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Csavarással egyidejűleg történik a kifűtés. 
Fűtési idő 1 'h perc. — Kérjen ábrás 

útmutatót.

MA M Á R  A L E G J O B B  Ü Z L E T E K D O L G O Z N A K

A 95 P E N G Ő S

U N I V E R S A L - R E K O R D
f a l i k a r  Ál l v á n y o s

D A U E R G É P P E L ,

mert meggyőződtek utolérhetetlen előnyeiről —  1 V2p ere fű
tési idő — sok áram megtakarítás KISZŐKITETT érzékeny 
HAJAK dauerolásánál nélkülözhetetlen 12 drb. gumialátét
tel — időjelzőkészülékkel — hőfokszabályzóval — diszkazef- 
tában — ' / 2 liter dauervíz — 1 I. fixateur spitzolajjal — 1 
dauer 24 csavarással 8  fii. áramot fogyaszt. Rendelje meg. 
Tökéletes eredmény heti 5 pengős részlet (hitelüzletnél 10 
százalék felár). Alant felsorolt t. vevőim legnagyobb elisme

réssel nyilatkoznak a gép utólérhetetlen teljesítményéről.
Botár Aladár. V., Lipót-körút 5., Drach János, II., Margit körút 49. Echten és Martin, VI., Andrássy-út 34, Fritz 
Pál, V., Nádor-utca 15, Grosch Miklós, II., Zsigmond-ulca 7, Hufnágel József, VII. Erzsébet-körút 2., Jászi és 
Pelhő, VI., Berlini-tér 3, Jávor Tivadar, II. Vérmező-utca 4., Kovács József, IV., Régiposta-utca 2., Koch hölgy
fodrász, V., Csáhi-ulca 20/a, Kovács János, II., Margit-köiut 50., Quint Hölgyfodrász, VII., Rákóczi-ut 40., Misik 
Pál, IV., Eskü ut 6 , Miskolczy Dénes, VII., Akáczfa-ulca 57., Pásztori János és Fia, VII., Rákóczy-ut 7., Revü 
hölgy fodrász, V., Koháry-ulca 23., Tehel Lajos, VII., Dohány ulca 55., Zombory Aladár, VII., Baross utca 49, 
Weitmann I. Wander J., IV., Régiposta-u. II. Vezérképviselet : Bidapest, VI., Mozsár-u. 10. Telefon: 32-60-50



Ha jól és garantáltan akar tartós ondolálást készí
teni akkor vegye a technika vívmány csodáját

a

K e m é n y - f é l e  t a r t ó s  g é p e t
A közkedvelt állványosgép után egy ú jabb  szen zációsan  m eg 
lepő jó  és egyszerű belső fűtéses gépet K O N S TR U Á LT , am ely  
U N I V E R S  név alatt jö n  fo rg a lo m b a . —  N yolc fűtőtesttel 
egész g a rn itú ra  á ra  120 Pengő. —  K érjen  ára ján la to t

K e m é n y  J ó z s e f t ő l  B a j a
Fodrász kellékeket gyártó specialistától.

LERAKAT: Szász Dezső Budapest, Bérkocsis-u.
......—— Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút 19.

~ ............— Eichhorn Géza Pécs, Rákóczi-út 40/1.
Ha jó munkát akar biztosítani vendégeinek, akkor K É M É N  Y-féle készítm ényeket használjon !

Tartósnál -  Vízondolálásnál. Darling erősen bodorító tartósvizet, - -  Curling vízondoláló fixatört.
Az egész Európában közkedveltté vált árúk

Mindenki tudja,
hogy 1937. évi legmodernebb úri és hői

berendezések, felszerelések, motorosbúrák, dauergépek

Rottmann Ármin
cégnél. — Bpest, VI., Teréz-krt.29. (udvarban). —  Telefon: 1-155-60.
az összes illatszerek, kozm etikai cikkek, acélárúk, valam int az összes folyékony és POR

HAJFESTÉKEK olcsón k a p h a t ó k

T ig e r borotva 

T ig er olló

Juwel haj vágó gép nélkül 

nincs
k i f o g á s t a l a n  kiszolgálás

Á „Figaró"
csuklós ondoláló vasak 
vezetnek !

Ezen újszerű vasak több évek tapasztalatai alap
ján készülnek, melyekkel a legtökéletesebb 

mély hullámokat lehet elkészíteni. A va
sakért a gyár szavatosságot vállal. 

Kapható B C D. vastagságok
ban, minden fodrászati cikk 

kereskedőnél.
P Á R J A  8 — pengő.
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Országosan szeretet és békenapot kell rendeznünk szept, 27.-én

Szent Kozma és Szent Demjén a  fodrászok védszentjeinek napján
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Kedves Fodrász Testvérünk. A Ielkiismeretedhez 
kívánok e sorokban szólni. Hallgasd meg azokat, kik 
téged tisztelnek és a közös megbecsülésünknek remé
nyében, embertársi szeretettel légy oly megértő, mint 
amilyen megértéssel vagyunk mi is irántad.

Nekem, Neked és Nektek is, kiknek a fodrász
ipari szerszámokkal kell a mindennapi kenyeret meg
keresni, s eltérve a szcnlírástól ünnep és megszakítás 
nélkül kell az évnek minden egyes napját átdolgozni 
anélkül, hogy több anyagi előnyben lenne részünk azok
kal szemben, kik minden hetedik napot megünneplik. 
Láthatod te is, hogy az ünneplés nem árt meg, sőt az 
ünnepnap megerősíti lelkedet a hétköznapi munká
idhoz.

Tehát kérünk, légy velünk egy évben egy napon, 
illetve egy órán át és pedig szeptember hó 27-én reg
gel 9—10 óráig, menj el ez alkalommal a templomodba 
és imádkozzál eev időben velünk. Ugyanezen alkalom
mal felkérjük az országban lévő minden szakosztály 
elnökét arra, fogadják el és tegyék szakosztályi 
határozatunk megerősítésével magukévá azt, hogy 
a Szegeden 1930-ik év óta jól bevált szeretet ünne
pünket — szeptember 27-et Szent Kozma és Szent 
Demjén napját, országos fodrászipari védszent nap
jává avassuk.

Ugyanekkor arra kérjük, szíveskedjenek ajánlatunk 
elfogadásáról bennünket értesíteni és az ünnepnapot 
velünk egyidőben és az alanti formában megülni.

Szegeden minden évben a következő formában 
történik a nap megülése. Reggel 9—10 óráig vallás 
külömbség nélkül misét hallgatunk és pedig a róni. 
kath. templomban, hová mindenki eljön es hite és val
lása szerint mond imát.

Este azután 500—600 szentély részvételével társas 
vrcsorát rendezünk, melynek keretében az ünnepet 
méltató szép beszédek kíséretében az iparűzésében 2-3 
legidősebb fodrászmestert tüntetünk ki és tisztelgünk 
ezen öröm napon a kitüntetett Irattársaink elölt. Ulánna 
rendszerint reggelig való tánc következik és kellemes 
hangulatban toitik el a résztvevők gondjukat felejtve az 
estét. Ez a nap az uzus folytán Szegeden oly neveze
tessé vált már, hogy még a hatóságok is képviseltetik 
magukat.

Közöljük még azt is, hogy a védszentek történe- 
ténetének könyvében megörökített képet közöljük most 
itt, melyet az alanti leírással együtt néhai Móra Ferenc 
nagynevű Író, múzeumi igazgató adott és az ő ajánla
tára tette a szakosztály Szent Kozmát és Szent Deinjént 
védszenljeivé I A szentek életrajza röviden a következő: 
Krisztus születése után a II. század derekán arab törzs
ből Czeliczia, Aegea nevű városban születtek. Anyjuk 
Theodora, foglalkozásuk pedig a testi és lelki betegek 
gyógyítása volt. A pogány vallást! Lizias uralkodó nem 
jó szemmel nézte a Kriszlus tanai szerint tevékenykedő 
Kozma és Demjén orvosok varázslatait. Felszólította 
őket, hagyják el hitüket és foglalkozásukat. E patancs- 
nak azonban nem tettek eleget, mire Lizias mindkettőt 
303-ban máglyára vetette. A hagyomány szerint a mág
lya lángjai sértetlenül hagyták testüket és ezért mind
kettőt lefejezték. A vértanuk ereklyéit Primusba vitték, 
ahol Justinián császár egy nagy betegségéből való fel
épülése után 527-ben tiszteletükre templomot építtetett. 
Szent vértanúink fejeit a bécsi Szent István templomban 
őrzik.

** *
Felkérjük még ugyanezen értelemben az igen tisz

telt karlársainkat a következőkre.
Ajánlatunk elfogadásával egyidejűleg tudassák azt 

is, hogy a szakosztályukban kik azok a 2 —3 legidősebb 
tag, kik a fodrászipar érdekében legalább 25 évet ön
zetlenül dolgoztak (persze csak tiszta, becsületes mul- 
lúak lehetnek). Eddig díszoklevéllel tüntettük ki az 
idősebbeket, ez alkalommal most régi óhajunkat úgy 
akarjuk valóra váltani, hogy egy gyönyörű, műremek 
érmet készíttetünk, melynek Szt. Kozma és Szt. Demjén 
rend volna a neve és ezzel teljesítenénk a kitüntetést. 
Az érmek elkészítésének költségeit gyűjtés útján kíván
juk összehozni, miért is felkérjük úgy az igen tisztelt 
szakosztályokat, gyárosokat, valamint a fodrászcikk ke
reskedőket, adakozzanak belátásaik szerint e célra és 
juttassák adományaikat a szerkesztőségünkbe. Szerkesz
tőségünk a beérkezett adományokat e lap hasábjain 
keresztül nyugtázza és mond köszönetét értük.

A jövő számunkban az országra szóló programot 
közöljük.

(Dudás.)

Felhívás, amelyet meg kell hogy értsen Űn is!
1. )  Ez a szaklap független és szakcikkei és árú- 

kinálata az Ön érdekét is szolgálja.
2. ) Ez a szaklap az, amelyet úgy Önnek, mint a 

személyzetének becsületbeli kötelessége elolvasni és ész
revételeiket egyaránt jóröl-rosszról a szerkesztőséggel tu
datni.

3. ) Ennek a lapnak előállítási költségéhez Önnek 
is hozzá kell járulnia, mert nem kívánhatja azt, hogy 
az Önre eső számlát más fizesse ki.

4. ) Ezen lap csak akkor lehet a tulajdona, ha azt
kifizette.

5. ) A lap szerkesztősége Önt is az előfizetők közé 
sorolta tehát, ha netalán tán hátralékba lenne, azt mi
nél előbb rendezze.

6. ) ön, ha netalán nehéz helyzetben lenne, közölje 
azt velünk, és mérsékeljük majd előfizetését illetve hát
ralékát.

7. )  Ugyan e helyen tudatjuk Önnel azt is, hogy 
szeptember hó 15-étöl kezdve a szaklap két részből fog  
állni. Az egyik jelen formában és szöveggel, a másik

része pedig mint melléklet lesz megszerkesztve.
Ezen mellékletben lesznek a speciális szakcikkek, divat
irányú képek és leírások, valamint az ősidőkből a mai 
napig feltüntető történelmi képekből sorozatok stb. Ezen 
mellékletet azonban csak azoknak küldjük meg, kik a 
lapra előfizetnek s annál értékesebb lapot fogunk kiadni, 
minél többen fizetnek majd elő.

Amikor e lap valóságos missiót tölt be a fodrász
ipar kultúrájában, akkor egy ilyen lapot, amelynek min
den sora irányító, példaadó és oly tartalomdús, hogy 
nemcsak a többi magyarországi, de más állambeli szak
lapok is számításba vesznek és az irányítást elismerik, 
szabad-e „fattyú" gyermekként kezelni ezt a tisztán ön
zetlen és tehetségeket kitermelő újságot?

Kedves Kartárs! Szívleld meg a leírt sorok értel
mét, ne habozzál saját érdekedben, ha haladni tanulni, 
akarsz lépj be az előfizetők táborába l

KW?-:
A
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Parlamenti képviseletet kérünk!
Országos mozgalom indult meg, hogy az iparos

ság végre a parlamentben képviseletet nyerjen. Régi 
törekvése ez a magyarországi kézmüiparosságnak, mert 
lehetetlen állapot az, hogy 30.000 kézmüiparos képvi
selet nélkül maradjon a magyar parlamentben. Az új 
választójogi tervezet, amely a hírek szerint őszre kerül 
parlamenti tárgyalásra kell, hogy a kézmüiparosság e 
régi, jogos kívánságát végre valahára megvalósítsa. Ne
künk borbély és fodrászoknak e kérdés megoldásánál 
hallatni kell szavunkat, mert hiszen köztudomású dolog, 
hogy bármelyik választó kerületben a borbély és fodrász 
iparos volt a fő-fő kortes mindenféle párti jelöltnek. 
Éz így volt a múltban, de remélem, hogy a jövőben 
nem így lesz I A jövőben az iparos csak iparosra sza
vazhat, annyival is inkább, mert úgy hírlik, hogy az új 
választójogi tervezetben érdekképviseleti alapon megyei 
országos lajstrom lesz az iparos képviselet biztosítására 
felállítva I Bár ez a megyei lajstrom nem biztosítja tel
jes egészében az iparosság jogos igényeinek a kielégí
tését, éppen ezért, ha erről a kérdésről lesz a szó, az 
iparosság vezetőinek mindent el kell követni arra, hogy 
ez a kérdés száz százalékig az iparosság érdekeinek 
figyelembe vételével legyen elintézve. Az új választói 
jog, nem lehet a „sötétbe való ugrás" mondják a mai 
hatalmi pártok vezérei. Ezt az elgondolást valljuk mi is,

Nesze neked fodrász ipar, ismét a húsodba vág
tak, megcsonkítanak egészen, mert becses bitorlóid szer
vezetlenül állanak. Hollók csipdesik le húsodat, mert 
tétlenül hagyod magad I

A fent jelzett dátumon letelt az egy évig tartó ki- 
méleti határidő és életbe lépett az 1936. évi június hó 
15-iki 26000—936. K. K. M. számú rendelet, melyet 
„droguista" rendelet néven ismernek, s amely mellék
letként két jegyzékben sorolja fel azokat a cikkeket, 
amelyek gyógyászati, háztartási, gazdasági, ipari, labo
ratóriumi s'.b. célokra szolgálnak!

Az I. számú jegyzékben felsorolt anyagokat kizá
rólag gyógyszertárak és drogériák tarthatják raktáron és 
árúsithatják, mig a II. számú jegyzékben foglaltakat a 
kereskedők is árúsithatják I

Ezen rendelettel annak idején a lap hasábjain fog
lalkoztunk, s annak végrehajtása ellen tiltakoztunk, mert 
lehetetlennek tartottuk, hogy eltiltsanak bennünket azok
tól a szerektől, melyeket az őseink találtak fel a fodrász 
ipar kultúrájával egyetemben I A tiltakozó soraink támo
gatása a kb. 7000 önálló és a 15000 ifjú fodrásznál 
süket fülekre talált I Egészen úgy, mint igen sok más 
életbe vágó kérdések megoldásánál. A fodrász ipart 
űzőknek úgy látszik, jól megy a dolguk: nem hiány
zik nekik az őseinktől örökölt érvágás, köptilyözés, fog
húzás, sebészet stb, elvesztése I Sőt még tiltakozás nél
kül hagyják venni a „parfüméria" szakágazatot is. Gon
dolkodás és tiltakozás nélkül tűri azt, hogy a fodrász 
iparral összenőtt, illetve nélkülözhetetlen szereket: a 
Henna port, a hajszökltő anyagot, a hydrogént, a dió 
olajat, a pádért, a fogport, glicerint és a tejkrémet, il
letve azok kimérését elvegyék, s megtiltsák, hogy a

de viszont a megyei lajstrommal való kísérletezés sem 
lehet tovább a mai iparosok nélkül a parlamenti hely
zet fennmaradása, mert ez előbb-utóbb úgyis megbosz- 
szulná magát. Mi bízunk a mai kormány férfiainak bölcs 
és mérsékelt áláspontjuk betartásában, hogy őszinte 
törekvésük az iparosság érdekeinek a megvédése. Éppen 
ezért ennek a kérdésnek a megoldása a közeljövő kér
dése, amiért is nem maradhatunk továbbra is tétlenek 1 
Meg kell szervezni mindenütt az országban az iparos 
választójogi bizottságot erre a célra, melynek köteles
sége lesz majd az iparos érdekek tekintetbe vételével, 
ha az ideje elérkezik, a legsürgősebben dönteni:

Kartársaim ! Nagy kérdések és a jövő gazdasági 
érdekeink jobbrafordulása függ ettől. Csak az a társa
dalmi osztály fogja tudni a jövőben helyét megállni a 
népek versenyében, amely kellő számú képviseletet tud 
majd a parlamentbe állítani, ahol ő róla, de eddig nél
küle hoztak javaslatokat. Fel tehát Kartársaim I Az egész 
országban fogjunk a munkához, mert attól sok fog fiig- 
geni, hogy a borbély és fodrász Iparosság be tudja-e 
hozni vezetőit a magyar törvényhozás felszentelt csar
nokába, a parlamentbe. Az új választójogi tervezet pró
bára fogja tenni szakmai vezetőinket, de bízunk ben
nük, mert ez a bizalom erősít a jövő eredményes küz
delmeinkben. Kerekes József.

vendégeinknek kiszolgáltathassuk.
Az említett cikkek kicsiny töredéke azon cikkek

nek, melyeket a miniszteri rendelet eltilt a fodrászok és 
illatszertárak raktárából illetve árúsításától; az említett 
és fenti sorainkban felsorolt cikkek azonban, különösen 
a „Henne" por és a hyperoxid olyan fontos anyagunk, 
mint a szerszámunk I

A „dió olaj" néven ismert „barna haj olaj" pedig 
a hajfésüléseknél a segédeszközünk, miután ennek a 
segítségével tudjuk csak szépen fésülni a hajat a ven
dégeink tetszésére ! Már most ha a vendégünk abból 
kivan 1—2 dekát, ezentúl már nem szabad kimérve ki
adni ; viszont, ha adjusztált üvegben kínáljuk majd fel 
neki megvételre, kétségbe fogja vonni, hogy ugyanaz az 
árú és nem fogadja el I

A hajszőkítő anyagokat pedig a jövőben a tudós 
gyógyszerészekre kell bíznunk, kik majd madár távlat
ból is megfogják állapítani azt, hogy a szőkíteni óhajtó 
hölgy vendégeinknek milyen százalékú erős anyagra van 
szüksége, hogy a haja a kívánt színt elérje I

Kedves Kartársaim! így áll a helyzetünk és a jö
vőben a kovácstól fogunk szenet vásárolni I Hogy aztán 
a szén miképen fog égni, azt nem tudom, de annyit a 
tapasztalataim szerint előre is megjósolhatok, hogy rosz- 
szul, mert a gyógyszerész urak még intenzívebben fog
ják előmozdítani a hyperoxid terjesztését, a privátok 
részére 20 filléres adagokban lesz kiadva; hogy ennek 
használata, milyen következményt von maga után, mi 
fodrászok nagyon jól tudjuk: „a fodrász ipar megcsú
folását !“

E közlemény sorainak útján figyelmeztetünk minden 
kartársunkat, hogy kimérve ilyen árút ne adjanak ki,

| Ak i mé l e t i i d ő 1 9 3 ^
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amellyel kihágást követnek el. Ha dió olajat krémet 
árúsítanak, azokat csak eredeti gyári adjusztálással szol
gálják ki.

A kormánytól pedig ki kell könyörögni azt a ren
deletet, amellyel a fodrásziparosoknak megengedi a

„Henne“ és a „hidrogén hyperoxid" anyagoknak a gyá
raktól, illetve a nagykereskedőktől való beszerzését és 
raktáron való tartását, mert ha ezt nem tesszük meg 
minél előbb, akkor a hajszőkltést a „parfümériáival 
együtt örökre elfogjuk veszíteni 1 (A szerk.)

1937 július hó 4-én ismételten összemérték erejüket 
a szegedi összipartestület vezetésére vágyó aspiránsok

Ezen választást is az aspiránsok harcolták végig, 
nem pedig a választók. Sajnos a választók kívánsága 
már akkor verességet szenvedett, amikor a szakosztályok
nak a tagjaik közül kiválasztott és kijelölt képviselőit 
nem vették fel hiány nélkül az egyhangú megválasztás 
listájára. A mindenáron harcolni, korteskedni akarók 
békétlenséget szülők („ne te — majd én“) csoportjánál 
nem a szakosztályok által kijelöltek kellettek, hanem 
minden pártnak a saját kijelölt szócsatár, trombitafúvói, 
amiáltal persze ezen választáson is harctérré alakult át 
az Ipartestület.

A jelzett idő alatt megtartott választás nehezen 
ment, mert a szavazókat a lakásukról kellett legnagyobb
részt fuvarral elkapacitálni, minek az volt a következ
ménye, hogy kelleténél kevesebben járultak az urnák 
elé. No de érthető isi Hiszen normális gondolkozással 
és józan ésszel ki is kívánkozik ilyen áldatlan harcba 
bocsátkozni ? Természetesen csak azok, kik be akarnak 
jutni abba a magas pozícióba 1 Ezen állítást bizonyítják 
azok a kortes szavak és voksot gyűjtő egyének műkö
dése, kik a szavazást úgy iparkodtak keresztülvinni, 
„nem bánom, szavazzon arra a listára, amelyikre akar, 
csak az a kívánságom, hogy egyet töröljön és engem 
írjon helyébe"! Természetesen ez a tevékenysége az 
aspiránsok némelyikének sikerült is és elérhették a nagy

pozíció betöltését.
A végleges eredmény összbenyomása pedig úgy 

könyvelhető el, hogy a „Fortuna" istenasszonya meg
mentette az iparosságot egy újabb elégedetlenségtől, il
letve még egy újabb választástól azzal, hogy az egyik 
pártnak a vezére jutott be, mfg a másik pártnak a ka
tonái s ezzel remélni merjük azt, hogy egyidőre a vá
lasztási harc le is zárult.

A választás eredménye jó, de különösen jó lesz 
akkor, ha az igen tisztelt megválasztottak olyan lelkes 
munkát fejtenek majd ki az elöljáró üléseken is. mint 
a választásoknál.

Én a jövőben is az ajtó nyílásánál figyelni fogom 
a gyűlésen megjelenteket és ha úgy látom majd, hogy 
a gyűlésen hiányozni fognak azok, kik kikönyörögték a 
szavazatokat, csak azért, hogy feltünőségből szerepel
jenek a „tisztikari ranggal" abban az esetben e lap ha
sábjain keresztül ezen kérdéssel ismételten foglalkozni 
fogok.

Most pedig következzék az építő munka. Az útját 
megjelölte és megmutatta Körmendy Mátyás volt elnök úr. 
Ezért ismételten idézem az alanti képet, melyet az első 
választás alkalmával előre látó soraimmal alátámasztva 
intésül közöltem.

(Dudás, fodrász.)

Mellékeltük a PABOR hajfesték plakátját m elyet kérünk feltűnő helyen kiragasztani és vásárlásaik
kal tám ogatni szíveskedjenek. Jó munkát éz szép h aszn ot biztosít.
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Papp József m. kir. kormányfőtanácsos 
úrhoz intézett nyilt levélre kapott válasz

A vidéki úri és hölgyfodrászok szaklapjának az 
„Iparlestületek országos Központjának elnökéhez" Papp 
m, kir. kormányfőtanácsos úrhoz intézett nyilt levelére 
a választ szerkesztőségünk megkapta. Soraiból a leg
bensőbb melegséggel árad ki a rokonszenv iparunk iránt, 
a készség, mellyel elárvult iparunk bajainak orvoslásán 
csüng. Sajnos egy fecske nem csinál nyarat, különösen 
akkor, ha a fodrász iparostársadalom tagjai mostoha 
gyermek sorsára van kezelve. De ne csüggedjünk, fog
junk össze, tömörüljünk egy táborba, képezzünk latba 
eső erőt és álljunk egységesen jó akarónk, ügyünket, 
bajainkat szívén viselő Papp kormányfőtanácsos úr mögé, 
kinek válaszát az alábbiakban közöljük, mert akkor biz
ton remélhetjük, hogy nyert ügyünk van és sorsunk, 
jövőnk jobbra fordul !

Kedves Jóska Barátom I
Most hívta fel valaki a figyelmemét a május 15-én 

megjelent vidéki fodrászok szaklapjára, amelyben látom, 
a Te kedves nyilt leveledet, amelyet hozzám intéztél. 
Én teljesen igazat adok Néked, de ez nem csak a Te 
szakmádban, hanem majdnem minden szakmában úgy 
van, hogy nem nagy elismeréssel adóznak azért a sok
szor emberfeletti munkáért, amit egyes iparostársaink az 
iparosközérdekben kifejtenek. Ezt én már régen megál
lapítottam, és éppen ezért, már több, mint két éve elő
terjesztést tettem az iparügyi miniszternek, hogy a kéz- 
müvesiparosság vezetőit is részesítsék olyan elismerés
ben, mint más társadalmi osztálybelieket. Ezen előter
jesztésemben rámutattam arra, hogy más társadalmi 
osztályokban látunk kereskedelmi főtanácsost, kereske
delmi tanácsost, kincstári főtanácsost, gazdasági főtaná
csost, gazdasági tanácsost, közegészségügyi tanácsost, 
szóval minden társadalmi rétegnek vannak magasabb 
kitüntetettjei tehát az iparosság részére is, akik arra ér
demesek, a közhasznú munkájukkal rászolgáltak, kértem, 
hogy ipari tanácsos és ipari főtanácsosi címet adomá
nyozzanak. Ezen kérésemet azóta is már többször meg
ismételtem és szorgalmazom, dehát még eddig eredményt 
elérni nem tudtam.

Tehát láthatod, hogy én törődök az ilyen dolgok
kal is és ha reám volna bízva már igen sok érdemes 
iparostársainkat tüntettem volna ki, az értékes munká
jukért. De mivel ez nem tőlem függ, én továbbra is 
szorgalmazni fogom és azon leszek, hogy ez minél előbb 
teljesedésbe menjen.

A kedves nyilt leveledre tehát ez alkalommal csak 
ennyit tudok válaszolni, amit kérlek légy szives tudo
másul venni és vagyok szívélyes üdvözlettel

Budapest, 1937. VI. 17.
tisztelő híved és barátod :

Papp s. k.
m. kir. kormányfőtanácsos.

A bárd.
Irta : S Z E L ÍD  F E R E N C

Gyeriink-gyerilnk aggok és fia ta lok! 
Ködös határon, holdas éjszakán — 
Békazenében — Mohácson túl 
Forradalmi zeg-zúgon á t . . .
Holtak éjjelén — tetemre hívás!
Előre rohamaik a semmi után !

Elesnek közben a száguldók. 
Milliószámra fekszenek az emberek. 
Megkell ezt látni,
Tudják meg kérem;
Úgy tapos át rajt ez a nagy sereg. 
Velük tipor sarat a Nincstelen !

Nem ezt — csak azt, másikat ú ja t!!  
Veliik van már a romboló hang.
U rak! Ti N agyok! Gólyalábú fellegek ! 
Nem bolondság ez. Csak emberek,
Akik liigyjétek el — jutalom nélkül 
Nem szerepelnek.

Ha Mécs is már tisztán világit 
Miért ne zenéljek én is veletek ? ! 
Földhöz ragadó — vergődő testek 
Hallgassatok, mert megjön 
Ami nem maradhat el.

De akkor is legyetek, kődobott emberek. 
Ne akasszatok ! Ne döntsetek!
Csak okosan tartsátok kezetekben 
A munkáskenyér szeletet,
És mindig józanok legyetek!

A nagy próféta szavára hallgassatok 
Úgy mondván, hogy ésszel dolgozzatok, 
Házatok előtt — előbb seperjetek,
Csak azután mondjatok Ítéletet.

A bárd azonban legyen rozsdamentes 
Ha vágtok vele ne mérgezhessen.
Akit megvéreztek, a halál távol legyen 
És észre tér a romboló Sereg. 
Megdermed majd az embertömeg.

Ha önnek haj hálóra ba
jusz kötőre, paderpufink
ra szüksége van,

Keresse fel

De ha ez sem használ — a rozsdamentes! 
A bárdot az emberfarkas vérével kenjed,' 
Hogy minden lelketlen Tekergőn 
Halálos sebet ejtsen . . .

Vízondolálást tökéletesen csak úgy vé
gezhet, ha „Aspásia" viz-

Gáspár Lajost.
Budapest, Kertész u. 25,

ondoláló fixateurt és tengeri szivacsot hasz
nál. Egy csomag fixateur ára 30 fillér, ten
geri szivacs darabja 10,-14 fillér.
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Néhány megszívlelendő sor azoknak, 
akik nem olvasnak szaklapot!

A mai gazdasági helyzetben sokszor tálálkozunk 
olyanokkal, akik a közös szakmai ügyért egész életü
kön keresztül egy lépést sem tesznek vagya velük szü
letett tunyasságból, vagy a nemtörődömségből. Ezek az 
illetők bizonyára úgy gondolkoznak, hogy az ő egyéni 
munkájuk nélkül is forog a világ a saját tengelye kö
rül és hogy az ő részvétlenségük semmiképen sem be
folyásolja a közös szakmai ügyek jobbra vagy balra 
fordulását. — Ezeken kívül akadnak még sokan olyanok 
is, akik egyébként fodrászoknak nevezik ugyan magukat, 
de valójában tudatlanul iparunk t. számú közellenségei 1 
Ezek azok, akik nagy hangon 'kijelentik, hogy ők bi
zony nem olvasnak szaklapot. 1

Kedves I. számú közellenségünk 1 Ön kegyed ev
vel a kijelentésével az intelligenciájáról a legnagyobb 
fokú szegénységi bizonyítványt állította ki magáról. Tudja-e 
Ön, hogy a szaklap nem olvasása magát visszavetette 
a XX. század modern gondolkodású iparosai közül a 
régi középkör sötét világába. Tudja-e úgy ön, mint az 
önnel hasonlóan gondolkodó közellenségei szakmánk
nak azt, hogy a szaklap nem olvasása a legnagyobb 
fokú butaságra vall. Nincsenek Önök tisztában a dolog
gal. Mert, ha tisztában lennének, akkor tudniuk kellene 
azt, hogy a szaklap az iparos kezében fegyver, mellyel 
az öntudatos iparos harcol a szakma közös érdekeiért 
a mai néhéz gazdasági háborúban. Hol volnának a mai 
nehéz időben a szakiparosok, ha a megfelelő és a leg
nagyobb áldozathozatallal fentartott szaklapok nem tel

jesítenék száz százalékig kötelességüket a szakcsopoitok 
és szakosztályokkal egyetemben a reájuk váró kötele
zettségek mellett?

Nagy és felelősséges munkát végeznek ezek a 
szaklapok 1 Ezt csak az nem tudja értékelni, aki maga 
sem tudja értékelni a saját maga munkáját 1 — Az az 
illető egyén nem méltó arra a címre, amellyel mi, ha 
kellő gyakorlattal rendelkezik, kitüntetünk! Mert ha akad 
ma olyan egyén szaktársaink között, ki nincs tisztában 
a szaklap jelentőségével és butaságból olyan kijelentést 
tesz, hogy ő bizony nem olvas szaklapot, ez csak sze
génységi bizonyítványt állít ki önmagáról 1 Éppen azért 
írok erről, hogy az egész ország fodrász iparosai, ha 
ilyen egyéneket tudnak, kényszerítsék az illetőt kellő ki
oktatás mellett vissza a tanoncidőbe, mert bizonyára 
kellő iskolázottság nélkül lépett erre a pályára és kellő 
értelmiség nélkül akar borbély és fodrász mestert ját
szani a régi bessülettel dolgozó szaktársaink rovására. 
— Ez is az első lépések közé tartozik, ha komolyan 
akarunk hozzá fogni szakmánk újjáépítésének munkájá
hoz, hogy mindenkinek az asztalán ott kell hogy legyen 
a szaklap! Mindenkinek kellő áldozatot kell hozni a 
szaklap fenntartásához, mert ez a fegyver 1 E nélkül 
nem lehet zárt sorokban masírozni egy szebb, egy jobb, 
egy nagyobb kenyérért jelentő gazdasági háború biztos 
győzelméhez, a borbély és fodrász ipar jobb jövőjének 
érdekében!

Kerekes József.

Egyet-mást az iparról
Irta: VÉRTESSY ISTVÁN, Budapest.

Magyarország helyzete nem lett sokkal jobb a 
törökök kiűzetése után sem, minthogy az országot nem 
a nemzet szabadította fel, az idegenek bizony igen nagy 
árat követeltek a felszabadításért. Ausztria hódításnak 
tekintette Magyarországot és úgy kezelte mint egységes 
birodalmának részét, oda akarta csatolni a többi örökös 
tartományhoz. A magyar nemzet ellentállott, aminek 
következménye az lett, hogy gazdasági életét teljesen 
legyöngítették. 1686-ban, amikor Buda és Pest vissza
került, iparosok helyett kiszolgált katonákat és kapáso
kat telepítettek le. Az iparosok helyzete igen nehéz volt, 
mivel megélhetésük napról-napra nehezebbé vált, ennél
fogva megélhetésük érdekében a versenyt korlátozták,

Látszólag az iparos helyzete könnyebbé vált ugyan- 
de az ipar általános érdekeire igen károsan hatott.

Mária Terézia uralkodása alatt még erősebben 
hanyatlott Magyarország ipara közismert osztrák politi
kája miatt, mert a céltudatos királynő minden erejét 
tartományainak örökös jólétének és meggazdagodásának 
előmozdítására fordította.

Misem bizonyítja jobban uralkodását. Ausztriában 
az adókat önkényesen állapította meg, mig nálunk Ma
gyarországon meg kellett szavaztatnia az adókat, bár

minden adóemelés a legnagyobb ellentállásra talált, de 
a sok háború sok pénzbe került, a királynak ezt elő 
kellett teremtenie és miután Magyarország nem volt 
hajlandó fizetni több adót, (a nemesi osztály bár nem 
fizet adót, tehát ez nem igen lehetséges). Az örökös 
tartomány adóterheit kellett emelni. Nehogy összeros- 
kadjanak az örökös tartományok a folyton emelt adók 
alatt tehát minden igyekezetét oda koncentrálta, hogy 
Ausztria gazdasági életét különösen iparát és kereske
delmét erősen kifejlessze.

Mi következett ezek után ? Gyors ütemben virág
zik az osztrák és cseh ipar, természetesen piacot kell 
biztosítani. Nyugat felé nem tud versenyezni, mert az 
fejlettebb és olcsóbb, tehát Magyarország fejletlen ipa
rával fel tudja a versenyt venni, csak arról kellett gon
doskodni, hogy az állapotok hazánkban ne változza
nak meg.

Feltétlen meggyőződésem az, hogy ennek a szép 
és csodás erejű ősi nemzetnek az ereje meg tudta 
volna teremteni azt az ipart, amire ennek az országnak 
szüksége lett volna. De a mindenható osztrák ipar ér
dekében mindezt meg kellett akadályozni, a céltudatos 
politikával elnyomtak mindent ami a magyar ipar fejlő-

Vidéki kartársak!Ha szép látványban akar részesülni, láto
gassa meg a szegedi szabadtéri játékokat 
és az Alföld metropolisát Szegedet.
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dését magával hozta volna. 1744-ben a velencei követ 
megállapítja Magyarországról, hogy az ipar és kereske
dés nagyon meg van terhelve, melynek fö oka az osz
trákok érdekei megvédésében keresendő. Az osztrákok 
maguknak akárják biztosítani az ipar és kereskedelem
ből folyó nyereséget, tehát mindent elkövetnek, hogy a 
magyarok hozzá ne jussanak ily értelmű nyereséghez.

A királyi hatalom politikája vaskövetkezetességgel 
érvényesül, felszólalnak ellene, de mind hiába.

II. József alatt nyomasztóbb lett a helyzet, a vár
megyék egymás után küldik javaslataikat és terveiket az 
ipar fejlesztése érdekében, hogy mindazon nyersanya
gok, melyekért olyan sok pénz megy ki az országból, 
azt idehaza bőségesen lehet találni, hiába minden, a 
császár kijelenti, hogy amig az adóztatás nem lesz ará
nyos a többi örökös tartománnyal, nem segélyezhet 
semmiféle olyan ipart, amely az örökös tartományok 
adózási erejét csökkentik. József császár makacs volt 
saját politikájának követésében, melynek ára az lett, 
hogy az ipari élet temetője lelt az egész ország. Várni 
kellett egészen a XIX. század 4-ik tizedéig, amikor is 
hazánk nagy fiai Széchenyi, Deák, Kossuth állandóan 
hirdetik az ipar fontosságát. Sok akadályt kellett még 
leküzdeni, amig az ipar ismét szabadon megkezdhette 
építő és alkotó tevékenységét. Az ipar haladása bámu
latos tempóban fejlődik, így vele együtt az iparososz
tály is erősödik és igen fontos tényezője lett a társa
dalomnak.

Később feltör a gyáripar és hanyatlik a kézmű
ipar, bár most is ezt látjuk szépen fejlődő gyáripar 
mellett tönkremennek a kézmüiparosok, bár foídozgat- 
ják és mentik a kézmüiparosokat törvénnyel, rendele
tekkel, de ez mind nem segít semmit a bajon. Fontos 
volna most már azon fáradozni, hogyan tudjuk talpra 
állítani a kisipart és megmenteni a teljes pusztulástól, 
hogy a kisiparos ne csak szavazó polgár és adófizető 
alany legyen, hanem az ötét megillető helyeken el is 
tudja foglalni az őt megillető helyet.

Mielőtt befejezem az iparról való visszapillantáso
mat, engedjék meg kartársaim, (hogy a folytonos szét
húzásnak szokás-mondás halál a vége), a jövőben a 
céhek rendszerével és a mai ipartörvény fontos kérdé
sével foglalkozzam, már csak azért is fontos ez, mert a 
jelenlegi viszonyok lehetetlenné teszik azt, hogy járjuk 
a vidéki városokat és megfelelően tudjuk pártolni mind 
azt, amire az életben igen nagy hasznát vehetjük, kü
lönösen a fiatalabb kartársainknál tapasztalható az a 
hiány, amivel fel kell, hogy legyen készülve, ha meg
akarja állani a helyét és megakarja menteni azt az 
örökséget, melyet apáiktól örököltek.

Küzdj becsülettel iparodért I

A magyar kenyér ü n n e p e !
Érik a hajlik a búzakalász . . .
Szeged népe ünnepre vár.

Amikor felvonulnak a magyar zászló alatt azok az 
emberek, akik a nyári munka közepette — új életet — 
új szívet hoztak kifáradt testükben, akkor a tflzsugaras 
napnak ártatlan fénye beleütközik a magyar pitykés dol
mányukba és visszatükröződik a trianoni sötét éjhomályba.

Most ott állok magam is az emberek tömegében 
és várom a kenyér ünnepe megkezdését. Valami sírt 
bennem . . . Rágondolfam mindarra, amit a sors ez- 
ideig kimért az én életemre. Nem szóltam senkihez, 
mert fájt még az is, — hogy magyarnak születtem. Fájt 
a trianoni fiatalságom gondterhes élete. Fájt a ráncos- 
arcú hétgyermekes apám verejtéktől izzadott nyomorgó 
élete. Fájt minden, amit a sovány arcomba fúrt két 
szemem meglát. De legjobban fájt az, hogy a magyar 
faj az ő büszkeségét — a tősgyökeres turáni vért, any- 
nyira sem becsüli — hogy a kenyér ünnepén ré sz je 
gyen. Amikor ezek az emberek — színészi játék nélkül 
— kitárják hagyatékunkat; amellyel bizakodást nyújta
nak a sötét mának és reményt az elkövetkező holnap
nak, hogy ideálljanak legalább mellém a legolcsóbb 
helyre és nézzék azt — amiről mi városi emberek el
feledkeztünk.

De a széthúzás volt a mi bajunk okozója minden
kor. Majd a tribünre vetettem szégyenlő tekintetem, — 
ahol a nagy ürességek között a legelső helyen — az, 
igaz magyar hazafiak csak kevés számban ültek és to
vább pedig a külföldi arcok jellegzetes kiváncsi alakjai 
(angolok-franciák stb.) nézték Magyarország második 
nagyvárosának kevésszámú tömegét. Zakatoló szívet hoz
tak magukkal ezek a magyarok és a maguk egyszerű 
kemencéjükben sütött magyar búza kenyerét. De a kenyér 
mellé elhozták magukkal az egyszerűségüket, — ami 
mégis úgy ragyogott és olyan új volt a XX. század ki
finomult ízlésű emberének — hogy csodálkozásra kész
tetett mindenkit. A lányok kopogós papucsa úgy vette 
a felállított dobogót, hogy a jazz zene kronométerre be
állított üteme jóval lemaradt tőle. És a jókedv, amit 
énekeik mellett bemutattak — mind a magyar élniaka- 
rást hirdették. Nem lehet szavakba önteni azt a szép
séget — amiről csak azt Írhatja az ember: Minden 
magyarnak látni kellett volna. A kifinomult taktusérzék 
amellyel az üvegek tömege között gyors ütemben tán
coltak — csak a magyar faj veleszületett tudását jelké
pezik. Szép volt minden még az is, amikor te igazi 
magyar öreg úr — könyöködet verted a dobogóra — 
bemutatva jókedvedet. Amikor pedig láttuk, hogy te va-

Beszélni valónk van Önnel, ezért várjuk
és reméljük nem hiába

H a  i t t  l e s z  B u d a p e s t e n ,
látogasson meg bennünket a legjobban felszerelt, legolcsóbb szaküzletet

Régi cég a régi helyen

ÁNGYÁN k. f  t. VII., Rákóczi út 40.
A Corvin áruházzal szemben.
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lóban mámoros voltál az „Alföld" porából kinőtt szöl- 
lőtő levőtől — mert te egyedül maradva a pódiumon 
— nem akartad abbahagyni mulatósodat. Hidd el, ez 
volt az, amire büszkék vagyunk. Az igazi magyar őszin
teségre. Minden ember veled együtt mulatott, de ez a 
mulatós, sírva-vigadás volt. Rágondoltam a magyar rap
szódiára és belezokogott fülembe Rákóczi kesergője. Itt 
könnybe lábadt a szemem. Most ott álltak körülöttem Tria
non magyarjainak aprai és nagyjai. Én szerettem volna 
veled beszélni magyar fajom. Szerettem volna elmon
dani, hogy a szép magyar éjszakánkat saját magunk is 
halálcsendessé tettük. De az emelvényen már ott áll is
mét a kis bokrétás csoport — vigyázzállásban, 
majd a magyar zászló is meghajol — mert „Horthy 
Miklós katonái vagyunk" nóta felhangzik.

Ez a nóta új életet adott az ünneplő közönség

résztvevőinek. M indenk i arcán o tt vo lt a mélységes m a
gyar panasz. M indenk i szemében ott tü n d ö k ö lj —  en- 
nek a fa jnak a megtestesítője —  markáns arcú férfia , 
ki le törö lte  szemünkből a könnyeket. Nagybányai vitéz 
H orthy M ik lós  korm ányzó u ru n k ! Te adtad ennek a 
népnek az utolsó szivet. A  Te jellemed —  igaz m agyar
ságod —  becsületes hited adta nekünk a felszabadulást. 
Ez a nóta bizakodást s iko lt belénk, mert igenis büszke 
katonáid vagyunk.

S írva-sírunk, fohászkodunk fel a magyar égbe.

Tartsa meg a jó  Isten —  a Kormányzó urunkat, 
népével együtt erőben — egészségben.

Szelíd Ferenc 
fodrászsegéd 

Szeged.

Néhány rövid szó a fodrász cikkek kereskedőiről, kik a fodrászipar 
fejlesztésénél érdemdús gazdag tevékenységet fejtenek ki

Úgy vélem közérdekű célt szolgálok alanti soraimmal ak
kor, amikor a fodrászati cikkek kereskedőiről megemlékezem és 
dióhéjban ismertetem közhasznú munkálkodásaikat, amely bizony 
nem is olyan kényelmes foglalkozás, mint ahogyan azt sok fod
rász iparos elképzeli.

A fodrász cikk kereskedőnek először a fodrász iparban jár
tasnak kell lenni, másodszor nagy tőkével kell rendelkezni, har
madszor jó kereskedelmi érzékkel kell bírni, negyedszer tudnia 
kell mindenfajta iparossal bánni, ötödször éjjel-nappal törnie kell 
a fejét azon, hogy a fodrász iparosnak minnél modernebb, min- 
nél praktikusabb szerszámot találjon fel és hozzon forgalomba, 
csupán azért, hogy a mai konkurenciával szemben a minden
napi kenyerét megszerezze. Csak a mindennapit, — hiszen ez a 
kereskedelmi ágazat is annyira túl zsúfolva van, hogy többről 
szó sem lehet. Nem túlzás ezen megállapításunk, hiszen amint 
Dankovszki és Ángyán cégek sorai mutatják, nem mind arany, 
ami fénylik.

De feledjük a múltat, fordítsuk figyelmünket csak a je
lenre, amikor is arra hívom fel a kartársaim figyelmét és kérem 
fel minden fodrász iparostársamat, támogassák szeretettel azon 
hozzánk tartozó kereskedőket, kik még akkor is dolgoznak a 
fodrászipar fejlődése érdekében, amikor talán nagyon sok fod
rász iparos társunk a leggondtalanabbul alussza át az. éjszakát 1 
A mai fodrász cikk kereskedőnek azonban nemcsak sokat kell 
dolgozni, de aggódni is kell és örökké attól rettegni, hogy me
lyik percben jut valamelyik jó vevője, kihitelezett pénze a „du- 
biószus" rovatába I

Kedves kartársaim ! Engedjék meg e helyen, hogy rövid 
kis sorokban ismertethessem meg néhány iparunk fejlesztésén 
fáradozó kereskedő címét és üzemét, kiket éppen a napokban 
látogattam meg és folytattam eszmecserét velük.

Először is

Miklós Ödön
Budapest, VII. kér., Dohány u. 78. sz. alatt lakó kereskedelmi ta
nácsos, a volt Dankovszky cég tulajdonosáról emlékezem meg, 
ki most már ugyan a fodrászokkal közvetlen nem dolgozik, mert 
csak nagy kereskedőknek ad el árút. Külföldi cégeket képvisel, 
hajvágó gépeket, ollókat, beretvákat, más szakmáknak pedig szer
számokat közvetít. Érdeklődésemre elmondja, hogy bár most ke
vesebbet forgalmaz, de gondtalanabb és szebb élete van, mint 
akkor, amikor a gyára még fenn állt. Rövid visszapillantásokban 
feltárja élete történetét. Békében 1200 hold földje és több bér
háza volt, szeretettel csüngött a fodrász iparon, ezt tartotta a 
legalkalmasabbnak arra, hogy érte dolgozzék, a fodrász, ipari 
cikkek gyártásán kívül a fodrász ipar megszervezésén is fárado
zott, szaklapokat, szakkönyveket jelentetett meg, sajnos ke vés 
eredménnyel, miután a fodrász iparosok őt nem értették meg. A 
vagyonát pedig a kihitelezések, a valuta ingadozása emésztette fel.

Utána

Ángyán Béla
urat akartam meginterjúvolni s tényleg amint hozzá igyekeztem, 
útközben találkoztam is vele, de sajnos, amikor megláttam, még 
sem mertem megszólítani, mert éreztem azt, hogy„csak könny
cseppek lehetnek a válaszai. Helyette én felelek. 0  volt az, aki 
látszólag a háborút és a forradalmi időket szerencsésen meg
úszta, milliós cég lett belőle, azonban az utóbbi 10 év annyira 
megdézsmálta az Ángyán féle „colossus" raktárt, hogy a jó már
kás név is ketté szakadt.

Meglátogattam az

Ángyán K. F. T.
cégeket. Azért cégekei, mivel két üzlet lett az Ángyán cégből, bár 
az ember ösztönszerüleg a múltat ismerve egyet lát és ért alat
tuk. Először a Rákóczi út 40 szám alatti régi Ángyán cégnél 
tettem tisztelgő látogatást. Az ott látottak igazán elragadták kép
zeletemet. A helységben rengeteg, szokatlanul sok és szebbnél- 
szebb áruk tűntek fel. A pult mögül illedelmesen köszöntöttek a 
szorgoskodó alkalmazottak, amikor is két kellemes megjelenésű 
úr állt elébem s bemutatkozva jelezték, hogy most ők a cég tu
lajdonosai Ángyán K. F. T. cégjelzéssel. Én ezen bejelentésüket 
örömmel vettem tudomásúl, gratuláltam nekik, de ezúton is sok 
szerencsét kívánok.

Azután átmentem a Rákóczi út 64 szám alá, hol szintén egy

Ángyán
jelzéssel biró cég van, de ez nem K. F. T., hanem Gyula. Ez 
a cég is gyönyörű helységben a régi Ángyán-féle raktárral mű
ködik. Rengeteg burák, lemosó tálak, ondoláló vasak állnak ké
szen, amelyek mind a saját műszer üzemükben készülnek. Ez a 
cég is szép és jó árúi mellett megérdemli a támogatást. Egy kár, 
hogy a cég, a különválás után az összetévesztés elkerülése vé
gett cégjelzését nem változtatta meg.

A „Lorissa Pajor"
Budapest, Kertész u. 23 sz. alatt lévő cég, nem nagy, de zsú
folt raktára van és a saját gyártmányú „Lotion“ hajszcsz, pomá- 
dék, bajusz pedrök és egyéb készítményei közkedveltségnek ör
vendenek. Az utóbbi időben a vidéki fodrászok közül is igen 
sokan keresik fel.

Ugyanabban az utcában, a szomszéd házban felkerestem 
az örökké ifjú

Gáspár Lajos
bácsit is, kinek a nevét a kis madár is csicsergi. Este volt, de 
túlóráztak, mert sok a rendelés. A haj és bajusz kötők kötegei 
egész piramist képeztek, szezon cikke most a nap elleni szem
üvegek.

A leggazdaságosabb hajfesték a kettős adagolásit amerikai
Kapható Dudásnál. Ára 2 P 50 fillér. » * u u ü r  h a j f e s t é k
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Rottmann Ármin
a Budapest, Teréz körút 29 sz. alatt lévő cég tulajdonosa, fá
radhatatlan, mozgékony kereskedő, jó vevő körrel rendelkezik, az 
árúi Ízlésesek, kár, hogy nagyobb helységgel nem rendelkezik, 
amit azt hiszem már ő is észre vett és bizonyára a közel jövő
ben ki is fogja bővíteni, hiszen ennek csak sikere lehet.

A G escheit Mihály
cég inkább csak gépek, szárító burák és csipeszekkel foglalko
zik, az egész országban megtalálhatók a képviselt cikkei.

Lustig A. Imre
Budapest, Mozsár u. 10 sz. alatt lévő kereskedő, a Flórái haj
festékeknek és az Universal tarlós gépeknek a képviselője, aki 
mindenkinél a legtöbb gépet adja el. Felmutatott egy bécsi ke
reskedővel kötöd szerződést 500 db. tartós gép lehívására egy 
év leforgása alatt. Éppen ott láttam a Flórái hajfestékek gyárló
ját is, aki Wienböl jött le a festék színeket összeállítani, mert 
olyan pedáns e tekintetben, hogy azt másra nem bízza. Ezért a 
lelkiismeretességéért őszinte gratulálunk.

De nem maradhat el beszámoló soraim a
Silber Leó

cégről sem, mely cég ma is vezet. A hajmunkához szükséges kel
lékek valóságos hazája. Fodrászati cikkekből is óriási raktára 
van, az általa képviselt „Pabor“ amerikai hajfesték pedig ma 
már az egész kontigensen be van vezetve. Fia állandón más és 
más országokat látogat és látja el ottani képviselőjüket a „Pabor“ 
20 színárnyalatban meglévő festékkel.

Halász Ödönről
Írok még néhány sort, ki a Csengeri u. 27 sz. alatt nőtt naggyá. 
Lehet mondani, az utóbbi 10 évet ő számolhatja el a legna
gyobb sikerrel. Az általános közkedveltséget megérdemelten köny
velheti el, mert úgy raktárával, újdonságaival és szolid áraival a 
vezető szerepet tölti be.

Hirdetései és árjegyzékei irányító értékkel bírnak. Üzletét 
úgy vezeti, mint egy amerikai kereskedő, kinek jelszava : „olcsón 
és jót adni." A hirdetések pedig dolgozzanak akkor is, amikor 
a cég tulajdonosa a pihenésre szánt időt alussza.

Az ismertetett kereskedők után soraimban áttérek a Lö
völde-tér 4 sz. alatt lévő

„Savoly”
illatszergyár rövid ismertetésére. A vállalat a saját házában mű
ködik, melyen torony magasságú, rézveretes fronttal hirdeti a 
céget. Árúi ma már márka számba mennek és a fodrászoknál 
nélkülözhetetlenek. Nevezetesebb cikkei : a „Joviál" hajszesz, a 
„Kix" köröm lakk és a „Ki>." köröm fényesítő por. Kölnivíz kü
lönlegességei, „Schützer" öt torony kocka és rúd beretva szap
panjai pedig minden jobb fodrász üzletben közkedveltségnek 
örvendenek.

Végül megemlékezek egy vidéki fodrász mesterről, a Baja 
városában élő

Kemény Józsefről,
kinek képviselete nemcsak Budapesten és az ország nagyobb vá
rosaiban van, hanem Bécs, Páris, Prága városaiban, Romániá
ban, Bulgáriában és Szerbiában. Állandóan utazik és látja el 
képviselőit. Sajátkezüleg gyártja a szükséges mennyiségű Darling 
tartós ondoláló vizeket; a világhírű „Curling“ vízondoláló fixa- 
teurt, a „Durus“ lábizzadás elleni szert, kozmetikai cikkeket, va
lamint a tartós ondoláló gépeknek egyes részeit stb. A fodrá
szok közül (alán Kemény úr az egyedüli, aki úgy anyagilag, mint 
üzletileg a legnagyobb sikert ért él.

Kedves kattársaim I A fenti cégek cgytől-egyig megbíz
ható cégek, én magam is üzleti összeköttetésben állok velük, 
kikről igen sok jót tudnék Írni, de ezt a hely szűke nem engedi 
meg. Az említett cégek nyomatékosan hangsúlyozva megérdemlik 
a támogatást. (Dudás.)

Ön (alán nem is tudja, hogy a volt, világhírű 
Dankovszky gyártmányok még mindég kaphatók.

Ha „eper krémre” — „mascaróra" — mas- 
t ix -ra— Tani betűi” hajszeszre, „Negrin” feslék 
és egyéb Kozmetikai cikkekre van szüksége. 

Keresse fel ifj. KOSTENSZKY KÁLMÁN 
I  ű  D a c t o r ^  Kozmetikai és vegyészeti 

I v C l o l C r  vállalatát. Budapest. Vili.
►  Mária u 19. ^

Néhány szó a mi tanonciskolánkról, amely nemcsak 
a tanulóknak áll rendelkezésére, hanem állandóan 
nyitott kapuival a mestereknek és segédeknek is

Most, amikor a tanulóink túl estek a vizsga na
pokon, a gondos mesterek megnézik a tanítványaik év
végi értesítőit és az érdemek szerint intéznek néhány 
szót a tanítványokhoz. A jó bizonyítvánnyal rendelke
zőket megdicsérik, míg a rossz tanítvánnyá rendel
kezőket megdorgálják, egyben figyelmeztetik őket arra, 
hogy a jövőben elvárja azt, hogy az ő bizonyítványa az 
iskolában is olyan kiváló legyen, mint a műhelyben 
szerzett gyakorlatában.

A tanonciskoláink ma már olyan tantárgyakkal 
foglalkoznak, hogy a mesterek nagy részének is örömére 
szolgálna, ha azokat gondmentes fejjel hallgathatnák.

Az ifjú generációval tehát meg kell értetni és sze
rettetni az iskolának e fontos és igen értékes hivatását. 
Ma már a tanonciskolákban úgy elméleti, mint gyakor
lati kiképzések vannak, ezért, hogy a tanítványaink eze
ket kellő szeretettel és érdeklődéssel hallgassák, a tanár, 
vagy a tanárnő fáradozásán kívül a szülőknek és a 
mestereknek is azon kell lenniök, hogy a gyermekek 
megszeressék a tanulást és kedvvel járjanak az iskolába.

Én, aki úgy évközben, mint a vizsgálatoknál sze
mélyesen tanulmányoztam a tanulók viselkedését, elő
menetelét, megállapíthatom azt, hogy a tanerők azokkal 
a tanítványokkal több eredményt tudnak felmutatni, kikbe 
a szülők és a mesterek az iskola iránti szeretetet bele- 
szuggerálják. A jövőben tehát ne legyen egy szülő vagy 
mesternek sem az a megmételyező Ítélete és kinyilvá
nítása a gyermek előtt, hogy az iskola nem szükséges 
és ne minősítsék naplopásnak az iskolába való járást.

Az ország minden városában a fodrász szakosz
tály vezetőségének azon kell lenni, hogy a tanonsisko- 
lák tanáraival benső barátságban éljenek, mely igen szép 
eredményt hozhat csak.

Mi szegediek a tanonciskola tanerőivel testvéries 
barátságot tartunk fenn. Az egyik tanárnőt Doboczky 
Gizella kisasszonyt tanulókként szerződtettük le és sza- 
baditottuk fel, aki mint felszabadult fodrász segéd ál- 

• •

O / t  megfeledkezett arról,
hogy ma már a Schützer

• •

„Ot t  “

borotva szappan az, mely úgy
árban, mint minőségben a legtökéle

tesebb, és biztosítja a jó  
borotválkozást.

SCHÜTZER

..ÖTTORONY"
BUDAPEST
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landóan tanul különböző műhelyekben csupán csak azért, 
hogy a műhely nyelv és szokások szerint foglalkozhas- 
sék tanítványaival. A gyakorlati eredményt bebizonyította 
a legutóbbi.munkakiállítás, melyen nemcsak rajzokban, 
de hajmunkákban, azoknak befésülésében, ondolálásá- 
ban igen szép és értékes munkát láttunk. — Bizony 
van igen sok tanuló, ki csak az iskolában lát hajmun
kát és szerszámot, mert a mestere nem ért hozzá és 
nincs is hozzávaló szerszáma se. A jövő generáció te
hát ezekért csak hálás lehet az olyan tanonciskolának 
a működésért, mint amilyent Antal Dénes igazgató vezet.

A szegedi tanonciskola a mester és segéd fodrá
szok egyeteme, melyen keresztül valósul meg a fodrász 
iparnak nívós élete.

A mellékelt fénykép
pel bemutatjuk az 1937. 
évnek legjelesebb ta
nítványát, Gyuránki 
Rózsi kisasszonyt, ki 
most 17 éves s a 4 
elemi osztályon kívül 
a 4 polgári iskolát is 
elvégezte, 3 évig tanu
lónak szerződött le és 
most elvégezve a 4 ta
nonciskolái osztályt, jú
lius hó 10 én felsza
badult. A kitüntetést 
érdemlő ifjú fodrász-se- 
gédnőt példaképpen ál
lítjuk ide sorainkban 
azért is, mert az isko
lai értesítői kitűnőek. 

A tanonciskola egyedüli 4-ik osztályosa volt ez évben. 
A hajmunka cégversenyében ö volt az első díjas. A 
tanoncvizsgánál ő kapta a legtöbb pontozást s így első 
lett. A 3 évi tanulói idejében csak két napot hiányzott 
az üzletből, azt is a mester engedőimével. Az üzletben 
pontos és szorgalmas munkás volt. Az utolsó évben a 
10 segéd között segédi munkájával honorálta főnökét. 
A főnöke pedig július 10-én meleg kézszorítássd ki
tüntette és állandó segédnek maga mellé vette.

Nagynevű

Grósz-fodrász ú r ! ! !
(Gyász)elenrés a fodrász-társadalom tragédiájáról.)

A .Grósz-félo' fodrászok bevonultak hadállásaikba . . .

Ügy olvastam hirdetésében — amelyet a szegedi 
lapokban közzétesz — annak ellenőre, hogy Pesten van 
ilyen cselekedete után már híres üzlete; hogy megoldotta 
a gordiusi csomót és az országban egyedül tud fából vas
karikát csinálni. Ebben nem is kételkedem. Mert aki 
3 pengőért már hajat fest — sőt még elrontott hajat is 
megfest 3 pengőért — azután ezt a tisztességtelen üzéi- 
kedését folytatja (amit ilyen módon véghez visz) ipa
runkkal szemben, hát most már nem is kélelkedhetem . . .  
Engedje azonban meg, hogy felhívja a 3 pengős festő 
Grósz úrnak a figyelmét egy fiatal fodrász segéd a kö
vetkezőkre : A gordiusi csomót Ön megoldotta és gott- 
dol-e arra, hogy ezt a kötelet az alföldi metropolis fi
atalsága ismét megtudja majd csomózni, ha szüksége 
lesz rá. Mert millió fodrász egy hanggal kiált fel az Úr
istenhez, hogy verje meg az olyan kartársat, —- aki a 
trianoni szenvedés közepette — olajjal is leforrázza sa
ját kartársait. Ep eleget gondolkozunk azon, hogy is 
védekezzünk az ilyen „olcsó mester“ tizeiméi ellen.

Nincs más út — egyedül a radikális újjáépítése 
iparunknak — de ebben az újjáépítésben az ilyen em
berek vaskarikáit pirosra izzítjuk, azután ezt a karikát 
rádobjuk a 3 pengős lehetetlen munka elvégzőire.

Gondolkozzon józanul Grósz úr és amikor erre 
kérem belesírok a fodrászéjbe, kérdezve a fodrász-segé
dek országos szövetségébe tömörült kollégáimtól: Har
colunk-e egyhetesen most, még ebben a pillanatban ? 
Vagy a „ Grósz-féle“ fodrász romok közé felépítjük nem- 
törődöen a mindennapi kenyerünket.

Véres csatatéren küzdő fiatal testvéreim. Mi va
gyunk azok a trianoni szülöttek, akik a tökéletes szak
tudást nemcsak, hogy nem tudtuk elsajátítani — hanem 
nem is tudhattuk. Mégpedig azért, mert a háborús idők 
mindenkor magukkal hozzák a rohanós fejlődést. Mi te
hát, ha a legújabbat iparunk részéről — fáradságos 
munkával megtanultuk — ott állt a rohanás miatt a még 
újabb.

Ma már a Nngyméltóságú Iparügyi Miniszter Úr is 
megértette az ifjú iparos nemzedék szakmai tudásának 
elkorcsosodását — amibe saját hibáján kívül jutott — 
és kedvezményt nyújtott az ipari vándorlanfolyamok 
létesítésében. Már ott állunk, hogy aki tanulni akar, az 
már tanulhat, képezheti magát.

Mit csináljunk azonban, ha a 12 órás napi munka
idő után éhes gyomorral kell végig hallgatni a gyémánt
rudas szakoktatást. Mert a „Grósz urak" ezt idézik elő 
tisztességtelen árromboló munkájukkal.

Aki ma 3 pengőért hajat fest — az rendes segédi 
fizetést — de rendes munkát sem tud adui.

Ezért kell nekünk összefogni és kimondani egy
szerűen : Ifjú Testvérek! Megértettük a komoly össze
fogás hivó szavát; és az ilyen „Grósz-fodrászokhoz“ 
nem megyünk el segédeknek. Engedjük alkalmazott nél
kül egyedül festegetni a Grósz urat. Legalább lesz egy 
fodrászüzlet is, ami művésziesen ki lesz festve. Gon
dolkozzon józanul Grósz úr, mert figyelmeztetjük, hogy 
millió fodrász készül leszámolni az iparunkat sárba tipró 
emberekkel, ökölbe szorított karokkal, ha már máskép 
nem lehet.

Ezekután pedig vagyok bátor bemutatkozni
Szelíd Ferenc, 

hölgy- és úrifodrász-segéd 
Szeged.



VIDÉKI URIÉS HÖLGY-FODRÁSZOK SZAKLAPJA 11

A szegedi fodrászok Összetartás Ciub Törekvő 
csoportjának szabad előadásáról

Tizenkét éves zártkörű működés után a Törekvő- 
csoport kiterjesztve szárnyait a már ismertetett és mó
dosított alapszabályaival megerősödve 1937. június hó 
25-én este az ipartestületben megtartotta az első nyil
vános szakelőadását. Az előadást azért írjuk nyilvános
nak, mert azon részt vehetett a tagokon kívül segéd, ta- 
nonc és bárkinek a hozzátartozója is. Az előadáson szép 
számban jelentek meg az érdeklődök. Fehér asztalok és 
egy-egy fröccs mellett kezdődött meg a fodrász ipari 
szeminárium, melyet a fodrász ipar népének a nevelé
sére tartottak meg. Az előadást Palkovits Károly úr 
nyitotta meg, aki ismertette a szakosztályi zöld aszta
lon kívül az ilyen fi hér asztal melletti szakéi adások 
szükségességét, hangsúlyozván azt, hogy mi nem azért 
tanultunk, hogy ne tanítsunk, mi tanítani akaiunk és 
ha a fodrász iparos tagjaink kívánják és látogatni fog
ják szorgalmasan a havonta egyszer megtartott ilyen 
előadásainkat, mi szívesen neveljük majd tagjiinkat, a 
kívülieket is. Célunk az, hogy a fodrász ipart űzők 
egységes értelemben használják ki a divatokat, a kül- 
és belföldi lapok felolvasásaival felvilágosítani akarjuk 
azokat, kiknek nincs módjukban ezekről más úton tu
domást szerezni. Helyes és helytelen munkákról eszme
cserét folytatunk, amelyek csak hasznára lehetnek a 
fodrász ipar egyetemességének.

Utána Szelíd Ferenc fodrász-segéd úr, mint új tag 
mutatkozott be. Az előadásában kitért arra, hogy milyen 
nagy szükség van ma arra, hogy a mesterek és segédek 
összefogjanak a közös bajaik meggyógyítására. Tanul
mányképen ismertette Győr, Kalocsa, Berettyóújfalu, Ka
posvár és egyéb vidéki varosok jó és rossz szokásait. 
Nagy bajnak tartja azt, hogy a fiatal generáció nem 
tud erős lenni, a fiatalos energiájukat arra felhasználni, 
hogy mindig és mindig nagyobb szaktudás mellett több 
és szebb produkcióval álljanak ki a konkurencia küz
delmes mezejére. Szelíd Ferenc ifjú kartársunk izzó, 
lelkesedő márciusi ifjak melódiájának hangjai mellett 
ragadta el a hallgatóságot, amikor is kijelentette, hogy 
ő azért jött Szegedre, ebbe az alkotó metropolisba, mert 
dolgozni akar azokkal, kik a fodrász ipar felvilágosítá
sáért önzelenül küzdenek.

Utána Dudás Sándor fodrász mester úr tartotta 
meg előadását a heti 48 órai munkaidőről. Kijelentette, 
hogy ő híve a 48 órai munkaidőnek, de a fod
rász ipart űzőket nem látja még olyan éretteknek, hogy 
ennek a levezetésével vissza ne élnének. Szerinte előbb 
a kontárok megrendszabályozását kell keresztül vinni, 
majd a fodrász iparosokat a szebb és gyorsabb mun
kára megtanítani, mert a fodrász iparos munkája ma már 
„nem keresett cikké" vált, amiért bizony olcsón kell a 
közönségnek felkínálni. Tehát, hogy olcsón és kevés 
idő mellett tudjuk a közönségnek a munkánkat adni, 
azt csak azáltal érhetjük el, ha világvárosi gyorsaság 
mellett foytatjuk az iparunkat. Ezeknek keresztülvitele 
érdekébe persze előbb ki kell oktatni a fodrász tár
sadalmat.

Mezei Károly úr belekapcsolódva az előtte felszó
lalók fejtegetéseibe, azokkal polemizálva a felvetett kér
déseket boncolgatva kijelentette, hogy az elgondolások 
elméletben mind szépek, de a mai szervezetlen generá

cióval nem lehet semmit sem megvalósítani. Rámutatott 
többszöri megmozdulásokra, amikor igen életbe vágó 
cselekvésre szólította fel az érdekelteket, de bizony a 
végrehajtásnál majdnem egyedül maradt. Kuriózumkép
pen megemlítette az 1920—22. évekig a Kolozsvár, 
Páris, Bécs stb. városokban elért eredményeket, amelyek 
csak azért sikerültek, mert a fodrászok „egy ember 
mindegyikért", „mindegyik pedig egyért" jelszóval szállt 
a harcba. A fiatalságnak azt ajánlotta hogyha elérni 
akarnak valamit, össze kell tartanunk.

Majd Hiller János úr adta elő szakvéleményét, 
amikor is rámutatott arra, hogy a mai fodrászok nagy 
részének az a tevékenysége, hogy csak tartós ondolá- 
lást készítsen, a művészetüket pedig abban látják, hogy 
túl bodorítsák a fejet, de ennél is szomorúbb vége 
azonban az, hogy minél olcsóbban. Pedig olcsóbb árak 
mellett nem lehet jó és ésszerű munkát adni, különö
sen nem fodrász ipari érdekből ; rögtönözve készített 
egy rövid számbeli statisztikát a lakosságról s a fod
rászok létszámából, amelyet körülbelül így jegyeztünk fel.

Szeged lakosságát 120.000-nek alapul véve, ennek 
80 százaléka azaz 9600 hölgy van tartósan megondo- 
lálva, egy tartós ondolálást átlagos árban 7 pengőben 
számítva és a 9600 tartós ondolálást alapul véve a 
fodrász ipar keres 67200 pengőt.

Amíg nem volt tartós ondolálás, vasondolálás 
szükségeltetett 10 naponkint átlagárban 60 fi 11. hat hó
napon át

18 vasondolás 10-80 P
havonkint 1 hajvágás azaz 3 3.60 „
18 vasondoláláshoz 8 fejmosás 4.80 ,,

19.20 P
Tehát 9600 vassal ondolált hölgytől keresett a női 

fodrász ipar 184.320 P-t.
A tapasztalat szerint a megtarlós ondolált hölgyek 

20  százaléka jár rendesen a fodrászhoz, éppen úgy,
mint a vasondolálás idején tehát:
104.320-nak 20  százaléka 36.864 P
ehhez jön 9600 tartósondoláiás á 7 P 67,200 „

104.064 P
vasondolálással 9600 hölgytől keresett 184.320 P
levonva a tartós ondolálással keresett 102.064 „

80.256 P
a tartós ondolálással szerzett vesztessége 90256 P, fél 
évre, egy évre 160.512 P

Végül Bálint Béla úr szólalt fel, aki váratlanul 
nagyon okosan és világosan fejtette ki a „Törekvő" 
csoportnak szabályait és szükségességét. Kár, hogy ilyen 
értékes és tömörítő gondolatokban gazdag mondatokat 
helyszűke miatt nem közölhetünk.

Majd megköszönve a megjelenteknek a megértő 
viselkedését, a szemináriumi előadás 11 órakor véget 
ért. A következő előadás folyó hó 29-án. hétfőn este 8 
órakor ugyanazon helyiségben lesz megtartva.

Az előadás tárgysorozata :
1. Megnyitó beszédet mondja' Csűrik János úr, a 

Nemzeti Munka Központ elnöke.
2. A szaksajtó és szakkönyvekről és az olvasások

ról előadnak Dudás Sándor és Szelíd Ferenc urak.
3. Külföldi szaklapok divatképeiről és azoknak

A lelkiismeretes fodrász beretválás előtt beretváját
L I S O F O R MMA L  fertőtleníti
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helyesség és helytelenségéről, valamint azok készítésé
ről, illetve értékesítéséről előadnak Hiller János és Walt- 
rich János urak.

4. Szakmai vita. (d-szerk.)

A fodrász segéd i szakosztály értekezlete a 
minimális munkabér és a vasárnapi munka szü
net tárgyában. A „nemzeti munka központ" szegedi 
szervezetének fodrász segédi szakosztálya az elmúlt hó
nap 15 és 22.-én megtartott értekezletén a minimális 
munkabér megállapítását majd a vasárnapi munkaszü
net behozatalát tárgyalták le.

Csűrik János elnök úr felolvasta a már előzőleg 
megbeszélt kérvényt, melyet a minisztériumba küldenek 
el. A hozzászólások közepette Szelíd Ferenc fodrászse
géd — aki csak először vett részt — kért engedélyt, 
hogy mint nem a nemzeti munka központ tagja hozzá
szólhasson. Rövid beszédének minden szava a sokat ta
pasztalt férfi hangján szólalt meg. Megokolta súlyos in
dokokkal, hogy a kérvénynek bátrabb hangúnak kell 
lenni, amiért is az egész kérvény megváltoztatását kérte, 
mely javaslatát lelkesedéssel egyhangúan el is fogadták. 
Az ország második nagy városa nevében sürgős elin
tézést kér a kérvényben a minisztériumtól, hiszen 10 
éves szakmunkások (családos emberek) heti 8 — 10 P 
fizetésből tengődnek! A vasárnapi munkaszünet és a 
8  órai munkaidő kérdésében a mesterekkel együtt való 
megértő tanácskozást kér.

Csűrik János elnök úr a megértő ember hangján 
meleg szavakkal köszönve meg a fodrászfiatalság ébre
désének első lüktetését, amikor a mesterekkel való kö
zös megegyezést hirdetnek és sürgetnek.

Bitling Mihály a segédi szakosztály elnöke az ér
tekezleten elhangzottak komoly megfontolására két te 
fel kartársait és az ülést berekesztette.

Váczi hírek. Megrendítöen súlyos csapás érte 
lapunk hűséges támogatóját Teschauszky József kar
társunkat szebb jövőre érdemes két gyermekének el
vesztésével. Az eset részleteinek feltárásával nem aka
runk foglalkozni, nem akarjuk szivén ütött sebének 
fájdalmát növelni, mi csak arra kérjük, a „bibliai Jób“ 
türelmével viselje el a Gondviseléstől kimért csapást és 
fogadja úgy a lap szerkesztőségének, mint az ország 
összes fodrászainak őszinte részvétét.

Miskolci hirek. Súlyos csapás érte a miskolci 
úri és női szakosztály volt elnökét Hajnos Dezső kar
társunkat. Szeretett jó édesanyja e hó 3-án hirtelen 
halál következtében (agyvérzés) elhalálozott. Hajnos 
Dezső kartársunk édesanyjának temetésén a kariársak 
elég szép számban jelentek meg és őszinte részvéttel 
kisérték ki utolsó útjára a jó édesanyát. Szerkesztősé- 

ünk is mélységes szomorúsággal vesz részt Hajnos 
ezső kartársunkat ért fájdalmában.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
N égyessy László úrnak. Bár a szerkesztőséghez 

beküldött cikke közérdekű vonatkozású, mindazonáltal 
nem közölhetjük le, miután a kérdések fejtegelésével az 
előző számok már foglalkoztak s így ismétlésekbe nem 
bocsátkozhatunk. Gondolkozzék más, fodrászipart ér
deklő témáról, dolgozza ki és küldje be. Azonkívül jöj
jön közénk, szeretettel öleljük keblünkre, küzdjön ve
lünk együtt lankadatlan kitartással iparunk felvirágzása 
érdekében. (Szerk.)
Üzenet egy győri fodrászsegéd úrnak

Sötétbe bujkáló bajtársnak üzenjük. Régi nóta ez, 
amit rólunk ír levelében. Tudja-e, hogy öreg kartársak a vas
kalapot büszkén hordják fejükön. Mert ifjú bajtársunk a fiatalság 
erkölcsi súly nélkül bujkál a sötétben — éppen úgy, mint Ön. 
Lépjen ki a porondra és mi megértetjük Önnel, hogy nem 8 órát 
— hanem 6 órát szeretnénk dolgozni. De akkor sorakoztassa fel 
az erkölcsi súllyal rendelkező bajtársait akiket csak pár szám
ban fog találni és egy fecske nem csinál nyarat, a faképnél hagy
ják majd magát.

APRÓHIRDETÉSFK
E rovatban történő hirdetések ára soronkint 20 fillér, 

mely összeg  befizetése pénzben, vagy levélbélyegek e lő z e 
tes beküldése inellett történhetik és teljesítheiő. A szer
kesztőséghez intézett bárminemű m egkeresésre Írásbeli vá
laszt csak válaszbélyeg beküldése ellenében adunk.
HA ÜZLETET venni, vagy
eladni akar, hirdessen lapunk
ban.
HA FELSZERELÉSI tárgyai 
vannak eladók, bízza meg 
annak eladásával szerkesztő
ségünket.
ELADÓ 2 darab feslett fehér 
márványlapokkal egybeépített 
fodrász asztal, forgó székkel 
és felszerelésekkel úri fodrász 
berendezés. Darabonkint 120 
R. Dudásnál.
SZEGEDEN a nagy körúton 
belül egy jó forgalmú úri és 
hölgyfodrász üzlet (650 P.) 
elköltözés miatt sürgősen el
adó. Cím a szerkesztőségünk
ben I
ÉGY DARAB 5 literes autó 
„GEIZ1R" (Junkers féle) és egy 
„FORTEX" villany hajvágó 
gép eladó. A Gizer 50 P. a 
Fortex 20 P-ért. Érdeklődni a 
szerkesztőségben lehet. Azon
kívül egy fcjtablá és egy dres- 
pad igen olcsó áron.

Ha venni akar fodrászali fel
szereléseket, haszált berende
zésitárgyakat, keresse fel szer
kesztőségünket.
ELADÓ egy teljesen új „Por- 
tex" villany hajvagógép nul
lás és hármas fésűkkel 110 
voltos áramú 25 és 50 Pen
gőért.
ÁLLÁS T KERESŐK vagy cik
kek hirdetésére e kockában 
15 mm. nagyságban 50 fillér 
levélbélyeg vagy a pénz bc- 
küldéseellenében hirdessenek,
ELADÓ 2 személyes jó kar
ban lévő úri fodrász beren
dezés Renlha fodrásznál. 
POLGÁR I _________
TÖBB ÉVES úri fodrász se
géd munkát vállal. Németh 
Kiskunhalas Hatyú ucca 1 sz.
KERESTETIK egy kezdő úri 
és női fodrászsegéd vidékre. 
L i e b e r m a n n  Rezső, Rózsa- 
szentmárton Banyatelep. U. p. 
Apcz.__________

Árpád nyomda nyomása Szeged, Nyomdáért felel Szittner János

DOVO É]S TA;NAG RA B O R O T V Á K

no legjobban bevált márkák következő számban kaphatók 
, > 28< 74> 75 94, 213, 516, 527, 1516, 1930. „RASTELUST” 

clnom ezüst acéc borvtva a legkiválóbb. Kaphatók minden szak
üzletben Magyarországi vczérképviselö: Miklós Ödön Budapest, 

VII., Dohány u. 78.

Ha jó  tartós ondolálást akar, akkor használjon K E MÉ N Y - f é l e
if „P A R U N G “ erősen bodorító  vizet. Egy lite r á raö  pengő.



FIGYELEM!
Megtévesztő hirdetések a szaklapokban!

Szaklapokban olyan félrevezető hirdetések jelentek meg, 
mintha a régi Ángyán kft. szaküzlet, Rákóczi út 40. sz.
alatti helységeiből máshova, illetve a Rákóczi úton má
sik számú házba költözött volna.

AZ IGAZSÁG ezzel szemben az, hogy a hosszú évek óta Ángyán kft.
néven közismert szakiizlet ma is változatlanul a régi 
helyen, a Rákóczi át 40-ben, a Corvin áruházzal szemben 
az első emeleten van és semmiféle vonatkozásban nincs 
újonnan alakult, hasonló nevű céggel.

A valótlanságot tartalmazó hirdetésekért a szükséges törvényes lépéseket
megtettük.

Ne üljön fel fel Ön se hasonló híreszteléseknek és ha a régi Ángyán
kozmetikai és fodrászkellékek szaküzlete kft.-nél akar 
rendelni, úgy levelezését Rákóczi út 40-be címezze.

S I L B E R  LEÓ
fodrászcikkek kereskedését!

Szolid áraim ról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. Hitelképes egyéneknek a legmesszebbmenő konditió 
nyújtom. Nagy raktáram at kibővítettem az összes fodrászat! felszerelésekkel, u. m. tartós ondoláló gépek, hajmosó lavórok  
hajszárító burák, asztali felszerelések. Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, hajmunka szer
számok, hajnetzek, hajlekötők, illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban. Személyes, vagy levélbeni megrendelé

sek a legpontosabban eszközöltetnek.

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

közkívánatra M agyarország nagyobb városaiban is lerakatot fogok létesíten i.

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

Ezen uj csomagolású festékeket a jövő hónapban m ár forgalomba hozzuk.

Árai lesznek : Kisdoboz, am elyben 2 adag van P 2.50
Nagy doboz, eg ész  haj festésére P  2.50
Színskála darabja P 1.50

Keresse fel rendeléseivel minél előbb cégemet és kisérje figyelemmel hirdetéseimet.
Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál 3 százalék engedményt nyújtok!
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Ha Budapestre megy, vagy árúra van szüksége, okvetlen keresse fel

|  HALÁSZODON
Ip® fodrászati cikk kereskedését.

B U D A P E S T ,  Csengeri utca 6.
Szenzációs újdonságaival több ezer fajta cikkeinek felsora
koztatásával és olcsó áraival biztosítja a jó kiszolgálást.
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Kizáróirg f o d r á s z o k  részére 
„Ipari" csomagolást is hozunk 

forgalomba, mely 3 adagot 
tartalmaz, 1 üvegben 1 
színben. Ára 4 pengő 

pasztilla nélkül.

legfinomabb minőség, legolcsóbb árak

A The Jolly Joker
hajrögzítő gyártása.

Fenti szükségletét saját érdekében 
A „H ÍR" vegyészeti vállalatnál

szerezze be eredeti gyári árakon.
Budapest, Vili. Aggteleki u. 4.

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

„ w H E N R Y U
dauer vizet (száraz és vizes) olaj scham- 

pont „Vita Oil“ hajpakoláshoz. 
Vízondoláló fixateur. — Levélbeni érdek

lődőknek mintát készséggel kül
dünk. — Egyben az összes „DAUER" 

gépek közvetítésével foglalkozom.

W E I S Z  H E M I K vT F ű T I T Í X A

Parfőmjeihez, kölnivizeihez
vásároljon

C O M P E X

illó olajat
vízben oldható olajok

minden illatban kaphatók;
F I S C H E R  V I L M O S

Budapest, X , Füzér u. 21/a.

ÁNGYÁN GY
Ángyán féle készítmények 

közismertek.
K é r j e n  á r a j á n l a t

L e g j o b b !

fodrászati és kozmetikai cikkek 
• szaküzlete.

M O S T  B p e s t  R á k ó c z i - ú t  ( ) 4 .

o t ! (Előzetes számlát.)
L e g o l c s ó b b  S
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