt teszi 
a nőifodrászat az urifodrászattal és viszont!

De a széthúzásnak okozója a személyi kérdés, el- 
nök-alelnök kérdés; ki elnököljön pl. közös értekez
leten? a nőifodfászmester, vagy az urifodrászmester?

Mint két harctéri ellenség, feltételeket szabnak 
egymásnak: mielőtt a közös bajok, problémák meg
beszélésére összeülnének.

Ez így tovább nem jó vágányon halad! Ki kell 
kapcsolni a személyi kérdéseket, melyek hiúsági kér
dések lényegükben, de sohasem döntő tényezők.

Tiszteletdíjak, útiköltségek, villamosdijak stb. 
ügyeit lomtárba kell dobni. Ne vállalkozzék közügyek 
vezetésére olyan ember, aki még a levegőt is pénzért 
adja. A közszolgálat mindig egyéni áldozattal járt: 
időben, szellemi, erkölcsi és anyagi áldözatokban egy
aránt. Ne akarjon egyik fodrászmester a másiknál erő
szakosan többnek, magasabbnak látszani.

A szerénység, a szolid fellépés mindig szimpati- 
kusabb és sikerre vezetőbb szubjektivumok, melyek 
objektíve mindig döntő csatát nyernek. A kari szoli
daritás ápolását kezdje meg az egyik tábor és ne vár
ja fölényes gesztussal megindítását a másik tábortól.

Az árrombolás manővereit haladéktalanul szün
tesse be mindkét tábor. ..

íme néhány gondolat, melynek vagy melyeknek 
megvalósítása elsősorban a fodrásztársadalmon múlik.

Csak egy kis önfeláldozást kíván, lemondást vagy 
fél reál 1 ást követel: d'e ennek ellenében a kari egység 
■—- mint érett gyümölcs — a küzdők, az egyetemesség 
ölébe hull.

*

Debreceni és vidéki úri és női fodrászok. Teljesít
sétek egymással szemben kötelességeteket az önzet
lenség, a megbecsülés és az egymással szembeni tá
mogatás ipari gloárjában!

Viribus unitis . .. jelmondattal előre — a szebb 
jövőért!

Kartársaim! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Űri- és Hölgyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!

Azon előfizetők lapszámához, akiknek előfizetése lejárt, 
csekket mellékeltem. Kérem az előfizetés díjját beküldeni. A 
lapot Szerkesztőségünk csak akkor küldheti meg, ha az előfi
zetési díj beérkezik.

A szegedi Borbély- és Nőifodrász- 
mesterek szakosztályának küldöttsége 

a Polgármesternél.
Irta: Pásztor Imre, Szeged.

A szegedi ipartestület fodrászipari szakosztályá
nak vezetősége küldöttségileg kereste fel Pálfy .Jó
zsef dr. polgármestert azzal a kéréssel, hogy a város 
hatósága teremtsen rendet a fodrásziparban. A háza
ló fodrászok nem tartják be a törvényes munka szü
netet (vasárnap déltől hétfő délig), azoknak a higéni- 
kus ellenőrzéseknek, amelyeket a nyílt üzlettel ren
delkező fodrászokkal érvényesítenek, nincsenek alá 
vetve, mindezeken felül pedig nagyon elszaporodtak 
a kontárok. Ezért a város vezetőségének segítségét 
kérték, hogy szigorúbban lépjenek fel a kontárokkal 
szemben, viszont a házaló fodrászokra vonatkozólag 
is szerezzen érvényt a munkaszünet és a higéniáról 
szóló törvényes rendelkezések alapján.

A polgármester teljesítette a kérelmeket, mert 
elrendelte, hogy az illetékes közegek szigorúan ellen
őrizzék a munkaszünetet, valamint a működésük meg
felel-e a higénia követelményeinek, a kontárokkal 
szemben pedig utasítást adott a legerélyesebb üldö
zésre. (Ezért az intézkedésért a Polgármester urat a 
fodrásztársadalom őszinte elismerése és köszöneté il
leti meg. Szerk.)

#
A Mesterszövetség szegedi körzete szeptember 

17.-én tartotta ülését és felterjesztést küldött ismétel
ten a központhoz, hogy a központ lépjen valamelyik 
szaklappal összeköttetésbe, hogy bővebben és sűrűb
ben tudósítaná a szövetség a tagjait az egész ország
ban, ez annyival is üdvösebb lenne, mert akkor na
gyobb lenne az érdeklődés a szaklap iránt és többen 
olvasnák, ami csak hasznára lenne az iparunknak és 
valószínű, hogy nagyobb lenne a kollegiális megértés, 
a kartársi szeretet és az összetartás. Ha meg volna az 
összetartás, akkor nem volnának filléres kartásak és 
megértéssel, szeretettel iparunkat meg is tudnánk be
csülni. Egyben igen fontos volna az, hogy minél több 
kartárs olvasná a szaklapot.

*
A szegedi ipartestület fodrászipari szakosztálya 

f. évi október hó 1-én tartotta védszentjének, Szent 
Demjénnek és Szent Kozmának ünnepét. Délelőtt 
szentmisét hallgattak a kartársak, délután pedig meg
koszorúzták Cserzy Mihály alsóvárosi temetőben levő 
sírját. A sírnál Szombathy Kálmán kiskunhalasi bor
bélymester kollegánk mondott lélekbemarkoló be
szédet. Cserzy Mihály élete alkonyán hagyta el bor
bély-fodrász mesterségét, de neve ott van a magyar 
irodalom történetében, aki negyven esztendeig dol
gozó munkása volt a magyar népies irodalomnak.

Este az ipartestület márványtermében igen szép 
műsoros estélyt rendeztek. Sári István szak. oszt. elnök 
üdvözölte a megjelent előkelő vendégeket. Körmen- 
dy Mátyás országgyűlési képviselőt, Körmendy Má
tyásáét, mint az iparos asszonyok elnökét, Szimmeisz- 
ter István lelkészt, dr. Biacsy Béla városi kiküldöttet, 
dr. Cserzy Mihály keresk. és iparkamarai titkárt, Dá- 
kits Milán görögkel. plébánost, Antal Dénes iparos 
tanoncisk. igazgatót, Bálint Gyula iparos tanoncisk.

2



VIDÉK! ÚRI- ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA

tanárt, Kemény József bajai, Krupánszki István és ne
je, Ráday János hódmezővásárhelyi szaktársakat, va
lamint a nagyszámban összejött kartársakat.

Ezen szép beszéd után Bálint DodÓ szavalta el 
Dudás Sándor fodrászmester alkalmi versét. Emlékez
zünk védszentünkről címmel, Bálint Gyula tanoncisk. 
tanár ünnepi beszéde következett. Utána Körmendy 
Mátyás nyújtotta át szép beszéd kíséretében Steiner 
Miklós, Palkovits Károly, Sulyok Pál, Becker Jakab és 
Szabó Józsefnek a szakosztály oklevelét, Steiner Mik
lós kartársunknak pedig a keresk. és iparkamara ál
tal adományozott díszoklevelet, a 15 évig tartó szak
osztály elnökség és 20 évig egyfolytában tartó elől- 
járósági tagsága alatt tanúsított hasznos működésé
nek érdemeiért. Rendkívül megható jelenet volt az 
amikor egy picinyke magyarruhás kisleány lépett a 
kitüntetettek elé és a felköszöntő vers elszavalása után 
egy-egy csokrot is adtak át.

Ezek után Mezey Károly vig. elnök a megszo
kott szép beszédével ismertette a műsor további szá
mait, melynek a következő első száma volt Bálint 
Gyula tanár ez alkalommal irt megnyitó verse, melyet 
az öt éves Aczél Évike szavalt el és utána követke
zett Szombati József fodrász és dalköltő nótáinak az 
előadása. Nagyon szép volt, mert Bittó János és Me
zey Mihály magyarnóta énekesek, a valóságos régi 
boldog idők emlékét idézték elő a szebb és szebb nó
tákkal. Szünet alatt Kiss Margit irredenta verseket 
szavalt. Dr. Cserzy Mihály pedig a szakosztály tag
jai által ajándékozott aranynyomásos, bőrkötésű em
lékkönyvet adott át Szombati József költőnek, mely
ben több mint 400 kartársunk irta be a nevét. Az em
lékkönyv záró sorait a következő szöveg zárja be:

,,Fodrász iparosok 
Fodrász iparosnak 
A fodrászmühelyek kertjéből 
Emlékneveket gyűjtöttek egybe.
S mint virágot egy csokorba kötve —- 
E csokor nemzeti szinti szalagján 
Elismerés és békesség legyen!"
Szombati József átvette és meghatottan köszönte 

meg a váratlan ajándékot, beszédében reátért arra, 
hogy nem kell félteni mindaddig a nemzet fiait, inig 
ilyen magasztos cselekvéssel vannak, mint a mai nap 
(s volt. Á mai nap azt mutatja, hogy a fiú becsüli a 
bort, becsüli az apát, szereti a hazát, így Istenben bíz
va visszaszerezzük a lelkek egyensúlyát és Nagyma- 
gyarországot!

A műsor befejezése után táncra perdültek a je
lenlevők és a legvidámabb hangulatban zárórakor fe
jeződött be ezen védszenti ünnepély.

Levél a Szerkesztőhöz. . .
Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Egy mindjobban elharapódzó anomáliára akar

juk felhívni szíves figyelmét és annak kiküszöbölésére 
kérjük szíves segítségét úgy a szakosztály, mint nb. 
lapjának útján.

Az Inectó hajfestést mindjobban és erőteljeseb
ben kérik a hölgyek a kisebb fodrászoknál is és saj
nos a kisebb fodrászok akik Inectó hajfestékből rak
tárt nem tartanak, eléggé el nem ítélhető módon, 
nemhogy meghozatnák a festéket, hanem a hölgye

ket küldik hozzánk a festékért tudomásukra adva azt, 
hogy az Inectó hajfesték fodrászok részére milyen ár
ba kerül.

Ezen ténykedésükkel mérhetetlen károkat okoz
nak a tisztességes áron dolgozó fodrásziparnak, mert 
hiszen mi a nagy propagandánk útján a köztudatba 
belevittük azt, hogy az Inectó hajfestékkel nem lehet 
olyan schleuder áron dolgozni, mint a többi, a hölgy
közönség által könnyen és olcsón beszerezhető fes
tékkel.

Kérjük tehát szíveskedjék úgy a szakosztályban, 
mint nb. lapjában figyelmeztetni a mestereket, hogy a 
festéket hozassák meg saját küldöncük útján és ha 
erre nem hajlandók, akkor inkább jelentsék ki, hogy 
ők Inectóval nem festenek, de semmiesetre sem küld
jék a hölgyeket hozzánk és ne közöljék azt, hogy a 
festéket ők mennyiért kapják.

Mi amennyiben a hölgyközönséget ki kívánnók 
szolgálni, akkor megtehetnénk azt a drogériák és il
latszertárak útján. Miután azonban mi teljesen a szak
védelem álláspontján vagyunk már évek óta, látjuk, 
hogy egyes fodrászok ügyetlensége folytán kárt szen
ved a szakvédelem.

Reméljük, hogy igen tisztelt Szerkesztő ur meg
érti a mi intentiónkat és segítségünkre lesz ezen ano
mália kiküszöbölésére.

Mi a magunk részéről természetesen legszigorúbb 
ellenőrzés mellett adjuk ki a festékeket és ha egy 
hölgy jelentkezik, akkor kikérdezzük, hogy melyik 
fodrász küldte és a festéket nem adjuk ki, hanem a 
megnevezett fodrásznak küldjük el, egyben természe
tesen kioktatjuk az illető fodrászt. De számtalan eset
ben nem áll ez módunkban, mert a fodrász a hölgynek 
adja oda a kérő levelet és természetesen, ha a hölgy 
a levél birtokában küldönccel hozatja el a festéket, 
úgy nem áll módunkban a festék kiadását megtagadni.

Kérjük az igen tisztelt szerkesztő ur ezirányu szi
ves támogatását és vagyunk

teljes tisztelettel
Kanitz Iván és Társa Budapest.

A kartársak figyelm ébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

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

Budapesten az előfizetéseket és hirdetéseket Cser
nyák József kartársunknál IX. kér. Lónyay u. 49. sz. 
a. lehet feladni.

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

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

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

Lapunk részére a közleményeket minden hó 5-ig 
kérjük a szerkesztőség címére, Debrecen, Eötvös utca 
65. sz. megküldeni. — Szerkesztőség.
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/I nyár (találóra . . .
Irta: Törzsök József, Debrecen.

Szent most a csend. Nehogy zavard 
A lassan hulló bús avart,
Zokogva, fájón permetez 
A nyárnak elsirt könnye ez.

Az ég most szürkén elfakul —
A szél is csöndben meglapul,
Remegve sir a fák megett —
Amig a lelkem nyárt temet.

Hideg a nap, fénye már 
Hozzám az őszből félve jár.
Keblemben hallom ver a szív,
Talán ma mindent elveszít.

Üres lesz, árva, elhagyott 
Ha rá a nyár már nem ragyog.
Nem lesz mit várjon vissza már,
S meghal majd lassan, mint a nyár.

Pesti levél.
Mura Mészáros Gyula kartársunk legutóbbi cik

kében ismét az úri- nőifodrászat széttagolásának ál
datlan helyzetével foglalkozott. Befejező részében, 
szinte bocsánatkérően hangzik, hogy állandóan ez a 
téma kívánkozik tolla alá. Pedig nincs oka a mente
getőzésre. Mert ez a kérdés addig, ameddig kielégítő 
megoldást nem nyer mindég aktuális és kötelesség 
felszínen tartani. Különösen az most, amikor a rokon
iparrá minősítéssel a végcél nehezebb részén már túl
estünk. A cikknek az a része, ahol szóvá teszi, hogy 
az uj ipartestületi elnök erre az ügyre vonatkozólag 
álláspontjáról még nem nyilatkozott, külön is figyel
met érdemel.

Tény, hogy Eckert Bálint elnök sem a közelmúlt
ban történt megválasztásakor, sem azóta programot 
nem adott. Felfogása tudniillik az volt, mi sem köny- 
nyebb dolog, mint egy sokat Ígérő hangzatos program 
összeállítása. A megvalósítása azonban nemcsak az 
elnök akaratán múlik, mert abba külső tényezők is 
belefolynak. Már pedig beteges önhitség volna tőlem, 
ha e külső tényezők erejét mindenben megtörhetőnek 
vélném. Éppen azért én nem programot adok, hanem 
fogadalmat teszek, hogy mindenkor iparom javát fo
gom szolgálni, a többségi akaratnak magam aláren
delem, másokkal szemben pedig érvényesíteni kívá
nom.

Az előző elnökség programjába vette az egyesí
tést. Hogy beváltsa nem sikerült, azt éppen a túlzot
tan részletezett programja okozta. A sokféle ígéret
ben mindenki talált valami tetszetősét, de egyéni ér
dekeivel ellentétest is. Ennek aztán természetszerű kö
vetkezménye volt, hogy a program komplexuma nem 
tudott gyökeret ereszteni, a részletek körül pedig 
annyira elaprózódott az érdekeltség, hogy végül a 
program minden pontja bármily üdvös célt szolgált 
is, holtpontra jutott.

Az uj elnök hallgatagsága valószínűleg nem a 
programnélküliséget jelenti. Az ismeretlenségből való

rapid előtörése az átgondolt tervek és gyors elhatá
rozások emberére vallanak. Eme két tulajdonság bir
tokosáról feltételezhető, hogy építő munkája alapjá
nak az egyesítést kívánja elhelyezni. Mert hiszen csak 
egyesítés révén jöhet létre az az egység, amely nélkül 
nem lehet eredményes iparpolitikát csinálni, s nem 
lehet uralmat megszilárdítani.

Mi, akik közvetlenebbül szemlélhetjük az esemé
nyeket, dacára amely szakadéknak ami e kérdésben 
tátongott, úgy érezzük nagyon-nagyon közel van az 
idő, hogy az ügy nyugvópontra jusson. Meggyőző
déssel hisszük, hogy uj elnökünk a belehelyezett bi
zalmat rövidesen az egyesítés létrehozásával fogja 
viszonozni. Az egyesítést ellenző eszmei harcokat 
részben ő, részben az élet már meggyőzte a csupán 
terheket jelentő kettős ipartestületi rendszer tartha
tatlanságáról. Felesleges voltát már csak az egyes ci- 
miiket és állásukat féltő vagy ilyenekre aspiráló il
letők vonják kétségbe. Dunáméul:.

A Nőifodrász Mesteregyesülés rovala.
Rovatvezető: Herczog József,

A Nőifodrászok Mesteregyesülése az elmúlt hó
napban is (híven a régi szokásához) megkezdte divat 
bemutató estélyeit. Ezen alkalomkor úgy a bécsi, mint 
berlini, valamint a párisi kreációk belettek mutatva, 
amely felett a megjelent tagok és vendégszaktársak 
élénk eszmecserét folytattak. Ugvlátszik a nőifodrász- 
mesterck belátják, hogy az egyesülésben folytatóla
gosan tartott bemutatások és előadások az egyetemes 
ipar hasznára vannak. Nem csak az egyesülés, de a 
közreműködők is névszerint Berger József, Biczó Ist
ván, Szénási Mózes, Teleki Vilmos, Zombori Aladár, 
Galitzenstein Rezső nem kiméivé az anyagi áldozatot, 
minden tekintetben kifogástalan munkát produkáltak. 
Bemutatásra kerültek az őszi divatfrizurák, amelyek
ben a homlokhajak (fru-fru) domináltak. A bemuta
tott frizurák után kialakult vitákból a következő di
vatnézet alakult ki: A homlokon fru-fru-t, a fejtetőn 
(estélyi frizuráknál) hajfonatot vagy csavart szalag 
díszítést alkalmazhatunk. A fej hátsó részén loknik 
legyenek alkalmazva, melyek rövid hajnál a pótrész 
használatát teszi szükségessé. Ezen frizurákkal a haj
munka kereseti lehetőség emelkedik.

Egyesülésünk a jövő hónapban folytatja bemu
tató fésüléseit és a közeljövőben megtartandó nem
zetközi versenyfésiilésre előkészületi munkálatait meg
kezdi.

Október havi program: 4-én vita est, 11-én neve
zések a házi versenyre, 18-án kisérmesek fésülése, 25- 
én taggyűlés, tagfelvétel és vezetőségi ülés.

Közöljük tovább tagjainkkal azt, hogy akik a 
közös hirdetési akcióban résztvesznek, táblájuk át
vétele miatt forduljanak Béres cimfestőhöz Budapest, 
VII. Hársfa utca 7., annál inkább mivel a hirdetések a 
következő mozikban már vetítettnek: okt. 4- 10 Cor- 
so, Bécsi, Omnia, okt. 11 17 Bécsi, Omnia, Casino,
okt. 18—24 Omnia, Casino, Uránia, okt. 25—81 Casi
no, Uránia, City. Másodhetes mozikban: okt. 1 — 1 /5-ig 
Kultur, Admiral, okt. 15 nov. I-ig Pátria, Bodográf.

A mozi hirdetések minden egyes hirdető kollé
gánknak érdeke, viszont az is, hogy a táblája minél 
előbb kifüggesztve legyen.
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A fodrászipar munkásainak 
helyzeie a fővárosban.

Irta: Vértessy István,
a Hölgyfodrászsegédek Orsz. Egyesületének titkára.

A huszadik században olyan eseményeknek lehe
tünk szemtanúi, amilyenekről még a legnagyobb fan
táziával rendelkező emberek sem tudnak elképzelni.

A világháború, mely végigszántotta az egész vi
lágot romboló ekéjével, nemcsak az ország határait 
változtatta meg, hanem megváltoztatta az egész em
beriség gondolkodás módját, élet berendezkedését és 
cselekvő, valamint elhatározó képességét is.

Az átütő erők ma már nem mondhatnék egyik 
vagy másik tábor hatalmi kérdésének, hanem minde
nütt a józan belátásnak kell, hogy felülkerekedjék és 
uralja a tömeg irányítását.

A főváros és vidék fodrásztársadalma, úgy a mes
ter, mint a segédi kar megmozdult helyzetének és 
iparának segítségére sietni együttes erővel. A mun
kások f. év szeptember 13-án tartották nagy nyilvá
nos szakmai gyűlésüket, ahol az egyetemes munka
adók is képviseltették magukat. A nagygyűlésen olyan 
sokan voltak jelen, amit régen nem láttunk együtt, 
de meg is volt az ok rá, mert a paritásos munkás el
helyező felállításának kérdése volt napirenden, me
lyet már az összes egyesületek munkaügyi bizottságai 
letárgyaltak és az ipartestületekkel már meg is kö
tötték az erre vonatkozó megállapodásokat.

Ezek után következik a kollektivszerződés meg
kötése. Itten még mutatkoznak eltérések, de remél
jük, hogy az együttes jószándék és az elhatározott 
cselekvés diadalra fogja vinni, megértéssel és belátás
sal és tényleg meg fog indulni a komoly építő mun
ka, amelynek sok évekkel ezelőtt kellett volna meg
történni. Én hiszem, ha most hozzáfogunk közös erő
vel és erős hittel az alkotó munkához, rövid időn be
lül vissza fogja adni a fodrászipar minden egyes tag
jának az önbizalmat, a becsületes kenyeret és az 
ipar iránti szeretetet.

.lövő cikkemben beszámolok részletesen a vidé
ki kollégáknak az egyesületünk működésének ered
ményeiről.

A m. kir. Kereskedelemügyi Miniszter
nek 1934. évi 44.881 számú rendelelei.

Az I922:XII. törvénycikk végrehajtása tárgyában 
78.000/1923. K. M. alatt kiadott - rendeletnek az ipari 
szakvizsgálatokra vonatkozó egyes rendelkezései mó
dosításáról.

Abból a célból, hogy csak olyan egyén tehessen 
ipari szakvizsgálatot, aki a szakvizsgálatra bocsátás 
feltételéül előírt szakbavágó gyakorlatot elfogadha
tóan igazolja, továbbá avégből, hogy a képesítéshez 
kötött ipar önálló gyakorlásához szükséges szakkép
zettség igazolásánál a sikertelen szakvizsgálat figye
lembevehető ne legyen, az 1922:X11. t. c. 137. §-a kö
vetkezőket rendelem:

1. §. A 78.000/1923. K. M. számú rendelet 60. §.- 
ának első bekezdése után új bekezdésekként a követ
kező rendelkezéseket iktatom:

„Ha a folyamodó a szakvizsgálatra bocsátás fel
tételéül előírt szakbavágó gyakorlatot nem segédle
véllel vagy munkakönyvvel, hanem egyéb módon 
(helyhatósági bizonyítvánnyal, magánbizonyítvánnyal 
stb.j igazolja, az iparhatóság minden egyes ipartestü
lettel, amelynek területén a folyamodó az utóbb em
lített módon igazolt szakbavágó munkát végzett, a 
vonatkozó adatokat azzal a felhívással köteles közöl
ni, hogy ha az adatok a valóságnak meg nem felelnek, 
arról az iparhatóságot a felhívás vételétől számított 15 
nap alatt a tényállás pontos megjelölésével írásban 
értesítse. Az iparhatóság a szakvizsgálatra bocsátás 
tárgyában a 15 napos határidő eltelte előtt csak abban 
az esetben határozhat, ha az ipartestületek válasza 
már beérkezett.

Ha a folyamodó olyan területen végzett nem se
gédlevéllel vagy munkakönyvvel, hanem egyéb mó
dön igazolt szakbavágó munkát, amely ipartestület 
működési területéhez nem tartozik, az iparhatóság az 
illetékes kereskedelmi és iparkamarát tartozik meg
hallgatni. A kereskedelmi és iparkamara a lehetőség
hez képest sürgősen köteles véleményt adni."

2. §. A 78.000/1923. K. M. számú rendelet 69. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a vizsgálóbizottság a szakvizsgálat során 
egyhangúlag vagy szótöbbséggel azt állapítja meg,
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egyedüli hajfesték, mely csak fodrászok útján jön forgalomba. 
100 %-ig biztos és garantált méregmentes.

Tartós ondolálásra 
rendkívül alkalmas

■ |k |  IW I No. 10. olajfürdők alkalmazása a festett és ondolált haj ápo-
3 I \  I f i i  | \ |  lásáltoz nélkülözhetetlen. Ezen kezeléstől a haj visszanyeri
i I sl Immm I I I  sl L a a  erejét és rugalmasságát.

—— ——  Kérjen ismertetőt, melyet DÍJTALANUL küldünk.
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hogy a vizsgálatra jelentkező nem rendelkezik oly 
fokú szakképzettséggel, mely iparának önálló gya
korlására képesítené, a jelentkezőt a vizsgálat ismét
lésére utasítja és a kiállítandó bizonyítványban azt az 
időt is megszabni köteles, amelyen át a vizsgálat után 
még további szakbavágó munkát kell végeznie, hogy 
újabb szakvizsgálatra legyen bocsátható.

A vizsgálóbizottságnak a szakbavágó gyakorlat 
tartama megállapításánál figyelemmel kell lennie a 
vizsgázó korára, a szakvizsgálaton tanúsított ügyes
ségére, rátermettségére és szakmabeli készségére. 
Amennyire elhibázott volna ki nem elégítő, fogyaté
kos szakismeretekkel beérni, annyira céltévesztett len
ne e részben túlzott követelményeket támasztani s ez
zel a vizsgázót az ipari pályától elriasztani.

Az első bekezdés esetében a vizsgálóbizottság a 
vizsgázónak a következő szövegű bizonyítványt ál
lítja ki:

BIZONYÍTVÁNY.
................................... született .................. ............köz
ségben (városban) .............év ................................... hó
........ napján az alulírott vizsgálóbizottság előtt a mai
napon ................................... iparban szerzett szakkép
zettségéről szakvizsgálatra jelentkezett. A bizottság a 
megtartott szakvizsgálat sikertelensége folytán neve
zettet a szakvizsgálat ismétlésére utasítja azzal, hogy 
újabb szakvizsgálatra csak abban az esetben jelent- 
kezhetik, ha megfelelően igazolja, hogy a jelen bizo
nyítvány kelte után legalább hónapon
át szakbavágó munkát végzett.

Kelt, .................................................. .......
Aláírások.

Ha a vizsgálóbizottság által megállapított gya
korlati idő meghaladja a hat hónapot és a vizsgázó 
azt túlhosszúnak találja, a kereskedelmi és iparkama
rától annak leszállítását kérheti. A kereskedelmi és 
iparkamara a kérelem elbírálása előtt lehetőleg meg
hallgatja a vizsgálóbizottság elnökét.

A szakvizsgálatot több Ízben is lehet ismételni. A 
jelentkező minden esetben köteles megfelelően iga
zolni, hogy az utoljára tett szakvizsgálat sikertelen
sége folytán megállapított időn át szakbavágó mun
kát végzett.”

3. §. A 78.000/1923. K. M. számú rendelet 71. §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:

„A szakvizsgálatot sikerrel tett egyén a 68. §-ban 
említett bizonyítvány alapján iparának önálló gyakor
lására azonnal nyerhet iparigazolványt, illetőleg ipar- 
engedélyt, feltéve, hogy az önálló iparűzés egyéb fel
tételeinek, amelyeket a törvény megállapít, megfelel.”

4. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép ha
tályba.

Budapest, 1934. évi julius hó 14-én.
Dr. Fabinyi Tihamér s. k.
m. kir. kereskedelemügyi miniszter.

34.031/XIV.—1934. sz.
M. Kir. Rendőrség Vidéki Főkapitányának,

Budapest.
Alárendelt hatóságai megfelelő utasítása végett 

közlöm, hogy a borbély- és fodrászüzletekben a zár
órán túl sem alkalmazottakat foglalkoztatni, sem

bárminemű munkát végezni nem szabad, azaz a zár
óra után zárt ajtók mögött sem szolgálhatok ki a 
záróra előtt érkezett vendégek és záróra után a he
lyiség takarítása sem végezhető segédekkel vagy ta- 
noncokkal, vagyis a záróra előtt érkezett vendégek 
kiszolgálását és a helyiség takarítását — amennyiben 
azt segédekkel, vagy tanoncokkal este kívánják vé
geztetni — záróráig be kell fejezni.

Ehhez képest a borbély- és fodrászüzlet tulajdo
nosoknak a záróra elérkezte előtt oly időpontban kell 
az ajtót belülről becsukniok és a „zárva” figyelmez
tető táblát kifüggeszteniük vagy a redőnyt félig le- 
huzniok, hogy az üzletükbe érkező vendégek kiszol
gálását és a segédek vagy tanoncok által netán este 
végeztetni kívánt helyiség takarítást a záróra elérkez- 
téig befejezni képesek legyenek.

A záróra előtt érkezett vendégeknek a záróra 
utáni zárt ajtók mögötti kiszolgálása meg nem en
gedhető, mert ily engedély a zárórára vonatkozó ren
delkezések megkerülésére vezetne és a szabályokat 
betartó iparosok károsodását eredményezné.

A helyiségeknek zárt ajtók mögötti takarítása 
záróra után este csak abban az esetben engedhető 
meg, ha az üzlettulajdonos azt nem segéddel vagy ta- 
nonccal, hanem alsóbb rendű szolgálatok teljesítésére 
alkalmazottak foglalkoztatásával végezteti vagy maga 
végzi.

Nem teszek észrevételt az ellen, ha e szabályok 
a gyakorlati élet követelményeinek megfelelő méltá
nyossággal érvényesíttetnek és nem tétetnek megtorló 
eljárás tárgyává oly esetek, amidőn a záróra előtt ér
kezett vendégeknek zárt ajtók mögötti kiszolgálása 
a záróra után néhány, de legfeljebb tiz perccel nyer 
befejezést, azaz az üzlettulajdonos jóhiszeműsége 
nyilvánvaló.

Budapest, 1934. évi junius hó 20-án.
A miniszter rendeletéből:
Töri s. k.
h. államtitkár.

Hirdetett
Ön már a

Vidéki Úri és 
Hölgyfodrászok 
Szaklapjában 
?

H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN! ! ! ,
mert hirdetései
biztosak, jók és olcsók!

Kartársak csakis lapunk hirdetőinél 
vásároljanak!
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VIDÉKI ŰRI- ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

A posla-, táviró~ és távbeszélő dijakat 
az állam nehéz pénzügyi helyzete miatt 

nem szállítják le.
A debreceni kereskedelmi és iparkamara előterjesztést 

intézett a kereskedelemügyi Miniszterhez és kérte a posta, 
táviró és távbszélő dijak leszállítását.

Az előterjesztésre a kamara most kapott választ, mely 
a következőképen szól:

„Teljes tudatában vagyok annak, hogy a posta táviró és 
távbeszélő díjszabás egyes tételei magasak s így azok a mai 
viszonyok között különösen érezhető teherként nehezednek 
a gazdasági életre.

Az állam mai nehéz pénzügyi helyzetében azonban a kü. 
lönböző díjakat még nem áll módomban leszállítani. A mai 
gazdasági viszonyok között ugyanis a dijleszállitástól számot
tevő forgalomemelő hatás nem várható s Így a díjmérséklés
sel az államnak amúgy is nehéz helyzetét csak súlyosbítanék 
a bevétel kiesést egyéb állami bevételekből kellene pótolni.

Mindazonáltal a posta, táviró és távbeszélő díjszabás ál
talános mérséklésének gondolatával foglalkozom és mihelyt 
arra mód kínálkozik, a pénzügyi lehetőség határon belül rajta 
leszek, hogy a több oldalról is szorgalmazott dijleszá 11 it ís.saI 
a gazdasági élet terhein könnyítsék.

A vidéki távbeszélő névsoroknak egy kötetben való ki
adásához azonban nem járulhatok hozzá, mert ennek a kí
vánságnak a teljesítése a postára jelentékenyen több kiadást 
okozna, amire nincsen költségvetési fedezete.

A kereskedelmi és ipari érdekeltség ezt a leiratot csak 
sajnálkozással veheti tudomásul, mert a posta díjszabásban a 
gyakorlati élet mutatja azt meg, hogy intézkedésekre, refor
mokra szükség lenne.

Itt van pl. a postautalvány és utánvétel! dijak kérdése.
Jelenleg ugyanis az utalvány, illetőleg az utánvétel dija 

belföldön 20 pengőig 20, illetőleg 25 fillér és 100 pengőig' b0 
fillér. Itt a skála ugrása túlságosan nagy, mert már pl. 21 
pengőért is ugyanakkora dijat kell fizetni, mint 100 P után.

Az árszínvonal csökkenése és a kereskedők és iparosok 
tőkéjének tetemes leapadása folytán a forgalom aránylag na
gyobb részt teszik ki a 20 -25 pengős álutalások.

A hitel nagymérvű korlátozódása folytán pedig az üzleti 
forgalomban egyre nagyobb szerep jut az utá.ívóteli forga
lomra. Ezek folytán az utalvány és az utánvétel diját rendkí
vül magasaknak érzik az érdekeltek. Gyakran úgy segítenek 
magukon, hogyha pl. egy postautalvány összege 21—40 pen
gő, úgy azt két tételben adják fel, mert így a 20. P-ig fi
zetendő dij kétszerese még mindig kevesebb, mint az egy té
telben való átutalás esetén alkalmazandó díjtétel.

Ez a példa is mutatja, hogy a postatarifák módosítására 
sürgősen szükség van.

Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütör
tökön este 7 órától 9 óráig az Iparoskörben, Simonffy 
uccu 1/c. II. emelet található, amikor úgy a sajtó, va
lamint szakmai ügyekben szívesen rendelkezésére áll 
a kartársaknak.

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

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

APRÓ HIRDETÉSEK.

Az apróhirdetések díja szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére 6 fillér. Az összeg levélbélyegekben 
is beküldhető a szöveggel. Vastagabb betűvel szedett hirdetés 
díja kétszeres. Legkisebb hirdetés díja 1.— pengő. Azon hir
detés, melynél a hirdetési díj mellékelve nincs, nem közöltet- 
nek. Kéziratokat és leveleket a szerkesztőség nem ad vissza. 
Válasz levelekre, válaszbélyeg mellékelésével ad értesítést a 
Szerkesztőség.

Nyíregyházán 6 személyes (3 férfi, 3 női) berendezéssel 
ellátott üzlet, jómenetelü, megfelelő biztosítékkal részletre is 
eladó. Komoly vevők ki is próbálhatják. Modern berendezésű. 
Ára 1.200 pengő. Csakis komoly vevőkkel tárgyalok. Megbízva 
lapunk szerkesztősége.

Fodrászsegéd jó vas-vizondoláló (lehet fodrásznő is) 
azonnal beléphet. Ajánlatokat fizetés megjelöléssel kér: Kil
incsek Márton hölgyfodrász, Kisújszállás, Főtér.

Borbély és fodrászüzlet női is bevezetve Debrecenben ol
csóért eladó. Cint lapunk szerkesztőségében.

Egy jó vas- cs vizondoláló segédet keresek. Harrer Já
nos Miskolc, Kossuth utca 1. szám.

Debrecenben modern 4 kabinnal ellátott hölgyfodrász- 
iizlet teljes felszereléssel eladó. Az üzlet kipróbálható, feltétlen 
biztos megélhetést nyuj. Komoly vevők lapunk szerkesztősé
gével tárffíShatnak.

Borbély és fodrásziizlet Debrecenben a belvárosban el
költözés miatt sürgősen olcsóért eladó. Megbízott lapunk 
szerkesztősége.
FIGYELEM! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 

bizalommal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, —
Eötvös ucca (i5. szám. Válaszbélyeg mellékelendő.

Kfvonaí az Országos Kongresszus 
jegyzőkönyvéből.

(V. közlemény.)
A fodrászipart nem lehet egyetlen más ipar

ral sem összehasonlítani, mert pl. a gyárak is 
csinálnak bútorokat, mégis megélnek az aszta
losok is, mert náluk nincsenek lehetetjen árak. 
Már pedig köztudomású, hogy tisztességtelen ver
senyt azok csinálnak, akik nem fizetőképesek. Ezért 
támadt aztán az a gondolat, hogy épen az ország hely
zete kívánja meg azt, hogy csak azok önállósulhatnak, 
akik üzletet vásárolnak, ami annyit jelent, hogy fize
tőképesek. Ma a fodrászipar olyan kétségbeejtő hely
zetben van, hogy a napjairól is alig tud gondoskodni. 
Igen sok vezető emberrel beszéltem, akik szintén ezt 
az egyedüli kivezető utat látják. Ki kell tehát dolgoz
ni, életbe léptetni azt az elgondolást s akkor megmen
tették önmagukat és a jövő fodrásziparosokat. Buda 
pesten van olyan fodrász iparos, akinek 8 üzlete van 
és a kartársait halálba kergeti. Kéri a Kerekes József 
utján benyújtott határozati javaslat elfogadását, mert 
ha egy segéd tiz esztendeig dolgozik szakmájában, ak
kor tud annyit szerezni magának, hogy üzletet nyis 
són.

Szikszai Aladár Kerekes József indítványának el
fogadását kéri.
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U. v. elnök: A felolvasott határozati javaslatokat 
méltóztassanak egyhangúlag tudomásul venni abban a 
reményben, hogy azt a felszólalókkal kibővítve illeté
kes helyekre eljuttatjuk. A kibővítéseket a jegyző
könyv vonatkozó részei alapján majd el fogják ké
szíteni.

Egyhangúlag tudomásul vétetik.
Ügyvezető elnök bejelenti, hogy következik 

a nőifodrászipar fokozottabb védelme: Tekintet
tel arra, hogy Kránitz Árpád a nőifodrász-mester- 
egyesülés országos elnöke Budapestről a kellő időben 
nem jöhetett el a kongresszusra és ezt az elnökség
nek kellő időben be is jelentették, helyette Herczog 
József a mesteregyesülés alelnöke terjeszti elő a ha
tározati javaslatot. Tekintettel pedig arra, hogy az 
árszabályozás kérdése ezzel a résszel szorosan össze
függ, kéri annak felolvasását is, melynek megtörténte 
után mindkét határozati javaslat egyhangú elfogadá
sát kéri.

Dr. Herp János, a magyar borbély és fodrászmes
terek országos szövetségének főtitkára az idő előre 
haladott voltára való tekintettel csupán a legszüksé
gesebbekre tér ki, márcsak azért is, mert az előtte 
felszólalók elmondották sérelmeiket, anélkül, hogy 
eredményeket tudtak volna elérni. Ennek főokát pe
dig abban látja, hogy erejüket szónoki lovagtornákon 
merítik ki, de a megvalósításra nincs elég kivitelező 
erejük. A fodrásziparosok ma már koldusfilléreknek 
nevezik azokat az árakat, amelyekért egyes kartár
sak dolgoznak, tehát saját maguk sem becsülik sem
mire munkájukat. Ez a helyzet annál különösebb, mert 
amíg a segédeiket megfelelő védelemben része
sítik, addig a mesterekre senki sem gondol, ezért ho
norálják mindenütt az alkalmazottat és ezért felejt
keznek meg a munkaadókról. Itt van tehát az árrom
bolásnak egyik legsúlyosabb következménye. Az t. i. 
illegitim ipar gyakorlók elszedik a vendégek jó részét 
s az árakból az egyik napról a másikra biztosítani tud
ják megélhetésüket, a másik tisztességesen dolgozó 
iparos kénytelen azon gondolkodni, hogy ne menjen e 
le ugyanolyan árakra. Az árrombolók nem számolnak 
azzal, hogyha minden egyes iparos ugyanazt tenné, 
amit ők, akkor ismét sok lenne az eszkimó és kevés a 
fóka s így tovább mennének lefelé az árak. Nem he
lyes azonban a vészharangot kongatni, mert nem en
gedhetik meg, hogy a fodrásziparosokat kihagyják a 
számításból. Hajnyirásra és borotválkozásra a jövő
ben is szükség lesz és ha egyenlőtlen árakkal nem te
szik bizalmatlanná a vevőt, hogy a munka ténylegesen 
mennyit ér, vagy pedig nem fizetett-e többet a mun
káért, mint amennyit kellett volna, a fodrász ipar sor
sát nem lehet olyan kétségbeejtőnek találni, mint 
ahogyan az előtte felszólalók mondották. Felvetődött 
már az a kérdés, hogy miképen lehetséges, hogy az 
árromboló üzletek mégis fenn tudják magukat tar
tani? Ennek egyetlen magyarázata a verseny egyen
lőtlensége. Tisztességes ember igyekszik eleget tenni 
mindazon kötelezettségeinek, amelyek saját magával 
és a nemzet szempontjából fennállanak: házbért is f i
zet, stb. viszont az árromboló kalkulációjából mindez 
hiányzik s mindennap várja a kilakoltatást. Az egyen
lőtlen versenyben nem tesznek eleget a higiénie kö
vetelményeinek sem és egész sor vendéget szolgálnak 
ki egy kendővel s az emberek legnagyobb része ud
varias lévén, nem kifogásolja, csak később jön rá,

amikor már valami betegséget kapott. így aztán meg 
lehet takarítani a mosodai számlát. De nem akar a 
kérdéssel tovább foglalkozni, hanem összefoglalja az 
elmondottakat röviden: A legtöbb ember kihasználja 
a munkanélküliséget, kihasználja a munkások ener
giáját és csak a borravalóért dolgoztat. Ezek a köz
ismert panaszok, most csak arról van sző, hogy miké
pen lehetne ezeket orvosolni. Szerinte ennek egyetlen 
útja van, mint ahogy a megindokolás is mutatja: sza
bályozni kellene az árakat. Ez a kérdés azonban nem
csak a kartársak szempontjából fontos, hanem állami 
érdek is. Állami érdekből is fontos, mert csak a kiűz
zél szemben fennálló kötelezettségnek eleget nem té
vő iparos tud' illegális konkurenciát csinálni és ezért 
esik el a tisztességes. Az országos szövetség felter
jesztést intézett a kormány tagjaihoz s reális számí
tások alapján 7 féle üzlettípust állítva be, kimutatta, 
hogy melyek azok a legalacsonyabb árak, amelyekért 
tisztességesen lehet dolgozni. Itt figyelembe vették 
azt, hogy nincs állandó munkafolytonosság és nem 
egyformák a napok sem. A felterjesztésre az orszá
gos fodrász szövetség dicséretet is kapott, de rövid 
két sorban értesítették őket, hogy törvényes alap hi
ányában nem teljesíthetik azon kérésüket, hogy az 
előterjesztett árakat hatósági úton érvényre emeljék. 
Általános nemzeti érdekből igaza van a kormánynak, 
azonban az nem lehet vitás, hogy a fodrászipar egé
szen más elbírálást érdemel. Az állam elsőrendű ér
deknek tartja hogy a munkások bére kellően bizto
sítva legyen, ugyanilyen fontos érdek azonban az is, 
hogy a munkaadóknak is biztosítsák a bérét. Nem fo
gadhatja el tehát azt a megállapítást, hogy nincs rá 
törvényes alap, mert ha nincs, lehet csinálni. Hiszen a 
mód megvan rá. Természetes, az irányárakat nem le
het taxatíve felsorolni, ellenben a kérdést meg lehetne 
úgy oldani, hogy az ipartestületi szék hatáskörébe 
venné a kérdés elintézését, utalva az árrombolásra, 
mint tisztességtelen versenyt kezelnék és a szék álla
pítaná meg az árakat. Ez különben már megvan Né
met- és Olaszországban is és ez meg is mentette az 
ottani iparosokat a tönkremenéstől és módot adott 
nekik arra hogy az állandó panaszkodás helyett ipa
rukat fejleszthetik. Az ellen sincs kifogás, ha a szék
hez hatósági megbízottat küldenek ki és biztosítanak 
részére végleges döntés jogot. A kereskedelemügyi 
miniszter azt mondotta, hogy a rablógazdálkodásnak 
véget akar vetni, tehát erre hivatkozással követelni 
kell kérésünk teljesítését. Ehhez azonban szükséges, 
hogy a fodrász iparo-ság megfelelő átütő erővel ren
delkezzék. A sokféle összejöveteleken nem mindig si
kerül összehozni az erőket, mert mindenki mást csinál 
és nem egységesen mennek az általános kérések tel
jesítése érdekében. Van azonban a fodrász iparosság
nak egy szervezete, az országos szövetség, amelynek 
gondolatát most propagálni kívánom. A világon két 
nagyhatalom van, az egyik a pénz kartellek és ban
kok kezében, a másik pedig az összefogás ereje, 
amelyre nagyon szép példát mutatnak a munkások és 
amely úton kívánságainkat teljesíteni is kellett. Kéri 
tehát a jelenlévőket csatlakozzanak a szövetséghez, 
írják alá a belépési nyilatkozatot, mert ha mindenki 
ott lenne, rendelkeznék azzal az átütő erővel, melyre 
szükséges intézkedéseket kaphatnánk. A szövetség 
mint eddig is, épúgy a jövőben is tovább fog dolgoz
ni, mert ha a N 9 ezer emberből csak 60 %-ot tudtak 
is összehozni, akkor nyugodt lélekkel lehet azt inon-
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dani, hogy az össziparosság kéri, tehát teljesíteni kell. 
Ne panaszkodjanak tehát a jövőben, hanem cseleked
jenek, csendben szervezkedjenek és ne sajnálják azt 
a csekély anyagi erőt odaáldozni annak az intézmény
nek a javára, amely a fodrászoknak dolgozik, hiszen 
a fizetendő összeg évi 2 pengő, melyet minden fod
rásziparos feláldozhat a jövő fejlődés oltárára.

U. v. elnök közli a szövetségbe való belépésre 
felhívással kapcsolatban, hogy elnöki működésének 
egyik pontja ez, épen ezért az egyik legközelebbi 
szakosztályi gyűlésen tárgysorozatára tűzi e kérdést 
s felszólítja a kartársakat a szövetségbe való belé
pésre.

Silló István: Mielőtt eredeti beszédét megtartaná, 
a tárgysorozat ezen pontjához szólva kéri a kongresz- 
szust, járuljon hozzá, hogy átfogalmazzák az előter
jesztett határozati javaslat egyik kitételét, mert az 
egyik tárgysorozati pont a mestervizsga kötelezővé 
tétele a .szabadversenyt gátolni kívánná.

0. v. elnök kérdésére a kongresszus tagjai egy
hangúlag törölni kívánják az idevonatkozó részt.

Silló István: Szerinte téves a tárgysorozat azon 
kitétele, hogy a nőifodrászipar fokozottabb védelmé
ről lenne szó, mert nemcsak a nőifodrászipar, hanem 
az egész fodrászipar fokozottabb védelméről kell szól
nia. Nem mehetnek el tehát szó nélkül az évek óta 
tartó események mellett mert a kormányválságban 
egyetlen egy sem mulasztotta el kijelenteni, hogy el
érkeztünk a teherbíró képesség legvégső határáig, s 
hogy a kisiparosság gerince a társadalomnak és teljes 
jogokat biztosítunk számára. Ezeket tetemrehivásként 
idézi, mert azok, akik üléseken és kongresszusokon 
gyakran vesznek részt, tudják, hogy azok a tettek, 
amelyek a kormány részéről megnyilvánulnak ellen
keznek ezekkel az ígéretekkel. Ellenkeznek azért, 
mert nem hogy csökkennének, hanem állandóan emel- 
ednek a közterhek, az OTI a bolt- és lakbérek, a vil
lany- és gázszámlák, pedig ezek elfen fokozottabb 
védelmet kellene nyújtani. Eddig a kormány maga és 
tagjai mondották, de mostmár magának az iparosság
nak kell megállapítania, hogy elérkeztek a tehervise
lés végső pontjához. Kérjük tehát a kormányt, hogy 
legalább 50% arányban segítsen rajtunk, mint ahogy 
a gazdákon segített. Nem tudja, hogy a jelenlévők 
tudomással bírnak e arról, hogy 1934. január elsején 
életbe lépett egy miniszteri rendelet, amely a kozme
tikus foglalkozást kivette a borbélyipar hatásköréből. 
Szerinte ezt a jogcsorbítást a borbélyok nem nézhetik 
ölhetett kezekkel, hanem kérik szerzett jogaik tiszte
letben tartását legalább olyan mértékben, hogy a 
kozmetikusságot ezután is gyakorolják. Nem kérnek 
a fodrászok teljes kozmetikus ipart, de a szépségápo
lás szorosan összefügg a borbélyiparral, mert pl. a 
hajfestés esetén ki kell javítani az esetleges hibákat. 
Hangsúlyozza: nem új jogot akarnak, de a régiekhez 
annál inkább ragaszkodnak. Ki kell térnie még egy 
kérdésre, mely szerinte szintén égetően sürgős és ez 
az OTI.

Ü. v. elnök: nem lehet kérem, nincs tárgysoro
zaton.

Silló István: Tudomásul veszi, hogy nincs a tárgy- 
sorozaton, el is áll attól, azonban kéri, hogy minden 
szakosztály vegye fel a legközelebbi tárgysorozatára és 
az ott hozott határozatokat, mint a kongresszus ki

egészítő határozatait terjessze fel illetékes helyekre. 
Még egyet akar indítványozni, mégpedig azt, hogy az 
itt elhangzott, ill. elfogadott határozati javaslatokat 
nagyobb formák kedvéért a szakma egy-egy képvise
lője a budapestiekkel együtt személyesen nyújtsák át 
a miniszternek, akinek szavaival élve közvetlen tár
gyalásokat kell folytatni, mert csak így lehet tisztán 
látni. Adják meg tehát a miniszternek a módot arra, 
s akkor a küldöttség élőszóval is adhat felvilágosítá
sokat és a határozati javaslatok nem fognak ad acta 
kerülni. Kéri a kongresszust, fogadja el ezirányú elő
terjesztését.

Herczog József: Annak bizonyítására, hogy lehet 
az árakat minimálni, közli, hogy éppen a napokban 
egy sokkal fontosabb cikknek, a tejnek legalacso
nyabb árát állapította meg a kormány. A tej pedig a 
betegek és a gyermekek tápszere: a fodrász ipar pe
dig luxusfoglalkozás, nem tudja tehát megérteni, hogy 
miért ne lehetne itt is minimálni az árakat. A minimá
lis árak megállapítása pedig csak rendeleti úton tör
ténhet meg.

Goldenics Gábor: Mindenek előtt megállapítja, 
hogy az árrombolás régi baj és hogy sorsa rosszra- 
fordulásának ez épen a legfőbb oka. De oka ennek 
a helyzetnek a közönség is. Midőn azonban a minimá
lis árak megállapítását kérik, nem szabad elfeledkez
ni, hogy az ország különböző részében különböző árak 
az irányadók. Lehetetlenség volna tehát az egész or
szág területére egyforma árakat megállapítani. (Köz
beszólók: Ezt tudjuk, elmondta az előadó!) Ismétli 
tehát, hogy a helyi viszonyoknak megfelelően irány
árak megállapítását kívánja, azzal, hogy olyan váro
sokban, ahol a fodrászipari szakosztályok vannak, ott 
azok állapítsák meg az árakat. Ahol pedig nincsenek 
szakosztályok, ott pedig a megye székhelyen lévő 
irányárak a mérvadók.

Ü. v. elnök: felteszi a kérdést, hogy elfogadják e 
az előterjesztett határozati javaslatot?

A kongresszus a már korábban előterjesztett ha
tározati javaslatokat, a felszólalók által említett pót
lásokkal együtt egyhangúlag elfogadja.

(Folytatása következik.)

Fodrászán
B ak  I s t v á n
főv. ip. isk. tanár

szakirányú technológia
című könyve rövidesen megjelenik. Nélkü
lözhetetlen minden fodrásznál.

Tartalom: hajvágás, hajfestés, paróka, koz
metika, úri- és női fodrászat, színházi- és 
műkedvelői fodrászat az ókortól napjainkig.

Megrendelhető a szerző elmén:

Rendelje meg, BAK ISTVÁN ip. isk. tanár, BUDAPEST, 
ára: P 2,10, III. Bécsi út 88. IV. épület, I. emelet 46. és

Karlársak!
Lapunk hirdetőinél vásároljanak



»INNOCAMIN«
hajfesték

2 teljes festésre
v. 3 utánfestésre elegendő

doboz ára: 2*50 P.
Innocamin gyorsan száradó 
alcoholos fixaleur vizondoláláshoz 
3—5 liter készítéséhez P 2*—.

Vezérképviselet:

STEIN IMRE BUDAPEST,
Király ucca 72. szám. — Telefon: 241- 75.

LERAKATOK:
Debrecen:

Komáromy Józsefné 
Moldván Béla 
Ramminger István 

Miskolc:
Kossahuba Pál 

Szeged:
Dudás Sándor

Nyíregyháza:
Guttniann Márton 

Balassagyarmat:
Skribák István 

Jászárokszállás:
Király drogéria. 

Keszthely:
Balaton drogéria.

Figyelem! •  Uj találmány!

Vendégei meg lesznek elégedve, mert

100%~íg biztos
a „K " hullám tartós ondoláló gép!

TELJESEN VESZÉLYTELEN, a városi áramtól el van 
szigetelve azzal fémesen nem érintkezik, áramütés 
ki van zárva, mert kisfeszültségű.

FELTÉTLEN ÜZEMBIZTOS. Csökkentett feszültséggel 
dolgozik, nem melegszik túl, mert transformatorral 
működik. Erős, gondos összeépítés.

KEVÉS ÁRAMFOGYASZTÁS. Rövid fűtési időtartam 
pontos méretezése, áram megtakarítást jelent.

PRAKTIKUS. Minden hálózati feszültségre használható, 
egyszerűen átkapcsolható.

SPECIÁLIS. A legmodernebb konstrukció, hosszú gya
korlati tapasztalatok alapján épült.

KÉNYELMES KEZELÉS. Alkatrészei egyszerűek, küny- 
nyen szét szedhetők, egymástól teljesen függetlenek.

Megtekinthető ugyanott! 

Kérjen árajánlatot!

Kolozsváry Gyula
hölgyfodrász

Debrecen, Dégenfeld lé r 2 . 
Telefon: 33-12.

C s a k  ázz ig a z z s á g  győzz!
-borotvák a legkivá óbb angol acélból készülnek, 
-borotvák szakszerűen vannak köszörülve, 
-borotvának tartós az éle.
-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Elismert angol Borotvakések rak
táron 9  B L E 1-1 A Non plus ultra 
hajvágó-olló l-a minőség, 18 és 
19 cm 7-— pengő ®  Hajnyiró- 
gépek, fenőszijak legfinomabb 
bőrből és valódi gurrtnival ellátva 
•  Ecsetek dús raktára

Bleha
Bleha
Blelia
Blelia
Blelia
Bleha
Blelia
Blelia
Blelia
Bleha
Bleha
Bleha

-Supra-borotva félfrancia 
-Szecskó- „ francia él,
20-as
24- es
25- ös
27- es
28- as
29- es 
33-as 
50-es
76- os
77- es

homorú él 
francia él
3 8, 4/8, 5 
francia él, 
francia él, 
francia él, 
l/4 homor 
félhomoru
4 és 5/8, 
félhomoru

él, 4/8-as barna nyél. . 
4 8-as fehér nyél. . .

, 3, 4 és 5/8 fekete nyél
2 /8 .................................
8 francia él, erős nyéllel 
la fehér csontnyél . .
la fehér csontnyél. . . 
la fehér csontnyél. . . 
u él, erős fekete nyél . 
él, fehér csontnyél . . 
homorú él, fehér nyél . 
él, fehér csontnyéllel. .

6-50 P 
5-— P 
8'— P 
4 50 P 
5'CO P 
4-80 P 
4-80 P 
5'40 P 
5'— P 
7'60 P 
9'— P 
6'20 P

BLEHA FERENC BUDAPEST,
EZÜSTKOSZORUS KÉSMŰVES- ÉS MÜKÖSZÖRÜS MESTER VILMOSCSÁSZÁR UT27
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