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MOST JELENT MEG

Halász Ödön cég (Budapest, VII., Csengery u. 26.) új nagy 
képes árjegyzéke, mely magába foglalja az úri-női fodrá- 
szati szakma összes kellékeit, berendezésektől kezdve a leg
apróbb napi cikkekig, hihetetlen olcsó árakon. Szenzációs új
donságokkal bővítve !
Ha még nincs birtokában, okvetlen kérje díjtalan megküldését.
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HA JÓ  ÉS GARANTÁLTAN JÓ  TARTÓS O NDO LÁLÁST
AKAR NYÚJTANI, A K K O R  KEMÉNY 

FÉLE T A R T Ó S  GÉPET V E G Y E N !
A technikai vívmány csodája, gumi alátétekkel, a villanyföldelve, ami 
által teljesen veszélytelen, a fejbőrre hideg levegőt ad, nem süti a fejbőrt.

Ha eddig a tartós ondolálásával nem volt 
megelégedve, akkor használjon Kem ény fé le  

Darling tartós ondoláló  vizet.

KERESSE EEL RENDELÉSÉVEL

□
□  □ □  

□
Vizondolálása sokkal szebb, jobb és könnyeb
ben elkészíthető lesz, ha K em ény fé le  v ilá g 
hírű Curling v izondo láló  fixa teurt használ

LERAKATOK :

Kemény József, Baja
fodrász ke llék eke t gyártó  s p e c i a l i s t á t .

Budapesten, Szász Dezső, Bérkocsis utca. 
S zegeden, Dudás Sándor, Tisza Lajos krt.



Egyszerűségében páratlan, 
Eredményben utolérhetetlen, 
Árban legolcsóbb az

„ULTRA" dauerkészlet
mely csupán egy vizbemártolt papirlapocska 
(vegyi-fólia) segítségével végzi a haj tökéletes 

kifütését.
Egyszerű és gyors munka Önnek 

Legnagyobb k é n y e l e m  és világvárosi 
kiszolgálás a vendégnek.

A fűtőlapok használhatók bármilyen más meglévő 
szigetelőhöz és orsóhoz is, ha „ULTRA" csipeszeket 

vesz hozzá.
Használja ön  is, amit egész Páris használ.

Komplett 12-es készlet, kulcsostüvel P 72.—
1 csomag (25 drb.) fűtőlap P 2.—

Külön is kapható „Ultra" csipesz 1 tct. P 24.— 
Prospektus és bemutatás díjtalan.

Monopolia
Telefon Budapest, V. Mérleg u 10.
1-810-73 Prof. *• Mas, P ar's, Henné L, O riento l, 

K ivavit magyarországi egyedárusága.

„A TIGRIS védjegy garantálja  

az Ön ollójának ®

és borotvájának minőségét"

M illó olajok,
1  *«/• *  lakkok,

É |  lemosók,
aetherek.

Legfinomabb minőségek, legolcsóbb árak.

A The Jolly Joker
hajrögzitő gyártása. Fenti szükségletét saját érdekében

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

BUDAPEST, VIII. Aggteleki u. 4
Ez érdekli Önt! Ez kell Önnek 

Magyar Gyártmányú HABZÓ

R A Z -E X
krémtartalmú borotvaszappan

amelynek nemcsak jósága hanem annak praktikus 
nikkelezett tetővel ellátott üvegedénybe cso
magolása biztosítja a kellemes kiszolgálást.
A fiókos és privát vendégei örömére szolgál a kis 
adagolása. Az általános kiszolgálásra pedig a 
negyedkilograinos tégely, amely fodrászok részére 

90 fillér
Kérjen ismertető prospektust.

Készíti :

SZEPA BUDAPEST, VII., Jósika-u. 26.Te.: 435-97. 
Kapható !

SZEGED, Dudás Sándor Tisza Lajos körút 19. 
Szeged és környékének egyedárusítója.

Ha tartós, vagy szárító-gépe 
elpusztul küldje be hozzánk 
a szerződéses villanyszerelőnk
MÉSZÁROS JÁNOS SZEGED, 
a legprecízebben és jutányos 

áron készíti el.

Lelkiismeretes
fodrász
borotválás előtt 
beretváját

L I S O F O  R M M A L
fertőtleníti

ÚJDONSÁG! SZENZÁClÓi
Sok pénzt takarít meg, ha a GE-Ml-féle

motorralegybeépílatíj 141“
hajszárítóbúrával szárít üzletében, m ert:
1. a m otor golyóscsapágyas,
2. a levegő nyomása utólérhelellen,
3. a motor alum iniumházba van beépítve, m iáltal 

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

Bemutatót vételkötelezetlség nélkül d íjta lanu l tartok 
Kapható továbbá a közkedvelt U E -M I-fé le  golyóscsapágyas 

hajszárflógép. Ára P 42.—
GESCHEIT MIHÁLY fodrászat! cikkek kereskedése 

Budapest, VII., Erzsébet-körut 27. III. 16. Tel. 3-97-97,



VIDÉKI ŰRI- ÉS HÖLGY
T

P o s ta ta k a ré k  cs ek k s zá m la  szám a: 4190.

Megjelenik minden hó 15-én. VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAK KÖZLÖNYEI
Szeged, Tisza Lajos körút 19. 

Telefon: 22—11.
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS

D U D Á S  S Á N D O R  S Z E G E D
V. évf. 1936. augusztus 15.

A SZEGEDI FODRÁSZTKSTÜLET HIVATALOS LÁPJA

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész é v r e ..................... 3'fiO
F é l é v r e ..........................2 —

Egyes szám  á ra  40 fillér. 
K ülföldre 50°/o felár.

Folyó évi augusztus hó 2-án a miskolci ipar
kamara helyiségében tartotta a borbély és fodrász mes
terek országos szövetsége ez évi országos kongresszusát.

jelen voltak Körmendi Mátyás a szegedi ipartes
tület elnöke, Palkovits Károly a szegedi úri és női szak
osztály elnöke. Siló István a budapesti női fodrász ipar
testület megbízásából. A budapesti női fodrászok mester 
egyesülése nevében, illetve képviseletében Herczog Jó
zsef ; a soproni szakosztály megbízásából Velesz Ferenc. 
Debrecenből Nagy Ferenc; Kaposvárról Csina Mihály; 
Szolnokról Sehempack József, Pomázról Fű István, Hód
mezővásárhelyről a segédi kart Vértessy József a ma
gyarországi borbély és hölgyfodrászok munkás egye
si’letétiek elnöke képviselte.

A miskolci iparos dalárda elénekelte a magyar 
„Hiszekegy"-et, azután következtek az üdvözlő beszédek.

Eekert Bálint megnyitó beszéde után előterjeszti a 
napirendet.

1. A minimális munkabérek és a legalacsonyabb 
kiszolgálási árak törvényes megállapítása, valamint a 
borravaló eltörlésével kapcsolatos kívánságaink. Előadó 
Török Ferenc a MBFOSz ügyv. elnöke.

2. A fodrász ipar kívánságai az OTi-val kapcso
latban. Előadó a MBFOSz főtitkára.

3. Kontár-kérdés rendezése. Előadó Kovács Lajos 
miskolci ipartestületi jegyző.

4. Úri és női fodrász ipar egyesítése. Előadó Ke
rekes József miskolci fodrászmester Ipok tag.

5. Indítványok.
Az 1937. évi kongresszus helyének megállapítása. 

Siló István a női ipartestület elnöke kéri az úri és női 
fodrász ipar egyesítésének kérdését a napirendről le
venni. Nagy Ferenc, Debrecen a teljes napirend tárgya
lását kívánja. A kongresszus többsége a tárgyalás mel
lett döntött. A napirend első pontjának előadója Török 
Ferenc ügyvezető elnök. Nagy előadói tehetséggel és 
meggyőzőerővel adta elő, hogy mennyire szükség van 
a munkabér minimálásra és a borravaló eltörlésére.

Szerinte szükség volt a kérdést ide hozni, mert 
már Budapesten és környékén életbe lépett a munkabér 
minimálás. Ebből kifolyólag a szennyárakat hirdető 
táblák 80-90 "/"-a lekerült a kirakatokról és ajtókról. 
(Bárcsak úgy volna !) A borravaló eltörlését a legszi
gorúbb icndszabályok életbeléptetésével lehet csak ren
dezni. A borravaló elfogadása éppenolyan büntetést von
jon maga után, mint amilyen büntetésben a munkaadó 
részesül, aki a minimális munkabérnél kevesebbet fizet 
a segédjének.

Mint előfeltételt állítjuk oda azt a kívánságunknak, 
hogy a kormány törvényesen állapítsa meg a legala
csonyabb kiszolgálási árakat.

Török Ferenc előadó a következő határozati javas
latot leije - /ti elő. Mondja ki a naggyölés, hogy utasítja 
a m* ■" var Forbélv és f'TTe-zmcsterek országos szővet-
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ségének elnökségét, hogy forduljon a nagyméltóságú 
m. kir. kereskedelem és közlekedésügyi miniszter úrhoz 
és kérje a legalacsonyabb munkabér törvényes meg
állapítását az egész ország területére.

A borravaló eltörlését azzal a szigorítással, hogy 
elfogadása kihágást képez és aszerint büntettefik és ez
zel egyidejűleg a legalacsonyabb kiszolgálási árak tör
vényes megállapítását az egész ország területére bíró 
érvénnyel.

Novák József felolvassa a szakosztályok idevonat
kozó javaslatait.

Debrecen javasol egy országos ármegállapító bi
zottság megalakítását, amely bizottság az 50.000-es alóli 
lakosú városokban kettő, 50.000-en felüli lakosú váro
sokban három vagy ennél több kategóriákban állapítaná 
meg az árakat.

Az ármegállapító bizottság által megállapított árak
nál alacsonyabban hirdetett árak rendeleti úton való 
eltávolítását kéri.

Sopron a kiszolgálási árak törvényes megállapítása 
és az árromboló uceai reklámtáblák eltávolítása tárgyá
ban tesz javaslatot.

Szeged a legújabb ipartörvénynek az árrombolókra 
vonatkozó 19. §-ának mielőbbi kiadását kéri, mert míg 
ez nem lép életbe, inkább hátrányos a munkabér mini
málás, mint előnyös a fodrász iparra.

Csima József Kaposvár képviseletében csatlakozott 
az előadói javaslathoz, ha azoknak betartását a kor
mányzat törvényes védelemben részesíti. Javasolja egy 
országos szakosztályi elnöki értekezlet megrendezését.

Moth József (Miskolc) szigorúbb törvényeket kér 
a vasárnapi munkaszünet megszegői ellen.

Jónutz József a női fodrász újság szerkesztője el
fogadja Török Ferenc javaslatát, de csak akkor, ha biz
tosítékot kapunk a kiszolgálási árak védelmére.

Palkovits Károly (Szeged) a javaslatot nem fo
gadja el. Először hatóságilag községenkint, városonkint 
a hatóság és a szakosztályi kiküldöttek közbejöttével 
együttesen megállapított, törvényesen védett kiszolgálási 
díjak megállapítása után kéri a bér minimáiását.

Nagy Ferenc (Debrecen) az előadói javaslat mellett 
szólal fel.

Waltrich (Miskolc) hozzájárul, hogy a vidéken úgy 
állapítsák meg a kiszolgálási díjakat, ahogy az a lakos
ság teherbíró képességének megfelel.

A kongresszus szótöbbséggel az előadói javaslatot 
fogadja el, azokkal a kiegészítésekkel, amelyeket a vi
déki szakosztályok előterjesztettek.

Novák József szövetségi titkár mint előadó az OTi 
kérdést ismertette nagy készültséggel és tudással. Ki
mutatta, hogy 1935. november hó végéig bezárólag 
115’973 ipari munkaadó ellen 4 09  millió járulék tarto
zásért vezettek végrehajtási eljárást, amelyből kitűnik, 
hogy a kisiparosság 75 " "-át lehetne megfosztani végre
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hajtással a kenyérkereseti lehetőségtől. Súlyos igazság
talanság az, amikor az adós kisiparos tartozásait bír
ságokkal, kamatokkal oda növelik, hogy ezt a kisiparos 
végül nem tudja megfizetni.

Határozati javaslatot terjeszt elő.
Tekintettel arra, hogy a társadalombiztosítás jelen

legi rendszere a kis és kézmű, de különösen a fodrász 
iparra oly terhet ró, amelyet a fodrász ipar tovább el
viselni nem képes. Ezért az országos nagygyűlés hatá
ro za tiig  kimondja, megkéri a m. kir. belügyminiszter 
urat, hogy hatalmi szavával rendelje el a túlméretezett 
OTI adminisztráció leegyszerűsítését, az ikerbélyeg rend
szer bevezetését, az ellátását épségben tartása mellett a 
járulékok csökkentését.

Az OTI tartozások költség és kamatmentes lezárá
sát, a transzfer beszüntetését és a tartozás rendezésére 
öt évi részletfizetés engedélyezését azokra á fodrászokra, 
akik nem árrombolásuk következtéim maradtak hátralék
ban. A túlzott tökeképzés megszüntetését. A kisipari 
biztozítás elkülönítését. A befizetett öregségi alap meg
felelő .biztosítását az önállóvá lett fodrász iparosok 
számára.

A kongresszus egyhangúlag elfogadta Novák József 
által beterjesztett javaslatot.

Kovács Lajos a miskolci iparlestület főjegyzője a 
kontár kérdésben terjesztette elő a következő határozati 
javaslatát.

A kongresszus kéri a magyar királyi kormány
zattól az olyan törvényes rendelkezések meghozatalát, 
amelyek

a) a jogosulatlan iparüzők elleni eljárás befejezését 
első fokon 8 napra, másodfokon 15 napra, harmad fokon 
30 napra korlátozzák.

b) megszigorítsák a büntetéseket és ismétlődő 
esetekben szabadságvesztést, valamint a szerszámok el
kobzását elrendelni.

c) Jogosulatlan iparűző tettestársának minősítsék 
azt az iparost, aki a jogosulatlan iparűzést jogosítvá
nyával fedezi.

E napirendi ponthoz a debreceni, miskolci, sze
gedi, soproni és szolnoki szakosztályok hasonló tartal
mú megszigorító határozati javaslatot terjesztettek elő.

Gulyás György módosító javaslatban kéri, hogy a 
kontár ügyben eljáró rendőri büntető bíróság az üzlet 
bezárása iránt intézkedhessék.

Többek hozzászólása után a beterjesztett határozati 
javaslatokat a kongresszus egy hangulag elfogadta.

Kerekes József (Miskolc) határozati javastatot ter
jeszt a kongresszus elé.

A határozati javaslatban mondja ki a kongresszus, 
hogy kérni fogja a nagyméltóságú kereskedelmi minisz
ter urat, hogy szakma fejlesztés érdekében a rokon úri 
és női fodrász ipart egy iparrá minősíteni méltóztassék. 
Sopron és Debrecen ugyanilyen értelmű javaslata után 
Siló János, Jónutz József, Herczog József a javaslat 
ellen, Nagy Ferenc, Török Ferenc a javaslat mellett 
szólaltak fel.

Szenvedélyes vita után az országos kongresszus 
Kerekes határozati javaslatát fogadta el.

Kiss Sándor szövetségi titkár a gilette árusítási 
jogának kizárólag a fodrászok részére való biztosítása 
tárgyában, valamint a fodrász melléküzletekre vonatkozó 
engedélyek kiadása, illetve az engedélyek bevonása tár
gyában benyújtott indítványát a kongresszus egyhangúlag 
elfogadta.

A kaposvári fodrász szakosztály országos szak
osztályi elnöki értekezlet iránti javaslatát; Szegednek a 
gilettenek megadóztatási iránti, valamint Debrecennek a 
közegészségügyi rendeletre vonatkozó indítványát a 
kongresszus egyhangúlag elfogadta. A soproni szakosz
tály által javasolt vasárnapi munkaszünet országos ki- 
terjesztése került tárgyalás alá, Palkovits Károly (Szeged) 
szakosztálya nevében tiltakozott a vasárnapi munkaszünet

bevezetése ellen. Portseher Lajos az országos szövetség 
társelnöke a szövetség központi választmányának állás
pontját képviselve tett ellenjavaslatot. A kongresszus 
Sopron javaslatát fogadta el.

Nagy Ferenc (Debrecen) javasolja, hogy az 1937. 
évi kongresszus Debrecenben tartassák. A kongresszus 
a hely és idő megválasztásával a központi választmányt 
bízta meg.

Eckert Bálint elnök mindvégig nagy szakértelem
mel és türelemmel vezette le az órák hosszáig elhúzódó 
nagygyűlést. Köszönetét mond a hatóságoknak, a ven
déglátóknak, a kongresszuson megjelent kartársaknak. 
Isten áldását kéri a kongresszus munkájára s az 1936. 
évi kongresszust bezárta.

Ezek után, hogy leírtam hűen a kongresszus le
folyását, legyen szabad a következő kifogásaimat elő
terjeszteni.

Kifogásolom azt, hogy ilyen nagy horderejű kéi- 
dést, mint a vasárnapi munkaszünet, csak úgy indítvány 
formájában utoljára a négy óra hosszat tartó, kifáradt 
kongresszusi tárgyalások után (amikor már a tagok fele 
elment) szavazásra legyen bocsájtva. Szeged, Debrecen, 
Hódmezővásárhely az ország legnagyobb városainak 
képviselői jóformán nem is szólhattak a kérdéses javas
lathoz, már szavazásra lett bocsájtva.

A szavazás is nagyon bizonytalan volt, mert dacára 
annak, hogy Eckert Bálint elnök úr felhívta a figyelmet 
arra, hogy csak az szavazzon, aki jogosult, még sincsen 
kizárva, hogy valamelyikünknek a felesége vagy leányá
nak a felállása döntötte el a szavazás so rsá t!. Azonkívül 
sem lehetséges az, hogy az egész alföld ellenére arány
lag pár ember eldöntsön egy olyan fontos kérdést, amit 
Budapest is már évek óta szeretne visszacsinálni, mert 
belátta, hogy úgy a kontárok, mint a gilettel borotvál- 
kozok számát rendkívül megszaporította a vasárnapi 
munkaszünet.

Országos szövetségünk kezdte tevékenységével a 
vidék elidegenített tagjait visszahódítani, de vigyázni 
kell és nem szabad erőszakkal az akaratát, elgondolását 
reáoktrojálni a vidékre, mert ami esetleg jé) a fővárosban, 
nem biztos, hogy jó a vidéken (árminimálás, borravaló 
eltörlés). Mi a vidéken az alapot akarjuk először meg
erősíteni, az alap pedig mi vagyunk, azután nem is 
kell bennünket fenyegetni, fizetünk mi a segédeinknek 
örömmel, csak legyen miből I Ez idő szerint a kontárok 
és árrombolók mindent elharácsolnak elölünk. Attól 
félünk, hogy a fővárosi kartársaink nagy hibát követtek 
el azzal a bérminimálás kéréssel, most meg a borravaló 
eltörlésének erőszakolásával követnek el hibát. Ha ők 
nem mentek volna ezzel a kérelemmel a kereskedelem
ügyi miniszter úrhoz, eszébe sem jutott volna a minisz
ter úrnak velünk szemben ezt elrendelni. Abból látszik, 
hogy a minisztériumban is mint különleges ipart kezelik 
a fodrász ipart, mert a kereskedelemügyi minisztérium 
kötelékében maradtunk. Érthetetlen ez az elgondolás, 
amikor a reánk rakott tehertől már mozdulni sem tu
dunk, akkor nem hogy a teher könnyítésén fáradozna a 
vezetőség, hanem még több terhet akar reánk rakni, 
mert mi ezzel az elgondolással úgy látjuk, hogy az ár
rombolókat nem hogy kipusztítjuk, hanem éppen a 
malmukra hajtjuk a vizet a mi rovásunkra, hogy egyik 
vagy másik bevette az ártáblát, még nem biztos, hogy 
holnapután vagy 2 hónap múlva nem-e teszik ki újra 
egymásután. Ezzel is úgy járhatunk, mint a vasárnapi 
numkaszünettel, évek óta harcolnak és nem lehet vissza
csinálni. Abban a reményben zárom pessimista sorai
mat, hogy nekem lesz igazam.

A vasárnapi munkaszünet kérése ellen az egész 
alföldön tiltakozunk, azt csak a szakosztályok megsza- 
vaztatásával lehet eldönteni.

Kartársi üdvözlettel: 
Palkovits Károly 

a szegedi szakosztály elnöke.
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A nagy német nemzetnek céljai és eszméi felismerhetők 
a polgárainak alapgondolkozásában is

Mindenek előtt be kell vallanunk azt, hogy nagy 
irigység fog el bennünket akkor, amikor látjuk, hogy a 
fent nevezett hatalmas nemzetnek sikerül megvalósítani 
mindazokat a problémákat, amelyeket a nagy német 
nemzeti eszme kitermel a polgárainak és a hazájuknak 
érdekében. Ennek a közös érdeknek a háttere abban 
nyilvánul meg először is, hogy minden hazafinak a bol
dogulását jelenti az, ha Németországnak a fia. Az önös 
érdekek nem haladják túl azt a keretet, amelyek a közös 
célt és érdeket sértik illeive legyengítik. A nagy rang
gal és jövedelemmel rendelkező német tisztában van az
zal, hogyha neki rangja és bőséges jövedelme van, az 
nem azért van, hogy elzárkózzék, hanem azért, hogy a 
rangjához mérten és méltóan reprezentáljon. Az iparos 
mester tisztában van azzal, hogy ő nem azért mester, 
hogy csak parancsoljon, hanem azért is, hogy a legna
gyobb példaadás mellett a munkájával elöljárjon. A pon
tosság, az önfegyelem szent és sérthetetlen. A jó apa 
jó gyermekeket nevel és a jó gyermekek érdekében szót 
emel nem csak az apa, hanem az állami appará'us is.

Példaképen meg kell említenem a fodrász ipart, 
amelyet nálunk mostoha gyermekként kezelnek nemcsak 
rangos, jó jövedelemmel rendelkező egyének, hanem 
az állami apparátus is ; ellentétben Németországgal, ahol 
a fodrász iparosokat is éppen olyan haza gyermeké
nek tekintik, mint a többi iparosokat.

A német fodrásziparost éppen úgy megvédik, mint 
ahogyan azt megvédeni a haza és az egyén szószoros 
értelme megkívánja. Ha kell, még a birodalmi törvényt 
is alkalmazzák akkor, ha beigazolást nyert az, hogy a 
m u n kásn ak  nincsen o lyan  f ize té se , a m ely  b iz to s ítja  m e g 
élhetését és a  m u n k á já n a k  fe jle s z té sé t.  Példának kell 
megemlíteni az 1935. évben lefolytatott a gutái legma
gasabb munkabér egyeztető bíróságnak és 1936. január 
23.-án Köln városában lefolytatott perekben hozott íté
leteket ; ugyanis a szóban forgó perekben fodrász mes
terek ültek vádlottként azért, mert nem fizették meg a 
munkásaiknak a béimegállapító bizottság által megsza
bott fizetést. A mesterek azzal indokolták eljárásukat, 
hogy az üzletük nem hoz olyan jövedelmet, hogy ma
gasabb kiadásoknak eleget tehessenek. A felperesek vi
szont bebizonyították azt, hogy az előírt áraknál jóval 
alacsonyabb árakért dolgoznak. Erre a bíróság elítélte 
a mestereket azzal az indokolással, hogy azért nem le
het olcsóbb árakért dolgozni, hogy a munkásnak leszo
rítsák a kereseti lehetőségét és ezzel megakadályozzák 
egy iparnak a fejlődését.

A n ém et b iroda lom n ak  cé lja  a z , h o g y  jó l  m eg f ize 
te tt m u n kás k e zek  tu dn ak  csa k  ú ja t , jo b b a t  és értéke
sebbet a lk o tn i a  h a za  ja v á r a .  Ezek azok a vonások, 
amelyek a Németország fiainak hazaszeretetére, önfe
gyelmére és a munkájukra felhívják az egész világ né
pének a figyelmét.

A fodrász iparok tekintélye felett is épenúgy őr
ködnek felülről, mint a más iparosokénak ; ennek bizo
nyítékául szolgált az utóbbi Weimarban tartott kamara
közi értekezlet is, ahol megjelentek a fodrász ipar ve
zetőkön kívül a legmagasabb hivatalos személyiségek is, 
kiknek vezetőjüket egy óra hosszáig tartó magánkihall
gatáson fogadta Hitler kancellár és vezér. Ezen a gyű
lésen határozták el azt, hogy a német fodrász iparnak 
olyan szellemi és gyakorlati nívót kell elérni, hogy vi
lágviszonylatban is számottevő tényezőként emelkedje
nek ki.

K ed ves  fo d r á s z  tes tvérek , e zé r t n a g y  a ném et nem 
ze t. Ezektől tanulhatnának a szeg én y , cson k a  hazánknak

vezetői is és azok a sok rangos és nagy jövedelmet él
vező hazafiak, valamint azok a munkaadók, akik a sa
ját tudatlanságuk miatt csak azért törik le a kiszolgá
lási árakat, hogy az ipart, a munkásait koldúsbotra és 
hazafiatlanságra neveljék.

Ha azt akarjuk, hogy hazánkból Nagymagyaror- 
szág legyen, akkor itt is meg kell változni mindennek. 
A kormányvezetőknek a fodrászokhoz is el kell jutni. 
A nagy rangot és fizetést élvezőknek a rangjukhoz és 
jövedelmükhöz mérten kell költekezni. Viszont a m un
kaadóknak azért kell a munkást jobban megfizetni, hogy 
az többet és jobbat nyújthasson és megelégedett legyen. 
A megelégedettség kész hazafiasság és szeretet. Nem 
mint manapság, minden fordítottan történik, amely té
mát azonban sok minden miatt nem folytathatok, hi
szen az igazságot és fejbeverést jelent. Csak annyit fű
zök még soraimhoz, hogy az iparosságnak fel kell éb
redni a megalázkodásnak álmából és a jövőben, aki kü
lönféle fogásokkal és alkuval akarja az iparosnak az 
életnívóját süllyeszteni, annak abban a percben maga
sabb árakat kell bemondani, mert aki alkudik, annak 
pénze van és annyira imádja a pénzét, hogy nem akarja 
kiadni. Ezeknek eg^sz bátran kertelés nélkül meg kell 
mondani azt, hogy Önnek érdeke kedves vendégem az, 
hogy támogassa és jól fizesse meg azokat, akik Önt és 
a luzát akarják szolgálni, mert minél roszabbu! fize
tik meg a munkát, annál silányabbra süllyed annak ér
téke, amelynek csirái a proletár neveléshez vezetnek.

Kártékony jelszavak
Irta : Novák József a M. B. O Sz. főtitkára,

Mindazon gyűléseken és összejöveteleken amelye
ken a kormány munkabér rendeletet és a legalacsonyabb 
kiszolgálási árakkal kapcsolatban felmerült kívánságain
kat tárgyaljuk, találkozunk azzal a felfogással, hogy 
először a kiszolgálási árak törvényes rendezését kell in
tézni, azután beszélhetünk a munkabérek! őt-

Ha ennek a felfogásnak a laikus ad hangot a nyil
vánosság előtt, al<kor a hangadóról nyugodtan megálla
píthatjuk, hogy tárgyilagosan bírálva az eseményeket, 
ésszerűleg természetesen csak a minimális árak rende
zése után tartja helyes sorrendek a munkabér rende
zést.

De ha a hangadás a kérdés közeli ismeretében is 
ezt a különben elfogadható felfogást vallja, akkor őt de
magógnak kell tekintenünk, aki veszedelmes módon, jel
szavakkal tesz kísérletet arra nézve, hogy a tömeg 
szi m pátiát birtokol hassa.

Az igazság szolgálatában szükségesnek tartom azt, 
hogy kartársaim tájékoztatása céljából úgy tárgyaljam 
ezt a kérdést, amint azt ez a fontos és életbe vágó prob
léma meg érdemli.

A korm ány a k isgazd a  érdekek védelm ére tett in 
tézkedései után, a m unkabérek hathatós véd elm ét tek in
tette elsőrangú  feladatnak, am elyet az új ipartörvényben  
m áris soron követett a k isipar véd elem . A korm ányt 
gazd aságp o litik a i von a lvezetésén é l k étség  kívül a nagy  
nem zeti k ö zö sség  érdekei irányítják, igy  érd ek k ép v ise
leteink m inden olyan  érve hiába valónak  b izonyu lt, 
am ely  a m unka bérek és  a k iszo lgá lá si árak rendezé
sén é l a sorrend m egváltoztatását célozta,
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A munkabér megállapító bizottságokat a kormány 
a munkások kérelmére az érdekelt Ipartestületek személyi 
természetű előterjesztésére, kivétel nélkül minden ipar
ban kinevezi.

Azoknál az iparoknál ahol az ipari termékek érte
sítésénél meglehet állapítani azt, hogy a kalkulativ szá
mítás a munkabérek, egy család életstandardját bizto
sító színvonalának figyelembe vétele nélkül történik és 
ahöl ebből a hibás kalkulációból folyóan olyan ár ver
seny áll elő, amely el fejlődésében az iparosságot adó 
képtelenné teszi, ott hívják össze legelőször a bérmeg
állapító bizottságokat és a munkások valamint a mun
kaadók véleményének meghallgatása után sürgősen meg
állapítják a munkabéreket. E bizottságok tárgyalásánál 
a kiszolgálási árak törvényes rendezése iránti előter
jesztésnek, mint feltételnek helye nincs, azt tehát nem 
tárgyalják ; ellenben, ha a bérmegállapítást illetőleg az 
összegszerűség, vagy éppen a bérmegállapítás ténye iránt 
merülvén fel kifogás a munkaadói érdekeltség részéről 
és ennek okából a munkaadói képviselet a tárgyalások
ban nem kívánna részt venni ; a munkabéreket megál
lapítják a munkaadói érdekképviselet jelenléte nélkül is.

Rövidep teh á t; a legalacsonyabb munkabéreket 
megállapítják minden iparban és a megállapításkor meg
határozott időben hatályba helyezve, azt az érdekelt 
iparban a legszigorúbb törvényes következmények terhe 
mellett a kormány rendelettel teszi kötelezővé.

A tényleges helyzet leplezetlen megvilágításával 
kettős célt kívánok szolgálni. Az első mindenesetre az, 
hogy vidéki kartársaink megismerjék ezt a kérdést és 
minthogy az elintézés előli elzárkózás súlyos következ
ményeket von maga után, foglalkozzanak a megoldással, 
úgy ahogy az érdekeiknek lokális viszonylatban leg

jobban megfelel. A második pedig, hogy a tényleges 
helyzetnek ismétlésével lehetetlenné tegyem azt a szűk
keblű demagógiát, amely a tömeg tájékozatlanságára 
támaszkodva hangulatkeltő jelszavakkal kényelmes hely
zetben; felelőtlenül akkor tereli ferde irányba a köz- 
édeklödést, amikor annak perc késedelem nélkül a meg
oldandó problémák körül kellene összpontosulni.

Sokkal kellemesebb feladat lett volna e helyen 
arról beszámolni, hogy legalább a vidéken rendezik a 
kérdést akként ahogy ezt mi kívánjuk ; először meg
állapítván a legalacsonyabb kiszolgálási árakat és azután 
jöjjön bérrendezés stb.

Sajnos azonban ezek a lehetőségek nem állnak 
rendelkezésünkre, ennélfogva olyan eszközökkel kell 
hozzáfogni a rendcsináláshoz, amelyek éppen adva van
nak. Ilyen eszközök e pillanatban az árrombolás meg
fékezésére azok a rendszabályok, amelyek most már a 
közös teher viselésére kényszerítik az ezek alól eddig 
sikeresen kibúvó árrombolókat is, továbbá az ipari, 
illetve a kontár bizottságok. Ezekkel az önvédelmi alkal
matosságokkal be kell érnünk addig míg az ipartörvé
nyek reánk nézve igen fontos részének végrehajtási uta
sítása, reméljük rövid időn belül megjelenik. Mind
ezektől függetlenül; a kontár kérdés gyökeres rendezése, 
a kiszolgálási árak törvényes megállapítása és a társa
dalombiztosítás tűrhetetlen rendszerének megváltoztatása 
érdekében megindított harcunkat fokozott mértékben 
folytatni kell. Számtalan ízben tett a szövetség erőfe
szítéseket anélkül, hogy ezeknél az erőfeszítéseknél maga 
mellett tudta volna az ország fodrásziparosságát. A vidék 
csatlakozásával (és erre hitet teszek) olyan erők birto
kába jutunk, amelyek segítségével minden jogos kíván
ságunk megvalósul

Á fodrász iparos asszonyokhoz!
Amikor a tisztelt címzettekhez írom néhány soro

mat, fel kell tárnom a fodrász ipar gyakorlati életéből 
merített észrevételeimet a nyájas olvasóm előtt.

Először is tudnunk kell azt, hogy a fodrász ipar 
nem más, mint egy nagyon alkalmazkodni tudó, sze
mélyhez kötött mesterség, amelynél a sok-sok személytől 
ugyan annyi aprólékos bevételi tételeiből lehet az élet- 
fenntartáshoz szükséges kiadásainkat megszerezni. Ezek
nek az aprólékos tételeknek a zavartalan lebonyolítá
sához pedig ma már nem elég a férjeknek a tevékeny
kedése, nem elég, már csak azért sem, mert ma az 
emberiség ideges versenyfutása oda fajult, hogy a napi 
kiszolgálásokat jól is, olcsón is, gyorsan is és kedves 
fogadtatással kell lebonyolítani, már pedig ezeket lebo
nyolítani másképpen el sem képzelem, mint úgy, ha az 
iparos férjek mellé az asszonyok is oda állnak. Ma már 
sajnos szakítanunk kell a jó régi szokással, amikor is 
az asszonyoknak csak a háztartás vezetése és a család 
nevelése volt a feladatuk. Ma már a női nemhez tarto
zóknak is kenyérkereső szerszámhoz kell nyúlni. Ma 
már elszegényedik nagyon az az iparos család, ahol az 
asszony teljesen a férje keresetére támaszkodik, mert 
legyen a férj bármilyen jó ambiciózus munkaerő is, mégis 
elégtelennek bizonyul a fenti követelményekkel szem
ben. Ezek után kedves iparos asszony társaim, a fod
rász műhelyben a férj mellé kell állni. Szép mesterség, 
kényelmes annak folytatása, csak szeretetlel kell iránta 
viseltetni. Nem szabad olyan ellenszenvvel viseltetnünk 
iránta, hogy inkább egyes embernek mosást, vasalást, 
varrást vállalnak, sőt ismerek néhány fodrász iparosnét 
olyant is, kik eljárnak takarítani, másnak szolgája lenni, 
akkor, amikor a férje kénytelen a fodrász iparba idegen 
nőt 6 —8 pengő heti fizetésért alkalmazni. Miért, mert 
az iparos asszony azzal menti magát ki, nincsen türel

mem, nem szeretem, nincs hol tanulni, restellek már 
tanulni stb.

Kedves iparos asszonytársam, ez helytelen foga
lom és felfogás. Helytelen, ismétlem már csak azért is, 
hogy én is olyan gondolattal, sőt utálattal viseltettem 
jövendőbeli férjem fodrász szakmája iránt, miért? azért, 
mert nem ismertem a jő, csak a rossz oldaláról az 
ip art; szüleim jó módúak voltak, iskoláztattak, kezdő 
hivatalnok voltam, amikor a férjem fodrász iparosáévá 
tett. Azután a férjem az ipart kezdette velem megsze
rettetni, sőt 1921-ben, amikor a segédek sztrájkkal kény
telenek voltak a jobb megélhetésükért harcolni, a férjem 
beszólított az üzletbe és kért arra, hogy próbáljak szap
panozni. A próba jól sikerült, folytattam tovább, a gya
korlatban megszerettem, a fodrász ipart megtanultam 
úgy, hogy ma már bárhol, akár az úri, akár a női ki
szolgálásnál, ha segíteni kell, ott vagyok. Közben (■ z 
döbbeni számunkban már ismertettük üzletünk kiter
jeszkedését) megtanultam az illatszerkereskedést, levele
zést, könyvelést stb. Úgy szólván mindene vagyok az 
üzletnek. Legnehezebb perceim azok, amikor az üzlet 
nyitva van és én nem lehetek ott. Látni akarok min
dent az üzletben, akkor tudom, hogy jó minden, ha ott 
vagyok; a férjem dolgozhat nyugodtan az iparban, mert 
én elvégzem az üzletvezetést, a vevők fogadását a pénz
tárkezelést, a munkások felett a felügyeletet stb.

Ezen soraimon okuljanak a fodrász iparos a. z- 
szony társaim, sorakozzanak a fodrász iparos férjek 
mellé és tanuljanak, meg látják, milyen szép mesterség 
ez, meglátják azt is, hogy jobban telik a konyhára, ru
hára, szórakozásra stb. Meglátják azt is, hogv az üz
letük jobban megy és nem lesz a kedves férjük és üz
letük kitéve annak a szomorú állapotnak, ami most dúl, 
különösen azoknál, kik a női fodrászatot segédnövel
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próbálják vezetni. Amikor aztán már a női segéd meg- 
keiesi a látszólagos fizetését, akkor már nem lehet vele 
bírni sőt ott is hagyja az üzletet és megy házalni azon 
vendégekhez, kik eddig az üzlet vendégei voltak. Ha 
még mer valaki tovább kísérletezni s vesz fel, ha kap 
másik segédnőt, akkor kezdheti elölről és végzi az élőb
bén! eredménnyel. A fodrász iparos mester pedig ide
gessé válik, el megy a kedve úgy annyira, hogy bizony 
sokszor az üzlet sikertelensége miatt a feleség érzi meg 
a családi békétlenséggel ezeknek okát.

Fogjanak ezután össze a fodrász iparos férjek és 
asszonyok, valamint a családtagok, — ne vegyenek fel 
idegen személyeket tanulónak, hanem tanítsák meg a 
családtagokat és pedig minél jobban. A jövőben a fod
rász iparos család tagjai „előnyben" jelszóval zárom 
soraimat.

Szeged, 1936. augusztus 14.
Maradtam megkülönböztetett tisztelettel: 

Dudás Sánáorné.

Helyes hajápolás a fodrásziparban
VI. Közlemény.

A fodrásziparosnak feltétlen tisztában kell lenni a 
hajnak és fejbőrének anatómiájával, ha hivatását kellően 
akarja szolgálni. Ámbár az orvosi tudomány ma már 
teljesen átvette a törvény védelme mellett a fodrászipar
tól ennek a fontos dolognak őrzését, de a gyakorlat tör
vényeinek hatása mégis a fodrász, iparost veszi igénybe, 
amely igen nagy szolgálatot tesz, illetve tehetne annak 
szakszerű űzése mellett a nagyközönségnek. A hajnak 
és fejbőrnek gyógyítása tényleg az orvosi mesterséghez 
tartozik, de az orvosnak nem adódik alkalom arra, hogy 
egy egyszerűnek vélt betegséget, fejbőrkorpát és haj
szálak betegségét illetve ápolását végezze. Ezek után a 
természet törvénye azt diktálja, hogy ennek a csekély
ségnek látszó betegséggel illetve betegségnek megelőzé
sét teljesen a fodrásziparosnak hatáskörébe készteti, 
amiért is a fodrásziparosnak a természetadta helyzetet 
ki kell használni és a modern tudomány alapjára helyez
kedve hivatását kellően kell szolgálni.

A fodrász iparosságnak szégyen az, hogy ma ami
kor tétlenségben szenved, ugyanakkor nem bírja meg
nyerni a nagyközönséget arra, hogy szakszerűen ápol
tassa fodrásziparossal a haját, annak dacára, hogy a kö
zönségben m egvan a 100 11 »-os hajlam a hajápolásra. 
Ennek bizonyítékául szolgálnak azok a tünetek, hogy a 
közönség minden hangzatos reklámot követ a haj szép
ségének a megóvása érdekében, de a hangzatos reklá
mok által nyújtott szerek, még ha tényleg jók is, a 
helytelen, szakszerűtlen használata miatt csak inkább ár
tanak, mintsem használnának. Azért látjuk napjainkban 
azt, hogy a haj letöredezik,elszintelenedik és elhullik

Ezeknek a fenti bajoknak orvoslása illetve megelő
zése a fodrásziparosokra vár, amiért is ennek a célnak 
érdekében irom soraimat a haj illetve fejbőr betegsé
geiről és annak helyes kezeléséről.

A haj kozmetikus hibáinak négyféle betegségével 
kell legjobban foglalkoznunk.

1. ) a fejbőr szarulemezeinek elzsirtalanosoddsa, 
amelynek legtöbb esetben a főokozója a túl lúgos mo
sás és meg esetleg a haj rövidre (géppel) való levágása'

2. ) az I pontban említett baj után a következő a 
korpásodás illetve Seborhoeás betegség, amely betegség 
okozója lesz a következő bajnak, vagyis

3. ) a faggyú ár, amely szintén az első pontban 
foglalt hibák miatt keletkezik. A túl mosások által olyan 
mélyen beható elzsirtalanosodnak idéz elő, hogy a kimo
sott porosok annyira elzsirtalanodnak, hogy egy pár 
perc alatt annyira és olyan erősen megszáradnak, a lyu
kak oldal falai, hogy nem bírnak annyi rugalmasággal, 
hogy becsukódni képessek lennének. így a nyitott póru
sokon keresztül szabadon távoznak a faggyú termékek, 
hogy a hajszálakba alig jut táplálékul valami kevés. A 
haj és fejbőr pedig annál hamarabb zsíros lesz utána.

4.) a 3. pontban foglalt faggyuár betegség miatt 
pedig önkéntelenül is fejmosásra gondolnak, amely fej
mosás után következik a még sűrűbben való mosás, 
amely annyira szükségessé válik, hogy később minden 
másnap lehet ismételni mindaddig, inig a faggyúár ter
mékek kimerülnek, amely után következik a fej bőrének 
szárazsága és a hajszálak elsoványodása illetve elhullása 
úgyannyira, hogy nem marad más, mint a férfiaknál a 
fejtetőn a koponya csontra ráfeszült vékony fényes bőr. 
A hölgyeknél pedig leritkult, rövid, sovány hajszálak, 
amelyeket frizurára fésülni szinte lehetetlen.

Ezeknek a szépség, sok esetben kellemetlen hibák
nak megelőzésére a fodrásziparosoknak a szakszerű ok
tatása és kezelése válik szükségessé. A fodrásziparosok
nak éppen olyan szolgálatot kell a közönségnek nyúj
tani, mint amilyen munkát kell a kertésznek a virágos 
kertben végezni. A kertész sem bízza a virágok épségét 
az idő viszontagságára, hanem mesterségének szakszerű
ségével öntözgeti, kötözgeti, takargatja és formázgatja 
stb. Ezen kezelések után nyer szép, egészséges és fej
lett virágokat. A fodrásziparosnak is, ha hivatását kel
lően akarja érvényre juttatni az emberi testen ép olyan 
mesterkélt szakszerű ápolást kell, hogy végrehajtson és 
folytasson. A vendégeket elsősorban is kioktatja arra, 
hogy lehetőleg egyedül odahaza ne mossa a haját. Az 
arcára addig ne vegyen meg semmi nagy reklámmal 
hirdetett szépség ápoló szereket, míg az arcát meg nem 
mutatja hozzáértő fodrásznak, illetve kozmetikusnak. 
Mert ahány arc, az annyi féle minőségű, tehát, ha egy 
arcra a hirdetett kozmetikai szer jó esetleg a másik arc
nak meg olyan kárt, szépséghibát okozhat, amilyent igen 
sokat láthatnak szemeink. Mesterség a szakszerűség és 
aki szakemberrel végezteti testének és hajának ápolását, 
azt azon az egyénen feltűnően észre is lehet venni. Te
hát kedves kartársam, vegyél szakkönyvet és újságokat 
és tanuljad meg a mesterséged úgy, ahogyan a szép
ségápolásnak kultusza azt megkívánja. A jövő számok
ban elsősorban is a 4. pontban foglalt legnagyobb haj 
és fejbőr betegségeknek a megelőzésének kezelési mód
ját fogom ismertetni, addig is állj oly módon ennek a 
témának szolgálatába és magyarázzad meg vendégeid
nek azt, hogy szappannal, mosószódával, márkanélküli 
por schampoonokkal, szalma, hagyma, kamilla és egyébb 
javasasszonyok által ajánlott anyagokkal ne végezzen fej
mosást és egyébb szépségápolást. Ma már vannak fo
lyékony schampoonok és kenőcsök olyanok, amelyek 
használatával megelőzhetik azt a sok szépséghibát, 
amilyeneket szemeitek igen sűrűn láthatnak. Lehetőleg 
rá kell őket bírni arra, hogy a fodrásziparossal végez
tessék el a hajmosást. A fodrásziparosnak pedig szé
pen, jól, olcsón és kellemesen kell a felajánlott munkát 
elvégezni. S ha látja azt, hogy száraz vagy korpás, il
letve törékeny hajjal van dolga, azokat mosás után, míg 
a fejbőr megszáradna, a hajat apró választékokra szét
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fésülni és a fejbőrt új heggyel szépen vékonyan bekenni 
olyan kenőcssel, amely a bőrt puhává és rugalmassá 
teszi. Ezen kezelés után a fejbőr rugalmas lesz, a pó
rusok betudnak csukódni, ami által megakadályozzuk 
a faggyúárt, amely gyorsan zsírosítja a hajat, de csak 
kívülről, mert a belsejébe a hajszálaknak ebből nem 
jut, azért sorvadnak el. A fejbőr pedig a bekenés után 
nem repedezhet fel és így nem lesz korpás. Ezen el
járásnál végzett a mosásnál legjobb a folyékony scham- 
poon, a bekenésre pedig, ha más nincsen a „Caola",

„Nivea" krémek. De legjobb, ha a gyógyszertárakban ké
szítettetünk a haj és fejbőr szárazsága ellen lanolinos 
kenőcsöt; a korpásodás ellen jó, ha legalább 3 “/« kén
nel van a kenőcs keverve. Ha pedig a haj gyorsan 
zsírosodik, akkor pórus összehúzó anyagokkal is kever- 
tetni kell a kenőcsöt. Ezek olyan biztos és hálás el
járások, hogy még sok orvosnak is bebizonyítottam a 
helyességét. A jövő számunkban műhely nyelven szólva 
a gyakorlatból folytatom soraimmal a szaktanfolyamat.(Dudás )

Közgazdaság és divat
Amint már a múltban is beszámoltunk arról, hogy 

a jövő női haj divatja a manapság kifejlett hullámosí- 
tási szokások figyelembe vétele mellett, a történelmi fri
zuráknak egyes kifejező vonásaival kombinálva lesz a 
téli báli frizura kialakulva.

*
A nyári d vat lehet mondani a tartós ondolálásban 

fejeződött be, még pedig igen nagy ki'erjedésben ; a gé
pek terjedése meghozta azt az eredményt a taitós on- 
dolálás terén, hogy már nemcsak a jobb nők, hanem a 
falu jobb hölgyei és a városokban lévő gyári lányok is 
tartós ondolálva járnak. Sajnos a fodrászokat a nyár 
folyamán a víz és vasondolálásokkal nem igen vették 
igénybe, lehet mondani gyenge volt a nyár. A nagy üz
letekben még a tartós ondolálás szezonja sem volt olyan, 
mint a múlt nyáron voit, ennek oka az, hogy sok kis 
fodrász vett tarlós gépet és ezek mint kezdők olcsón dol
goztak és a mai vonzó erő az olcsóságban rejlik, atni- 
által jobb és módosabb hölgyek is az olcsóbb fodrá
szokkal próbálkoztak meg, de a jobb hölgyek már más 
munkáknál is kezdik megunni az olcsót s végül vissza 
fognak térni a nagyobb üzletekbe, A jövő szezonnak 
azért jobbnak kell lenni, mint az idén volt. De meg kell 
említeni azt is, hogy a kis fodrászok, még ha többen 
vesznek is gépet, jobb szezon előtt állnak, mert a jövő
ben még többen készíttetnek tartós ondolálást és na
gyobb területen fog a tartós ondolálás divatja téit hódí
tani.

*
Az úri fodrász ipar a pusztulás útján halad tovább; 

némi enyhítést jelent az, hogy egyes haladni vágyó úri 
fodrászok tartós ondoláló gépet szereztek be, a férfiak
nál is propagálták a tartós ondolálást, amiáItal az eied- 
mény mutatkozik és a sport telepeken, a séta helyeken

Minden Kartárs

érdekét szolgálja

a

r-Cí-ai

igen szépen feltűnnek a férfiak tartósan ondolált fejei
Örvendetes jelenség még az is ezen a téren, hogy 

az egész országból érdeklődő levelek érkeznek a tartós 
gép iránt és a helyes v zondolálási eljárásra vonatkozó
lag a férfiak részére. Igen sok helyről kérnek férfi divat 
rajzokat. A szerkesztőség tudatában van annak, 
hogy manapság divatot érvényesíteni nagyon ne
héz, különösen férfiaknál, de azt is tudjuk, hogy 
1921 — 1925-ig a jelenlegi női divatot az akkoriban jó
solók és divatra felhívók nevetségesnek és lehetetlennek 
tartották. Szerkesztőségünk a külföldi szerkesztőségek
kel együtt hisz abban, hogy néhány év múlva az úri 
fodrászok is a hirdetett divatot fogják érvényesíteni. 
Természetesen az úri fodrászok éppen úgy, mint a női 
fodrászok annak idején úgy érvényesülnek, hogy aki 
előbb k-zdi, leghamarabb fog előnyhöz jutni.

Aki előfizet lapunkra annak díjmentesen elküldjük 
a férfi divat pályázaton nyertes 14 fejjel nyomot rajz 
nyomatok

Ü n n ep i h a ra n g s zó  h a lla ts z ik  
Á ra d ró l

Irta : Mezei Károly

Testileg-lelkileg ünneplőbe öltözött kézműipárosok 
serege gyűlt össze Aradon az „Iparos Kultúrház dísz
termében" augusztus másodikén, hogy a mesterek mes
terévé avassa a 70-ik életévét taposó Reinhardt Gyula 
kartársunkat, aki immár 47 éve áll az aradi fodrász
ipari szék elnöki rendelkezésére, hogy hozzáértő, tapin
tatos körűJtekiütésével szolgálhassa a fodrásziparosság 
érdekeit. Örömünnep ez az aradi kartársaknak, de nem
csak nekik, örömünnep ez az egész nagy fodrász család
nak, amelyhez mi is tartozunk, akik előtt Reinhardt kar
társunk nem idegen, hiszen hányán és hányán va
gyunk, kik öt ismerjük, hányán és hányán vagyunk, kik 
szépséges városának falai között éltünk, ahonnan ma 
csak az ünnepi harangszót hallhatjuk, amelynek hal
latára őszinte szívből fakadó imával fordulunk az igaz 
Istenhez, adjál egy fiadnak hosszantartó egészséget és 
hozzávaló nélkülözésmentes, jóléttel telt életet, aranyoz
zad be hátralévő napjainak egét derűvel, feledtessed el 
küzdelmes munkás életének nehéz napjait és ne jöjjön 
többé ború érdemdús iparos vezérünk feje fölé.

Kartársak, ez ünnepnek alkalmából merítsünk pél
dát ezen érdemdús iparos vezérnek életéből, ki önzet
len munkálkodásával dolgozott a fodrászipar felvirágoz
tatásáért és kartársai anyagi helyzetének feljavításá
ért. Legyünk neki méltó utódai és hálatelt szívvel kö
szönjük meg a Gondviselésnek, hogy megengedte ér
nünk ezt a szép ünnepet.
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B u d ap esti Ilitek. A női fodrász ipartestület 1936. 
január hó 27-én történt közgyűlésén megválasztott tiszti
karát és elöljáró tagjainak megválasztását a polgármes
ter megsemmisítette és egyben elrendelte, hogy a szá
mított harminc napon belül hívjon a testület egybe 
közgyűlést és ezen közgyűlés napirendjére az általa meg
semmisített választást újból vegye fel programjául. Az 
indokolás terjedelmes, de a lerövidített értelme a két tes
tületnek az évek óta fenn álló civakodása, amely azonban 
előreláthatólag még az új választás után is jó időre fenn 
fog állni.

D ebreczen  és P estk ö rn y ék  te rü le té re  is k in e 
veztek  a  legk isebb  m u n k ab érek e t m egállap iió  b i
zo ttság o k a t. A m. kir. kereskedelmi és közlekedésügyi 
miniszter úr a munkabér megállapító bizottságok felál
lítása és működése tárgyában kibocsájtott 52.000-1935. 
K. M. számú rendelet 1. §-a alapján a borbély és női 
fodrász iparban a segédek legkisebb munkabér megál
lapítását Budapesten már érvényben lévő rendelete után 
a vidékre is megkezdte kiterjeszteni. A pestkörnyéki bi
zottság elnöke : Dr. Szinay Gyula nyug. ítélőtáblái ta
nácselnök. Debrecen területére bizottsági elnök : Fekete 
Gedeon nyug. törvényszéki bíró. Az elnökökön kívül 
több magasrangú urak, fodrász mesterek és segédek, 
mint tárgyaló bizottságok fogják megállapítani a munka
béreket. A mesterek pedig fizetik, ha bírják ? 1

Szolnok  után Keszthelyen és Debreczenben is meg- 
alakúltak az Országos Szövetségnek alosztályai. Kérjük az 
Istent, hogy fáradozásukban a legnagyobb örömüket ta
lálják meg.

F o d rá sz  ip a ro s  tá rsa in k a t ismételten figyelmeztet
jük arra, hogy a kozmetikai és illatszer kereskedésre a 
jogot minél előbb szerezzék be, mert az tij törvények 
érvényesítése után már késő lesz. A jövőben pedig a 
fodrász ipar nem fog boldogulni kozmetika, de külö
nösen illatszerkereskedés nélkül. Amelyik fodrász iparos 
élni és tekintélyt akar szerezni magának, annak keres
kedőnek is kell lenni.

S za tm ári hírek . A szatmári fodrász cs rokon 
szakmák szindikátusa elhatározta, hogy az utóbbi idő
ben az iparunkat ért sérelmek megtárgyalására és a jö
vőbeni magatartások megbeszélése céljából 1936. szep
tember hó 6. és 7. napjaira országos fodrász kongresz- 
szust hív egybe.

M arosvásárhe ly i h írek . König Károlyt, a maros
vásárhelyi fodrász lap felelős szerkesztőjét a Cermanti 
női fodrász akadémia dísztagjának választotta meg es 
diplomával tüntette ki. Ezen kitüntetéshez mi is őszinte 
kartársi szívvel gratulálunk. (Szerk.)

Hódmezővásárhelyi hírek. Nagyon szép ünnepség 
színhelye volt július 19-én, vasárnap délután Espersütz 
János borbélymester vendégszerető hajléka. Ugyanis ez 
év július hó 1-én volt Espersütz János 50 éves önálló
ságának évfordulója. Ebből az alkalomból a Férfi- és 
nőifodrász Szakosztály elnöksége és tagjai Dezső Péter 
szakosztályi elnök vezetése alatt megjelentek a jubiláns 
mester házánál e fontos határkőnél, tiszteletadásra. Id. 
Csende Gyula borbélymester, a szakosztály örökös tb. 
elnöke, üdvözölte elsőnek az ünnepeltet és nejét, beszé
dében rámutatván Espersütz János türelmes, zajtalan, 
szorgalmas munkás életére, példaképül áll tván őt a mai 
fiatalság elé, még hosszú, boldog életet kívánva neki. 
Beszéde végén átnyújtotta a szakosztály aranybabér ko
szorúját.

Utána Juhász Ernő a szakosztály alelnöke rövid 
beszéd keretében nyújtotta á t : „az 50 éves mester sze
rető hitvestársának a szakosztály szerény bordószekfü- 
csokorját, kérvén az Egek Urát, terjessze ki áldó ke
gyelmét az ünnepeitekre, egész családjukra, az emberi 
kor végső határáig, majd az ünnepelt segédje Tóth Sán
dor adott át egy szép virágkosarat 50 szál szép fehér
rózsával, majd a szép árnyas udvaron a család egyik 
tagja Kiss Lajos ref. tanító, fényképen örökítette meg 
ez igazán ritka ünnepet, mely után Espersütz János és 
családja látta vendégül fehérasztal mellett az összes 
megjelenteket.

Fehérasztalnál Földesi Lajos fodrászmester mon
dott az ünnepeitekre tartalmas beszédet, utána Kiss Károly 
ref. ig. tanító — az apósa helyett, —■ válaszolt az el
hangzott beszédekre, tiszteletteljes köszönetét fejezve ki 
a szakosztály vezetősége iránt, az elérzékenyülésig meg
hatott ünnepeltek helyett.

Kiskunhalasi hírek. Szombathy József fodrászmes
ter kartársunk, aki az utóbbi időben mint zeneszerző 
több zenepályázaton zeneszerzeményeivel nyert díjakat 
és kitüntetéseket, amely elismerésekkel nemcsak környe
zetének, hanem az egész fodrásziparosságnak szerzett 
örömet. Most pedig ismételten örömünkre szolgál az, 
hogy a Belügyminiszter Úr Öméltósága fiát dr. Szom
batin Károlyt Kiskunhalas város orvosává nevezte ki. 
Ezúton kívánunk az emberi kor legvégső határáig egész
séget és boldogságot az egész Szombatin családnak.

HALÁSZ ÖDÖNRŐL kell néhány sorunkban meg
emlékezni, aki ugyan nem fodrász, de fodrászipari te
vékenységével a legnagyobb elismerést érdemli ki és 
szívünk mélyével érezve a fodrászok családtagjának is
merjük el.

Halász Ödön az utóbbi évtizeden tűnt fel, mint a 
fodrászati cikkeknek terjesztője.

Gyártmányaival és az eladásra raktározott árúival, 
valamint áraival annyira kiérdemelte a fodrászok támo
gatását, hogy ma Magyarországon fogalommá vált úgy- 
annyira, hogy az árúival és áraival az irányító szere
pet tölti be.

Az irányító szerepet is méltóan viseli és tölti be 
manapság, amikor előreláthatólag a nagy anyagi áldo
zatok a jövedelmet jóval túl haladják és mégis olyan 
képes árjegyzéket nyújt a fodrászok kezeibe, amelyből 
minden fodrásziparos tájékozást nyerhet úgy az újdon
ságokról, mint a fodrászati kellékek árairól. Ez a nagy 
képes árjegyzék minden fodrásziparos segítségére fog 
lenni, amiért is megérdemli azt, hogy mindennap kéz
nél legyen és az érdeklődés tárgyát képezze.

Felkérjük t. előfizetőinket, liogy az előfizetési díjakat 
4190. számú csekszámlára befizetni szíveskedjenek.



8 VIDÉKI ÚR1-ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA

Megjelent a budapesti borbély és fodrász ipar
testület „Jubileumi Emlékkönyve", melynek gazdag tar
talma, impozáns kiállítása, a szakma minden egyes mű
velője számára komoly értéket jelent és amely az ipa
runk szempontjából jelentőséggel bir. „A Jubileumi év
könyv ‘ szétküldése folyamatban van az előfizetők ré
szére. A mű ára előfizetőknek és szeptember hó 1-ig 
történő megrendelőknek fűzve 5 pengő, díszkötésben 8 
pengő. Megrendelhető szerkesztőségünkben a 4190-es 
számú csekklapon a pénz előzetes beküldése mellett.

Bécsi hírek. A bécsi fodrászok összes egyesü
letei karöltve szeptember hó 6. és 7-én az őszi Messe 
keretében nagy nemzetközi verseny fésülést és árúkiál
lítást rendeznek a Sophiensaal összes termeiben. Ezen 
nagy versenyre, amely az eddigi versenyeket előrelátha
tólag felül fogja múlni, a rendezőség meghívja a világ 
fodrászait.

Ugyané helyen említjük meg azt, hogy Budapest
ről Herczog József, a mesteregyesülés elnöke vezetésé
vel Ausztriába a nemzetközi fésülés idejére autókaron 
6-án indulnának és 9-én érkeznének vissza a részt 
venni óhajtók, amely út 95 pengőbe kerülne; ebben az 
összegben benne foglaltatik mindennemű kiadás. Jelent
kezés augusztus 27-éig a Mesteregyesülésnél Budapest, 
Rákóczy-út 17.

A bukovinai fodrászok nagy kongresszust és 
versenyt tartottak Cermantiban. A kongresszuson és 
versenyen igen nagy számmal jelentek meg az érdek
lődök, ahol több értékes határozatot hoztak. Az általá
nos panaszok elhangzása után elhatározták azt, hogy 
minden városban harcot indítanak az úgynevezett fekete 
(kontár) fodrászok ellen. Ugyanaznap este pedig divat 
fésülő, amerikai és európai szokás szerinti borotváló 
verseny is volt, ahol a győztesek igen szép dijakat 
nyertek.

Franciaországi hírek. A demokratikus francia 
kormány törvényes rendszabályokkal kényszeríti fegye
lemre a fodrász ipart űzőket is. A rendszabály 1. pontja 
kimondja, hogy 5 éven belül úri vagy hölgyfodrász üz
letet nyitni sem direkt, sem indirekt más személy útján 
nyitni nem lehet. A meglévő üzleteket is átalakítani, 
vagy nagyobbítani is csak úgy lehet, ha azt külön en
gedélyezik.

A 2-ik pont kimondja, hogy a fodrászati cikk és 
hajfesték gyárosok fodrászokon kívül nagy közönség ré
szére bemutatót nem tarthatnak. Fodrászok részére is 
csak úgy, ha a modellekül a fodrászok maguk jelent
keznek.

A 3-ik pont kimondja, hogy azon fodrászati cikk 
kereskedő, aki hitelez és legalább 40 "/"-át nem fizetik 
meg neki, az a fodrász adósokkal szemben törvényes segít
ségre nem számíthat, azért nem folyamodhat. Ezzel a 
rendelettel akarják megakadályozni a hitel üzleteket.

A 4. pont kimondja, hogy minden fodrász, aki a 
törvény kihirdetése után a szakegyesületek által megál
lapított áraknál 10 "/"-al vagy magasabb, vagy alacso
nyabb árakért dolgozik, köteles lesz bármely hitelező
jének vagy szaktestületének egyszerű kérelmére, üzemét 
ellenőrzésnek alá vetni.

A rendszabályokat, ha valamely fodrász megszegi, 
500—5000 frankig terjedő pénzbírsággal sújtható. Több
szöri büntetés után az üzlete bezárására bilntettetik.
Árpád nyomda nyomása Szeged.

Jómegjt'Ienésü fiatal jó munkás úri fodrászsegéd, 
jő női hajvágó október 1-re állást keres. Juhász Kálmán 
fodrászsegéd, Kiskunhalas, Jókai u. 30.

Azonnal eladnám Pestmegyében, járásszékhelyen 
(sok intelligencia, főgimnázium) lévő egyedüli jóforgalmú 
úri és hölgyfodrászatomat családi okok végett. Az üzlet 
főtéren van, havi 24 pengő bérlet, még három évi szer
ződés van, havi forgalom átlag 300 pengő. A férfi 2, 
a női 4 személyes. Modern fülkés, bárkinek biztos meg
élhetést biztosít, esetleg lakásomat is át lehet venni. Áz 
üzlet 2.000 P, a ház 2.500 pendő. Cím a kiadóban 
„Sürgős" jeligére.

Keresek egy fiatal úri fodrász segédet, ki a női 
hajvágáshoz is ért Ajánlatok fizetési igény megjelölés
sel Halassy Antal fodrász mester Újdiósgyör. Alsó Ba- 
ross-u. 2. szám alá küldendők. Belépés augusztus 1-tői 
bármely nap.

Forgalmas nagy községben 20 év óta fenálló úri 
és nőj fodrász üzlet elköltözés miatt 1000 pengőéit el
adó. Érdeklődni lehet Bozó István ún és női fodrász
nál. Lajostnizse, Főtér.

Ha üzletet eladni akar, hirdessen lapunkban
Ha venni akar fodrászati felszereléseket, használt 

berendezési tárgyakat, keresse fel szerkesztőségünket.
Ha nősülni vagy férjhez menni akar, akkor forduljon 

a szerkesztőségünkhöz.
Ha felszerelési tárgyai vannak eladók, bízza meg 

annak eladására szerkesztőségünket.
Ha üres üvegei vannak, azokat szerkesztőségünk 

a következő árakért veszi m e g :.l  literesért 20 fillér, 
fél literesért 14 fillér, negyed literesért 10 fillért fizet!

Felkérjük a férjhez menni szándékozó fodrász 
kisasszonyokat, hogy címüket tudassák szerkesztősé
günkkel, mert az utóbbi időben a nősülni szándékozó 
érdeklődők száma megnövekedett.

Vidéki forgalmas városban úri és hölgyfodrász 
üzlet 700—800 pengő havi forgalommal 3500 pengőért 
eladó, törleszteni is lehet.

Nagy községben lévő borbély üzlet 100 pengő 
havi forgalommal 400 pengőért eladó. Azonkívül eladó 
üzletek Kisújszálláson, O Budán, Jászberény, Miskolc 
Kispest és Ócsa helységekben. Címek a szerkesztőség
ben megtudhatók.

Hirdetések az apróhirdetési hasábban a pénz vagy 
a bélyeg előzetes beküldése mellett soronkint 25 fillér. 
A szerkesztőséghez intézett bárminemű megkeresésre 
írásbeli választ csak a válaszbélyeg beküldése ellenében 
adunk.

Eladók és szerkesztőségünkben megtekinthetők: 
vízmelegítők, Feön hajszárító gépek, Siemen kétcsövű 
hajszárító gépek, arcmassage gép, 3 méteres kárpitozott 
üzleti pad és 3 drb. női fotel kárpitozva, 4 személyes 
régi tipusu fodrász berendezés, 2 személyes borbély be
rendezés forgó székekkel együtt.

Szeged belvárosában úri és hölgy fodrász üzletek 
1800, 1500, 1200 és 800 pengőért eladók.

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

Nyomdáért felel Szitfner János.



Ha jó és biztos munkát, nemkülönben vendéget akar biztosítani 

akkor próbálja meg a törvényesen védett

„W. H E N R Y "

dauer vizet (száraz és zsíros) olaj shampont „Vitai Oil"-t haj- 
pakoláshoz. Vizondoláló fixateurt. -  Levélbeni érdeklődőknek 
mintákat készséggel küldök. — Egyben az összes „D AU E R“: 
gépek közvetítésével foglalkozom. Magyarországi vezérképviselet

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

H a s z n á l jo n  „ R O L L E X “ liajcsa¥arflfflgót!
A „ROLLEX“ praktikus. Munkáját megkönnyíti.

A felcsavart hajgyürűk rövid idő alatt kiszárilhalók 
Chromozott kivitelben ára P. 1.80.

1VIENNA
■  chemiai eljárással készített tartós 

ondolálás.
A Vienna eljárás ellentétben min
den más tartósondoláló eljárással 
a hajat vízgőzben főzi ki, ezért

■  jobban, szebben és könnyebben 
fésülhető.

I  B I I"  | |  I I  I  tartósondoláló szer (víz) bár- 
V I L hl hl H m,|yen rendszerű géphez, vagy

I gépnélküli eljáráshoz használ
ható, biztos hatású és mégis olcsó.

1 fiola ára 36 fillér.
Magyarországi vezérképviselet:

B  BUDAPEST, VII., Erzsébet körút 17. 
RÓZSA ZOLTÁN Vienna lerakat.

Nem tévesztendő össze silány ulánzatokkal. 
Szab. bej. Törv. védve.

Beszerezhető:

S T E I N I M R E  Budapest,
Vi., Király-ucca 7 2 .---------- Telefon 241—75.

Gáspár Lajos
bajuszkötők 

és hajlékotok gyára

Budapest, 
Kertész-ucca 33.

nem is tudja milyen egyszerűen és könnyen 
készíthet tartós ondolálást
uraknak és hölgyeknek egyaránt

en
L /IO ^ i n U L V H U U U tA  •

Villanyhoz való . 
Villany

85.— P

M U \ N \ A \ 1 ) U U

1 ze rzsÉ ie c lé & &

/S ze g e d

Vezérképviselet:

UniversálAmericenés 
Flórái Henne hajfestékek
Budapest, Mozsár-u. 10

Lerakat: DUDÁS Szeged , BAGDI ANTAL D ebrecen, 
é s  BRUCHANEK JÓZSEF B ékéscsaba.

Használatban páratlan, 
fogyasztása egy fejnek 
20—30 fillérbe kerül!



Csalódás nem éri Önt! 
lig jól vásárol, ha

B U D A P E S T ,

VII,, Rákóczi-út 40. I. em. Tel.: 384—81.

Raktáron az összes úri- és női 

fodrászfelszerelések !

Rendelés előtt kérjen árajánlatot.
(Előzetes számlát.)

„Vjctória“ fodrász-ecset ismét kapható,

A legkényesebb igé
nyeket Is kielégíti a

T e m p ó  
American 
tartós gép

A gép érés vasállvánnyal 
szép nikkelezett dobbal, 
5-6  perces fűtőtestekkel, 
erős drótozattal, 16 fűtő
testtel és hozzávaló fel
szerelésekkel együtt 200  
pengő.

Fizetési feltételek : 100 
pengő átvételkor, a többi 
rész havonklnt megálla
podás szerint.

G yá rtja :
MIHÁL müszerüzem 
Szeged, Maros utca

Állandó bemutatás :
DUDÁS fodrásznál 
Szeged, Tisza Lajos 

körút 19.

C l l  IS  r  F I I  C  Á  fODRÁSZATI cikk nagykereskedő

W  !  L D  t  K  L t  v /  B U D A PE ST , V I., KIRÁLY U. 1 4 . I. EM .

Cégem egyike a legnagyobbaknak, ahol

Ön az üzletében előforduló szükséges cikkek összességét
megkaphatja.

u  hajfestékem és hajkereskedésem 
Középeurópára kiterjed,

Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. — Hitelképes 
egyéneknek a legmesszebbmenő konditiót nyújtom, — Nagy raktáramat kibővítettem 
az összes fodrászati felszerelésekkel, u. m. tartósondoláló-gépek, hajmosó lavórok, 
hajszárító-búrák, asztali felszerelések, Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules 
hajkefék és ecsetek, hajmunka szerszámok, iiajnetzek, hajlekötők, illatszerek, pipere 

cikkek a legnagyobb választékban kaphatók.
Személyes vagy levélbeni megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek

Keresssen fel minél előbb

Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál 3 százalék engedmény.
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