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X| • •• rjrA sov
Egy iparnak életét és annak fejlődését emberi számítás, szerint alig lehet megjövendölni, de a pillanatnyi helyzettel számolva, az iparnak gazdasági és teherviselési pillanatnyi helyzetével számolva, egy bizonyos konklúziót von le az ember a fejlődés és elhelyezke* dés szempontjából, egy bizonyos perspektívát (kilátási kört) alkot magának és; ezen gazdasági lehetőségekkel számolva, alkotja meg az ipar fejlődésének jövendőjét. Minthogy egy vesztett háború összes betegségeivel küzdünk és a gazdasági romlást okozott szegénység folytán iparunk igen szegényes helyzetbe jutott.Elsősorban azért, mert a középosztály a mi iparunk fenntartásának zömét képezte, elszegényedésük folytán üzleteinket nem látogatják és ez nagy mérvben csökkentette iparunk kereseti lehetőségét. Másodsorban pedig a táplálkozáshoz és ruházkodáshoz szükséges elsőrendű anyagok aranyparitás fölé szöktek, mig a mi iparunk a fent említett okokból képtelen munkabéreit ilyen nívóra helyezni és ennélfogva, minthogy iparunkban konjunkturális vagyonok nincsenek, amiből a hiányt fedezni lehetne, ennélfogva a hiány pótlására egyéb ipari lehetőségeket kell iparunkkal kapcsolatosan, habár ideiglenesen is, felvenni.Iparunkban önként adódik az a lehetőség, minthogy kartársainknak nyílt üzleteik vannak, be kell kapcsolódni a kereskedelmi életbe. Ez a bekapcsolódás igen nehezen indul meg és ennek alapját abban látom, minthogy iparunkban nagyobb tőkét gyűjteni a lehetőség nem adatott meg, igy a kartársak a nehezen összegyűjtött kis papirkorona-kapitálisukat féltve őrizve treszoálják, ami folytatólagosan a korona romlásával egyetemlegesen iparunkban még nagyobb szegénysé

get hozott és hoz. Mert hiszen, ha bármit veszünk vagy vettünk, világosan látjuk azt, hogy mig a megtakarított pénzt őriztük, az elértéktelenedett, mig az anyagok mindinkább az aranyparitás felé törnek. Én úgy látom a helyzetet, hogy még mindig a stabilizációitól igen messze állunk és folytatólagosan úgy látom, hogy az iparban szükségeltető anyagok bevásárlása előnyös spekuláció a felesleges pénzek elhelyezésére. De nem ez volna a fontos, hanem ha a német, a francia vagy egyéb nyugati államok mintájára átszerveződne iparunk, még pedig olyképpen, hogy az üzletek elő- részét nem mindjárt ipari célra használnánk fel, hanem kisebbszerü nürnbergi férfi vagy női szükségleti csecsebecséket tartanánk és egyben összekötnénk az ősidők óta folytatott illatszerekkel is. Ezeket az átalakulásokat nem gondolom a külső perifériákon lévő üzletekre, hanem a városok szivében vagy a városok forgalmas helyén lévő üzletek ekként való átalakulásárai, mert hovatovább az aranyparitás felé töltető házbérek és a középosztály folytatólagos elszegényedése a na- gyobbszabásu üzletek kiadásait nem fogjuk tudni fedezni és ezáltal iparunk ki fog szorulni a jobb helyekről. Ez egyben azt jelentené, hogy iparunk a jelenlegi pozícióját is teljesen elvesztené. Téves hit az, hogy ha valamelyik iparban a pozíciós üzletek kon- kurrenciát, illetve a kisebb üzletekre káros hatással lennének, nézetem szerint nem áll fejnn ez a dolog, ellenben éppen ezek az üzletek emelik az ipar nívóját és az ipari nívó egyenlő a kifejtett nagyszerű reklámmal, ez magával hozza azután üzletileg, úgy a kisebb üzletben, mint a nagyobb üzletben az ipari munkáknak jobb értékelését.Megszívlelendő lenne azoknál a kartársaknál, akiknél anyagi lehetőség adva van, hogy ezen átalakü-i lásokra mielőbb térjenek rá, hogy iparunk nívóját, amely elég szerény az ipar szempontjából, megkezdenék és hogy iparunk elsőrendű pozícióját megtart-* hassuk.Ha most közgazdasági elméletre térek át, a köz- gazdasági szakírók és a szociológusok mindig azon nyargalnák, hogy la géppel való dolgozás a kéziemnek minél nagyobb megtakarításával lehet csak olcsó produktumot és nagyobb hasznot elérni. A mi iparunkban géperőre gondolni sem lehet, de viszont a géppel való előállított anyagokat olcsón beszerezni lehet és a nekünk adott helyzetet, hogy üzleteink vannak, iparunkban közvetítő kereskedelmet folytathatunk. Tehát adva van az, hogy a kézműiparunkkal kapcsolatosan kereskedést is folytathatunk és ezen gazdasági lehetőséget nem kihasználni bűn volna.
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Alapszabálytervezet.
Az alapszabályokra vonatkozó formulát az1 alanti sorokban ismertetjük; az alapszabályokat azért bocsájtjuk már inost közhírré, 'hogy nemcsak a kongresszus kiküldött előkészítő bizottsága vitathassa meg az alapszabályokban foglalt szabályokat, hogy helyesek-e és alkalmasak-e, hanem a szaktársak minél nagyobb zöme már előre is hozzászólhasson és észrevételeit megtegye, amit aztán a kongresszus előkészítésére kiküldött küldöttek figyelembe véve és*' ekként dolgozzák ki, iparunkra legalkalmasabb alapszabályokat. Úgy, hogy ezen alapszabály az iparra vonatkozólag1 teljes kielégítést nyerjen, és mindén szaktárs önmagára nézve kötelezőnek és megnyugtatónak találja. Azon reményben vagyunk, hogy a szaktársak zöme ezzel komolyan fog foglalkozni és észrevételeit minden irányban közölni fogja velünk, hogy az előkészítő: bizottság közmegelégedésre minél hathatósabban működhessen.

Tervezet.Magyar Országos »Borbélyok, Fodrászok Ipari ás Közgazdasági Szövetsége.Szövetség székhelye: (többség határoz).1. A Szövetség célja: Magyarországon működő' borbélyok, fodrászok és minden ezzel kapcsolatos szakmák közgazdaságilag és iip-arilag tömörítése és a fenti iparoknak a közerkölcs, szakmai tisztesség, közegészség- ügyi intézmények és mindén, a modern követelményeknek megfelelő ipari érdekek együttes alapon való fejlesztése és megvédése.2. Ezen szakmában 'működő egyén a foglalkozással járó törvényes képesítéshez legyen kötve és éber figyelemmel kisérje azt, hogy aki ilyen képesítéssel nem rendelkezik, az ipartörvény adta jogánál fogva ezek ellen eljárjon, nehogy a képesített iparosokra vonatkozólag az ilyen betolakodott (kontárok) az ipar ártalmára működést fejtsenek ki.3. Az ipar részére állandó vándortanfolyamokat tartunk fenn, úgy hogy a vidéken működő szaktársak, kiknek (nincs módjukban az iparban előforduló újabb munkálatokat szemléltető módon »elsajátítani, igy ezek a váindortanfolyamok, amelynek szakmánk kitűnősége!!' lennének tanítói, illetve szemléltétől előadói, legalább minden évben egyszer, 6—7 napos tanfólyámot nyitnának a nagyobb csoportokban működő szaktársaink városaiban.: 4. Mindazok, akik iparunkban hosszabb idő ótaképesítés nélkül működnek, 'ezen egyén ekipe k a megjelölt kongresszus faltai megszavazott központban egy szakiskola nyitandó, lés ebben a szakiskolában kétszer 3 hónapi szaktanfolyamot létesíteni; ezen szaktanfolyamok! lehallgatása után az illető egyént vizsgára bocs áj tani, és ha az az iparunknak megfelelő munkálatok elvégzésére képes, akkor ezen egyént mint képesítettnek nyilvánítjuk. Közben arra törekszünk, hogy az illetőt ipari érdekeinknek megnyerjük, és tőt ipartestületünkbe, illetve szakcsoportjainkba bevonjuk és ezáltal iparunkra vonatkb- zólag egy lelkes szaktársat nyerjünk.5. A szakmában á központi szövetség a munkaidő és munkabérek szabályozását végzi, oly módon, hogy a körzetekben lévő szakcsoport (ŝövjetsléjgi munkaadói a munkásokkal, a központ irányításával, megállapodnak, ami mindenkor a központ ellenjegyzésével történhetik.6. (A központi szövetség éber figyelemmel kiséri

a munkadijak szabályozását és minden erejével oda törekszik, hogy a szakmában lehetőleg egyöntetű munkadijak létesüljenek, Úgy hogy a szakmánkban működő egyének megélhetését biztosítsák.7. A központi szervezetnek joga és kötelessége éber figyelemmel lenni a szakma érdekeire és ha azok netalán sérelmet szenvednének, Úgy ezekben az ügyekben a központi szerveknek kötelessége hivatalos helyeken eljárni és lehetőleg törvényes kereteken belül a szakmának jogorvoslatot szerezni.8. rA központi szövetségben'jogvédelmi irodát nyitni, hogy a szakmáiban 'előfordulói peres ügyben, amely szaktársainkra esetleg sérelmes, azokban eljárni és neki lehetőleg minél hathatósabb jogvédelmet nyújtson.A szervezet.9. A szervezet áll: íegy országos elnökből, három alelnökből, egy titkárból, egy jegyzőből, egy pénztárnokból és egy »ügyészből. Azonkívül 25 igazgatós ági tagból, amely igazgatósági tagok a vidéki körzeti szervezeteknek elnökeiből választandók meg. Ehhez járul 150 Iválasztmányi tag. Ezen szervezetet a központban létesítendő iroda irányítja. Ennek laz irodának a szerves, hozzátartozandó kiegészítő részei a vidéken működő fiókszervezetek irodái, illetve elnökei, amelyek működésűkről a központnak minden negyedévben elszámolni kötelesek.10. A körzetek beosztása következőképen történik: Budapest önmagában, ha belép a szövetségbe, egy körzetet (képez. Utána következik Miskolc és vidéke, Nyíregyháza és vidéke, Sátoraljaújhely és vidéke, Debrecen és vidéke, Békéscsaba és vidéke, Szeged és vidéke, Pécs és vidéke, Kaposvár és vidéke, Mohács és vidéke, Szíékes- fehérvár és vidéke, ‘Győr1 és vidéke, Veszprém és vidéke, Nagykanizsa és vidéke, 'Szombathely és vidéke, Sopron és vidéke, Gyöngyös, avagy Eger és vidéke. Természetesen a kongresszusnak kell kijelölni, hogy mely községek tartoznak ezen körzetekhez. A fent beosztott szervezeteknek egy elnöke és egy alelnöke választandó be a központi szervezet igazgatóságába. Ugyancsak ez a szervezet kapcsolatosan a munkások elhelyezésével is foglalkozik, jugy, hogy ha az egyik központban jelentkeznék 'munkás, aki ott elhelyezhetetlen lenne, úgy a körzeti jelentés szerint, amely havonta kétszer történik, azon körzetbe küldenek !a 'munkást, amely körzetben valamely munkaadónak szüksége van munkásra, és igy a munkás is íés! a munkaadó is játszi könnyedséggeí, egyik alkalmazáshoz, mig ía 'másik munkáshoz jutna. Ezek Volnának a szervezet nagy vonalakban való megalkotása.11. (A (Szövetség központi vezetősége, illetve igazgatósága az iparfejlesztés céljából, minden kisipari mozgalomban résztvesz és minden, iparunkra alkalmas előnyt kihasználni köteles.12. A szövetség minden évben egyszer nagygyűlést tart, amely gyűlésen 'minden körzeti vezetői megjelenni köteles; Ide a nagygyűlésen joga van minden egyes tagnak ott megjelenni és a hirdetett közgyűlés 14 nap előtt a testület lapjában közhírré teendő, és minden tag, aki igényét bejelenti felszólalására a nagygyűlés megtartása előtt négy nappal, sorrendbeli felszólalási! joga van. Indokolnia kell azonban, hogy milyen tárgyról óhajt beszélni, mert Ugyanabban a tárgyban való felszólalása, a tárgyhoz képest, ugyanabban a sorrendben helyezendő el. 'AZonki'yül a szövetség körzetei és a
» A R A  U É Z A  É S  T Á R S A ,  I L L A T S Z E R R Y Á R
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központ (évente legalább egyszer köteles, mindig1 mais városban gyűlést tartani lés az' iparra vonatkozó dolgokat alaposan megvitatni és a megvitatás alapján történt megállapodásokat a központ, a körzetekkel egyetemlegesen, köteles lehetőség szerint végrehajtani.
A vezető tagok választása.

A választás titkos. Még pedig minden egyes szövetségi tag választó és választható. A kongresszus kijelölő bizottsága egy hivatalos listát készít, amely hivatalos lista nem| a 'kötelező megválasztási lista, ellenben minden egyes szövetségi tag a listában azon neveket törli vagy írja be, amely név az ő legjobb belátása szerint a legalkalmasabb a vezetői állásra. Kiküldendő egy bizottság, mely becsületszóra fíolglad(j{a, hogy a leadott szavazatok összeszámlálása és leszavazása pontosan történjék, ami az ő becsületbeli kötelességük. A listákon felirt nevek külön ívre írandók és azon névre, ahány szavazat adatott le, utána írandó a szavazatok száma. Az ideiglenesen kijelölt elnök ezen szavazatok arányát megvizsgálja és a legtöbb szavazatot kapott egyének sorrendjében választatnak meg.
A tagok megválasztásának időtarma.

Az országos elnök három egymásután következő évre választatik. Az egyik alelnök három évre, a másik alelnök két évre és a harmadik alelnök egy évre választatik.'Jegyző két évre választatik.Titkár két évre választatik.Ügyész három évre választatik.Ugyanez ía jslzabály áll fenn a vidéki körzetek vezetőségére is.
A vezetőség fegyelmi szabályai

Ha egy körzetben öt ven tag panaszt emel valamely vezető ellen, ázom esetben köteles a körzeti elnök vizsgálatot ejteni és a panaszokat alaposan megvizsgálni, a vizsgálat tárgyát képező iratokat döntés végett a központhoz felterjeszteni köteles. A központi vezetőségnek jogában áll, alapos okoknál fogva a bűnös körzeti vezetőt egyszerű leirattal helyéből eltávolítani, mig az eltávolított vezetőnek hátralévő idejére a körzet választ helyettest. Ha netalán az elnök ellen volna panasz, tig'y az utána következő alelnök ejti meg a vizsgálatot.Pénztárnokot mindén körzet a saját kebeléből választ, a pénztár ellenőrzése pedig a két alelnököknek a kötelességé:
Az igazgatóság tagjainak megválasztása.Az igazgatósági tagok három egymás következő évre választatnak, de minthogy a szövetség most alakult meg, tehát felerészben most két évre választandó, és felerészben pedig három évi időtartamra választandó. A választásnál itt is a több szavazatot kapó egyén sorrendben választatik három évre, mig a többi kétévi időtartam(r(áTA választmányi tagok pedig szintén ilyen arányban vá laszta ndlőMA tagok felvétele.

Az országos szövetség tagjai kizárólag a fodrász-, borbély- vagy rokonszakmát folytató képesített iparos lehet és a szövetségbe való belépése élethossziglani tartammal tart. A szövetségnek tagjai lehetnek képesített segédmunkások is, akik sem passzív sem aktiv választójoggal nem bírnak, ellenben inditványozási jogokkal a gyűléseken jogosultsággal bírnak.

A tagok kötelezettségei.A tagok a belépés napjától évi tagsági 'dijakat fizetnek, még pedig munkaadó tagok, illetve mesterek évi öt aranykorona, mig segédmunkások évi 2.5 aranykorona tagsági dijat kötelesek fizetni. A beiratási dij egyszer és mindenkorra két aranykoronában állapitta- tik meg.'A szövetség kebelében halálesetre biztosítás köttetik, még pedig kölcsönösségi alapon, minden szövetségi tag köteles, ha egy szövetségi tag elhal, egy aranykoronát fizetni, amely aranykorona összegéből felerészt tiz éven át az elhunyt özvegyének vagy árváinak a szövetség azonnal kifizeti, a másik fél részt pedig a szövetségben létesítendő aggkori otthon-árvaház és egyéb intézmények létesítésére fordittatnak. Tiz év után pedig minden egyes elhalálozott tag özvegye a befolyt haláleset! összeget teljes összegben a halálozástól számított 14 nap alatt a szövetségi központ kezeihez juttatja. A fenti biztosításban a segédmunkások is, akik tagjai a szövetségnek, éppúgy részesülnek, mint a munkaadók. Továbbá azon munkaadók és munkások, akik a 60. életévüket túlhaladták, és megélhetésük nincs biztosítva, esetleg nyomornak vannak kitéve, a szövetségi központ ezt mint halálesetnek veszi és ugyanazt az összeget az illetőnek rendelkezésére bocsátja, de oly megszorítással, hogyha az illető teljes rendelkezési frissességgel bir, akkor kezeihez, ha pedig nem, akkor a szövetségi központ 15 évi időtartammal rendes havi járadékot ad az összegből és az összeget gyümölcsöz- teti, ugv, hogy (ugyanez összegnek a gyümölcsét is az illető élvezi. A fenti kitétel mindaddig érvényben! marad, mig a szövetségnek módjában fog állni egy aggkori otthont létesíteni, és ha az létesítve lesz, az



4 F o d rá s z lp a t 6. szám.

élőbbén felsorolt szaktársak választhatnak, hogy az agg- kori otthonban helyezkednek-e el, vagy a fenti módon óhajtják a szövetség támogatását igénybe venni.
A tagság megszűnése.

A tagság megszűnése kizárólag csak a halálesettel történik. Vagy ha a szövetségi; tag más ipari vagy kereskedelmi pályára lép és egyszer és mindenkorra kötelező nyilatkozatot tesz, hogy iparunkat többé néni óhajtja folytatni/ A közgyűlés.
Közgyűlést minden évben egyszer köteles az elnökség összehívni. Az összehívás- következőképpen történik: A szövetségnek hivatalos lapjában a törvény előírta 14 nappal a közgyűlési előtt közzéteendő és a körzetek ez idő alatt szavazótagokat választanak, minden 50 szövetségi tag választ egy szavazótagot, akik a közgyűlésen iugy indjitványi, valamint szavazati joggal b|ir- nak. Más tag a közgyűlésen szavazati joggal nem bir, ellenben mű dén egyes szövetségi tag tagsága igazolásával és a közgyűlés előtt három nappal bejelentett indjitványi joga van a közgyűlésen előadni és ott a megválasztott szavazati joggal biró szavazótagok ezt fontolóra veszik és efölött, hogy a tétel elfogadható vagy el nem fogadható, a szavazótagok döntenek. (Az ilyen szavazási rendszert azért kellett beállítani, hogy a nagyobb városokban tömörült tagok a kisebb vidéki városokban kevesebb létszámú tag is tagszámuk arányába, n paritásos viszonyban álljanak a nagyobb városokkal.)

Választmányi tagok.A választmányi tagok a választmányi gyűléseken egyenlő szavazati joggal bírnak, mig a közgyűlésen kizárólag csak í : ok szavazhatnak, akiket a uörze-n ben taglétszámi mandátummal látnak el, de minden esetben inditványozó joggal rendelkeznek. A választmányi gyűléseken teljes índitványozási joggal rendelkeznek. Az igazgatóság tagjai pedig minden negyedévben megtartandó gyűléseken a többségi határozatok egyszerű szavazattal döntenek̂ Az elnök.
Az országos elnök az összes határozatoknak végrehajtási faktora, a közgyűlés összehívását ő határozza el, de minden íévben egyszer kötelessége közgyűlést tartani, mig minden negyedévben egyszer igazgatósági és egyszer választmányi ülést tartani. A választmányi és igazgatósági gyűlések egyszeri meghívóval intézen- dők. Ugyanilyen joggal bírnak a vidéki körzeti elnökök, csak a körzeti határozatok végrehajtását kell ellenjegyezni a központi elnöknek.

Fodrászmester urak figyelmébe.

Draskocy borotvaszappan
(volt Székesfehérvári)

állandóan kapható príma minőségben és olcsó árban. Kapható minden fodrászati cikkekei foglalkozó cégeknél, drogéria és ilatszertárban. Szives pártfogásukat kérve, maradok kiváló tisztelettel
Draskocy és Major.

Alelnökök.
Az alelnökök hatásköre az elnökök helyettesítése esetén az elnöki jogok, továbbá az elnököknek a határozatok végrehajtásában mint tanácsadók szerepelnek.

Az országos titkár.
Az országos titkár a szövetség központi irodáját vezeti, a közgyűléseken a jegyzőkönyvek és egyébb irodai teendők és irodai rend fenntartása a kötelezettsége. Ugyanaz a 'teendője a körzeti titkároknak is.

Az ügyész.
Az országos ügyész jogügyi tanácsokkal látja el a szövetséget ipari jogügyekben, felterjesztések és egyébb jogtanácsosi teendők a hatásköre. Egyben a jogvédelmi irodát a tagok részére látja el.

Pénztárnok.
Az országos központi pénztárnokot titkos szavazással választják meg az igazgatóság tagjai és e mellé választanak két ellenőrt, akiket szinte ily értelemben választ meg az igazgatóság/Ugyanez az eljárás a vidéki körzetekben is.A szövetség jövedelme a következőkből fog állani:A tagsági dijakból, továbbá a beiratási dijakból, egyéb bevételekből és a tőkekamat jövedelméből.Egyben a halálesetekből 10 éven át befolyt felerészbeni összegek, ezen összegek kezelését az országos szövetségi igazgatóság által választott intézőbizottság fogja kezelni és a közgyűlés határozatai, alapján, hova- f ordításának módszerét, a közgyűlés határozza meg.A vidéki körzetek a tagsági dijakból csak egy negyedrészt fordíthatnak saját céljaikra, mig 3/t rész jövedelmet mindenkor a hó végével kötelesek a központi pénztárba beszállítani.
A kongresszus előkészítő bizottságának előérie- kezlete. A kongresszus előkészítésének idejére és programújának való kidolgozására, amint a múlt számunkban is megirtuk, a kijelölt küldötteket ezennel felszólítjuk, hogy minden egyes kiküldött egy levelezőlapon értesítse a »Fodrászipar« szerkesztőségét, hogy 

mikor és melyik napon tartja legalkalmasabbnak az értekezlet megtartását és melyik várost jelöli még legalkalmasabbnak arra, hogy az értekezletet megtartsuk. Ennek az értekezletnek a megtartásától és a programúinak kidotg'bzásától függően határozzuk el, hogy mikor tartjuk meg és hol az országos nagygyűlést? A szakmánk érd'ekében igen fontos ezen értekezlet, mert hiszen ez az értekezlet a nagygyűlés munkarendjét, programúját és az egész menetét fogja meghatározni, tehát igen kérjük a küldötteket, hogy ezen felhívásnak minél gyorsabban és minél pontosabban tegyenek eleget, mert hiszen, ha ez kellő lelkijsme,réttel nem lesz kezelve, úgy az eddigi munkánk nem1 lehet eredményes. A levelezőlapok mint szavazólapok fognak szerepelni az előértekezleten és természetesen a szavazatok aránya dönti el a hely és idő meglíajtá- rozását, amit a jövő számunkban pontosan le fogunk közölni. És a levelezőlapok az értekezlet megtartásakor természetesen mint dokumentum fog szerepelni.
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Hírek megszállt területről.
A marosvásárhelyi borbélysegédek harca a borra

való-rendszer ellen. Marosvásárhelyről jelentik: A borbély- és fodrászsegédek harcot indítottak a borravaló- rendlszer ellen. Kérték a mestereket, hogy egy-két éves segédék 500, 2—4 évig 700, 4—6 évig 800 s ezenfelül 1000 lei hetenkénti díjazásban részesüljenek. Természetesen ez esetben a borravaló-rendszert megszüntetik. A (munkaadók Qetárgyalták a munkások! kérését és ennek eredinényeképen hírlapi felszólítást intéztek a borbélysegédekhez, hogy amennyiben 24 órán belül munkahelyeiket el nem foglalják, Marosvásárhely ösz- szes borbélyüzleteiből kizártnak tekintetnek. Erre a borbélysegédek vasárnap regge.1 azzal feleltek, hogy a fodrászmesterék egyesületében tömörült összes borbély- cégeket bojkott alá vétették s egyelőre a Munkás-Otthonban rendezték be közös műhelyt.
A becsületes munka jutalma. Alig van sajtóorgánum a csatolt területeken, amelyik meg ne emlékezett volna arról a súlyos sérelemről, amely egy haragos törzstiszt részéről Seibert Péter borbélymestert, Temesvár város köztiszteletben élő iparosát élte. Seibert Péter bűne mindössze abból állott, hogy husvét szombat-' ján délután, amikor üzletében csak úgy nyüzsgött a sok vendég, nem volt hajlandó a törzstiszt lakására menni és őt ott kiszolgálni. A »rebellis« borbélymesteét hatósági egyének a rendőrségre cipelték, ahol félholtra verték. Mi nem mint szenzációt közöljük ezt a kul- turtényt. De mert eddig semminemű tudomást nem szereztünk róla, hogy az igazságtalanul megkínzott adófizető iparos a neki védelemmel tartozói államhatalomtól elégtételt kapott volna, tisztelettel kérdezzük az illetékes minisztériumoktól, mi az oka ennek. Csak késik az elégtétel, vagy egyáltalán el is marad? Mert a tények nem másíthatok meg. Három neves temesvári orvos hivatalos látlelete igazolja.
A temesvári munkások (bérigényei. Temesvárról jelentik: Az Itteni borbély- és fodrászmunkások a következő követeléseket jelentették be: Munkaidő április 1-től szeptember 30-ig délelőtt 7—12, délután 2—7. Október 1-től március 31-ig 7 V2—12 es 2—7, szombat este 9-ig. Vasíárnap, május elsején, husvét, pünkösd1 és karácony első' -napjaiban teljes munkaszünet. Munkásközvetitést csak "á sízervezet végezhet. Három havonkénti bérrevizió. Két éves segéd bére 600, kettőtől ötig 700, öt éven felül 800 lei hetenként. Termésizetbeni ellátásnál a fenti összeg fele. IA követelésekre a munkaadók azzal feleltek, hogy mig a szakszervezet borbélyüzemét be nem szünteti, semmiféle bértárgyalásokba nem bocsátkoznak. A konkurrens munkásüzeni ugyanis több munkaadót létalapjában támadbtt meg.

BÁLINT ANDOR
BUDAPEST, IV., MOLNÁR-UTCA 10.Telefon: József 13-80.
Olasz szappanozócsészék, lemosótálak, 

fayonce lavoirok nagybani raktára.

MERX & Co.
KDT. GES. WALD-S0LINGEN

VORMALS LIESÉ & Co. 
ALAPITTATOTT 1887/

f S a i m u n k á v a j
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SPECIALITÁSO K : FOGHÚZÁS, 
F O G T Ö M É S , FOGTISZTITÁS
Lapunk olvasóinak °/o engedmény 

INTÉZET NYITVA :
9 órától 7-ig, vasár- és ünnepnap 

9 órától 12-ig.
Dentist F e n y v e s i  M enyhért*  

B u d a p e s t ,  IX., R ár iay»utca  5 .  s z á m .  ( C a l v i n - t é r )

Va s z á z a d  ó la  k ö z h id o m á s n ,  h o g y

SCHÚTZER JAKAB és FIA 
SZÉKESFEHÉRVÁR-i

BOROTVASZAPPAN 
A LEGJOBB.

ma. ■ n r  m i :*m  tEr üc rmo jt-sl jm . :*» *■

VJ! J E R M
A  le g t ö k é le t e s e b b  p o llú r t  

r e n d s z e r ű  íe n ő fa

JER1SA
A  le g t ö k é le t e s e b b  f e n ö s z i j  

p a s z t a

E g y  d a r a b  Je r b n  f e n ő fa  
e g y  d a r a b  p o s z t ó v a l  t ltt

FIGYELEM!
Tekintettel a közelgő meleg napokra, 
minden vendége követelni fogja a 
fejmosást, melyhez a legjobban a

CHAMPON-BAYRUM
^  ajánlható, mert a leghíisitőbb és leg

olcsóbb fejmosó. Literje 1 6 .0 0 0  K.
K apható:

Dankovszky István 
illatszergyárosnál,
B u d a p e s t , VI., Ö -u lc a  25. sz .

APRÓ NIRPETÉSEK
JÓ KARBAN lévő 15 literes autógaiser eladó. Nagy Adorján, Erzsébet-körut 15.22—25 ÉVES SEGÉD, 5 évi gyakorlattal, felvétetik)150.000 korona hetifizetéssel. Kőváry Gyula, fodrász; Nyíregyháza.JÓMEGJELENÉSÜ, fiatal borbélysegéd, ki állandó alkalmazásra reflektál, azonnal beléphet. Fizetés havi60.000— 100.000 korona és teljes ellátás. Tamássy Ferenc, fodrász, Tapolca.JÓMEGJELENÉSO, fiatal borbélysegéd, ki állandó alkalmazásra reflektál, azonnal beléphet. Fizetés havi60.000— 100.000 korona és teljes ellátás. Máthé Mihály, fodrász, Tapolca.JÓ MUNKÁS és jómegjelenésü fodrászsegéd azonnal beléphet. Havi 75.000 korona fizetés és teljes élj-, látás. Báthory, fodrászmester, Berettyónjfaln.BALATONBERÉNYI üzletem részére keresek egy csinos, de feltétlen jó munkás fodrásznőt, aki manikűrözési is végez, továbbá egy jómegjelenésü mani- kürnőt. Belépés június hó 20-tól julius 1-ig. Ajánlatokat Kajdocsy Sándor, udvari fodrász, Szombathely, címre kérek.FODRÁSZÜZLET lakással vagy anélkül eladó. Megtudható Dob-utca 107., fodrásznál.KI FODRÁSZÜZLETET venni vagy eladni óhajt, forduljon bizalommal Bruckníann fodrászhoz, Budapest, Hernád-utca 25. sz.KÉT JÓKARBAN lévő viaszbaba jutányos áron eladó. Weitmann, Régi posta-utca 11.(jó fFORGALMU foídra szili Zlet, három tükör és bécsi forgószék, szoba, konyha, villanyvilágítással, elutazás miatt eladó Mohácson. Cim a kiadóhivatalban.JÓ /MUNKÁS fokír,ászsegiéd1 állást keres a vidéken. Cim: Bognár József fodraszseged Várpalota, „Veszprém megye.
INTELLIGENS fiatal mlanikürkisasszonyt keresek azon- nalra tapolcai úri fodrászüzletembe és illatszertáramba és balatoni fióküzletembe. Előnyben részesül, ki a női frizirozast és cndolálást érti; szép jövedelemre tehet szert. Fizetés megegyezés sz'erint. Köves fodrász és illatszertáros Tapolca.SZEGED elsőrendű urifodrász üzlete, modern berendezéssel más elfoglaltság miatt átadó. Cim a kiadóhivatalban.
ELADÓ 100 d'arab hajfonat, 50 darab 45 cm. hossztól 50 cm. hosszig, 50 dfarab 55 cm. hossztól 75 cm. hosszig különböző színben. Hajcrepp 15—25 cm. hosszú hajból készült, 3 kg. világos és sötétbarna színben. Ki benne "hajlandó ezen tételt lehetőleg egyben megvenni. Kérek árajánlatot. Noll József, fodrász, Tó város, Eszterházy-tér 464.32 ÉVES gyermektelen fodrászsegéd, ki évekig előkelő budapesti üzletben dolgozott, jelenleg vidéken nősülés céljából megismerkedbe özveggyel vagy haja- donnal, kinek révén önállósíthatná magát. Cim a Fodrász ipar« kiadóhivatalában.ELSŐRENDŰ fodrászüzlettel rendelkezek, 41 éves vagyok, feleséget -keresek. Levélben bővebb választ adok. Szántó Jenő, Ujdiósgyőr, Andrássy-utca 20.

Felelős kiadó: Laptulajdonos:
r a d v á n y i  G é z a , m i k l ó s  Ö d ö n .
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Nőifadrá&z
ip a rte stü le t k ö zle m é n ye i

A lap o t a  sz a k sa jtó  b iz o ttsá g  in tézi.
Szaksajtóbizottság tagjai:Weitmann Jakab társszerkesztö.Hufnagel József ipartestületi alelnök.Seregi Alfréd előljárósági tag.

Bandler Fülöp Császi Jenő Echten Ferenc Editen György Frits.Wencel Frits Félix Gál Sándor

A lap munkatársai:Gnádenthür Károly Jetieb József Jonutz József Komáromi Antal Kraszni Kálmán Mink Márton Mechtl Ferenc

Nagy Adorján Pásztori Antal Rick Lajos Rippl József Schadek Antal Szabadi Antal Vágó Viktor.
A z  ipartestü let.

Most, hogy megtörtént nagyjából az uj nőifod'rász ipartestület megszervezése, néhány szóval szeretném az impresszióimat és megffigyelésíeimet lefektetni.Az önállósitási mtozgak n tulajdonképen már régi keletű, az úgy (élt az emberek öntudatában, mint a vágy a segédben, hogy mester legyen. Minthogy nem lehet örökké segéd! a munkás, mert.egy bizonyos korban elkedvetlenedik esi az addig kifogástalan munkás hasznavehetetlenné válik, úgy állunk az úgynevezett szakosztállyal is. A szakosztály tulajdonképen az előfutárja volt az ipartestületnek, mikor az megalakult, nem volt meg sem a lehetőség, sem a törvényes kelléke annak, hogy már ipartestületet csináljanak, d!e tenni kellett valamit, hogy a női fodrászatot némileg elválasszuk a férfi fodrászattól és igy mondhatni, azok, akik a szakosztályt megalakították, az ipartestületnek rakták le az alapját. Hiába voltak ellenzői, hiába a gátlók, abban a percben, amikor a törvény megengedte, megszületett az önálló ipartestület. Most, hogy az megvan, szükséges, hogy az jól is működjön, feleljen meg' hivatásának, legyen az egy erős; vár, amely megvédi az egyeseket az összességgel szemben; belül tudjon rendet és fegyelmet tartani, kifelé pedig szerezzen tekintélyt az iparnak. Szükséges először is, hogy minden szak- táis tudatában legyen annak, hogy mindenkori anyagi áldozatával, amelyet az ipartestülettel szemben vállal, saját tekintélyét növeszti és mindén ténykedésre, arnely- lycl annak árt, (nemcsiak másnak árt, de saját magának is.A történelemi tanítja, hogy egyes nemzetek egy uralkodó kormányzása alatt széditően emelkedtek, tekintélyre, gazdagságra tettek szert, a nép művelődött, nagyszerű intézmények támadtak, boldogok voltak, mert az igazi ember volt a vezér. Vannak más példák, ahol a kormányfő tehetetlen volt és! az elődök által szerzett tekintély, a népek jóléte a rossz kormányzat által elveszett és nem fejlődést, de hanyatlást hozott az egyébként tehetséges, de rosszul kormányzott népre. Vannak egyéb példák is!, 'ahol nagyravágyó volt a ve2ér és

csak a saját személyét tekintette és fennmaradnak az uralkodót dicsőítő nagyszerű müvek, amelyeknek létrehozásáért ezren és ezren elvéreztek, a nép csak azért dolgozott, hogy az uralkodó léha nagyravágyását kielégítse.. A nép elVérzett, d‘e az uralkodó dicsősége továbbélte őket.Amikor az ipartestület vezetőket választ, minden egyes tagja tartson seregszemlét azok között, akik az élre kívánkoznak és ne üljön fel kortesszónak, mert a vezetési mindig egy ember kezében van, úgy is kell lennie, mert ahol sokan vezetnek, ott azután egyáltalán, nincs, vezetés, dó ezt az egyet azután "kövesse mind, viszont ez ofyyan irányban vezessen, hogy követhető legyen, csak az értelem lehet vezető, sOlia a nagy hang. Az ipartestület vezetője legyen igazi vezető és soha az önzés, az uralkodni vágyás kedvéért vállalja azt.

F e lh ívá s .
A budapesti nőifodrászmesterek figyelmét felhívom, hogy a lapba minél sűrűbben írjanak szakcikkeket. Senkii se vonja ki magát azon kötelezettség alól1, mindig lebegjen szemük előtt, hogy akkor, mikor megalkottuk az önállóságunkat, kötelességünk ezt kidomborítani. Ne legyen senki sem kicsinyes, se féltékeny, főleg merjen mindenki írni, azt állítom, hogy senki sem oly nagy, hogy ,ne tanulhatna tőlem, és senki sem oly kicsi, hogy ne tanulhatnék tőle. Mindenki, írja meg 'gondolatait és észrevételeit és abból saját maga is tanul. Ha eleinte szegényesnek1, kicsinek is látszik lapunk tartalma, ápoljuk és gyarapitsuk azt és majd versenyképes lesz, bevalljuk, hogy nincs gyakorlatunk, mert nem volt alkalmunk írni, azért most írjunk és majd begyakoroljuk magunkat. Minden kezdet! îfehéz, mOist még a mostoha gazdasági viszonyok is hozzájárulnak. De nemi elég siránkozni, tenni kell. Szeretném felrázni azokat a szaktársakat, akik azt hiszik1, ha ők nem íad'nak h tudásukból másnak, akkor Ők egyedül maradnak és jobb lesz nekik. Nem lehet a kor szellemét feltartóztatni és higyjék el ezen kis- hitüek, hogyha sok kitűnői fod'rász van, akkor ezek emelik az ipar tekintélyét. Minél szélesebb rétegeit a* lakosságnak megnyerni a nőifodrászatnak. Ez a feladat és ezt csak (úgy Jjehet elérni, ha mindannyian összefogunk Írásban és munkában. Irányt szabni — ez a sajtó feladata! W—n.
Meghívó. A Nőifodrászmesterek Szövetsége (minden csütörtökön, este 8 órakor, az Erzsébet-kávéház külön helyiségében összejövetelt tart, amelyre t. tagjainkat meghívjuk. Ugyanott történik az uj tagok felvétele is. |
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A divat.
Erről a témáról tulajdonképen állandó rovatot szeretnék nyitni a női fodrász újságban. Iparunk ugyan* no már feltétlenül szükséges a müveit női társadalom számára, azért feltétlenül a divatnak van alávetve, ezt a körülményt igyekezzen mindén szaktárs a saját javára kihasználni. Elsősorban igyekezzen állandóan tudomással bírni a divat változásairól; amely fodrász tud a vendég azon kérdésére, hogy mi a divat, tényleg a leg- ujabbról beszélni, az a vendég bizalmát fogja bírni. Kell, hogy a fod'rász informálja a vendéget, hogy mi a divat és nem szabad, hogy a vendég hozzi? a fodrásznak a legújabb híreket, vagyis formákat, mert azzal számolnunk kell, hogy a mi közönségünk a legtöbbet utazik, természetesen sohasem Kelet felé, hanem Nyugatra és amit ott tanul, azt itthon is szeretné megcsináltatni; tehát elsősorban a fodrász tudjon arról, hogy ott mit csinálnák a szaktársak, milyen igényeket támasztanak az ottani vendégek fodrászaikkal szemben, szóval, hogy ott mii {a, divat? Azt persze nem teheti mindegyik fodrászniester, hogy évente néhányszor elutazzon, bizony sokan egyszer sem' mozdulnak el otthonról, ĥgy a divat fejlődéséről személyesen szerezzenek tudomást, de ez nem is szükséges, mert először is arra való a szaklap, hogy a világbán történő dolgokról informáljon, másodszor arra való a társadalmi összekötő kapocs a fodrászok között, mint pl. az ipartestület és a mesterszövetség.Az ipartestületnek alkalmat kell adni, hogy a kol- légiális érzés fejlődjék, a mesterszövetség pedig messze- ható ténykedést tud kifejteni ezen a téren, hiszen alapszabályai egyenesen hivatottá teszik arra, hogy vezetőszerepet vigyen a divatismertetés terén, sőt divatirányitó hatása lehet, csak feleljen meg mindegyik működésével a felsoroltak közül hivatásának.A szaklapot minden kollega megkapja, tehát ezt tartom első ténykedésnek, de itt csak betűk és képek lesznek, ennek még életet kell adni és pedig olyképen, hogy az itt olvasottakat és látottakat igyekezzen az élő fejen megvalósítani. Ezt úgy kell venni, hogy a lapot gyakorló fodrászok olvassák, tehát nem tanítani, hanem irányítani, ez a szerepe.Az iparosoknak általában mindig fejlődniük kell, de talán semmiféle más iparban sem tapasztaljuk azt, hogy az alapigék iugy változzanak, mint nálunk, hol a sablon ismeretlen fogalom, egy állandó törtetés előre. Újabb és újabb gépek és segédeszközök támadnak és ezek kényszerítenek a haladásra és a fejlődésre. Jaj annak, aki nem érti meg a kor szavát, azt megelőzik a fürgék, a tanulni tudók, és iákkor m,ár romlik az üzlet, mert a vendég a legérzékenyebb szeiszmográf, mindent észrevesz és mindent megérez. Még egy hatalmas hátrány van a mi számunkra: az, hogy iparunk Magyarországon tulajdonképen miég uj a nagyközönség számára. A kiváltságos osztályok, amelyek azelőtt is utaztak és igy a nőifodfászt otthon és idegenben is igénybe vették, kevés már ma, egyrészt, inért bizony a háború és az azzal járó gazdasági átalakulás egy nagy részét ezen közönségnek megfosztotta a lehetőségtől, hogy a női,fodrászt ma látogassa. Az újabb generáció, úgy mint az uj gazdagok 'és fiatalok, a legnagyobb mértékben idegenimádók, ezeknek minden jobb, amit nem itthon látnák és tanulnak és ez érthető is, mert c'k otthon saját múltjukat látják és ez nem olyan tanulságos; az igazi művészit itthon azelőtt nem vették észre, mert nem volt számukra elérhető. Ezt a közön

séget úgyszólván meg kell hódítani a fodrásznak. Ez azonban csak úgy érhető el, ha tényleg elsőrangú és mindig a. uj divatiránynak megfelelő munkát tud nyújtani. A fodrásznak meg kell nyernie vendége bizalmát, hogy az minden szavát, minden tanácsát készpénz gyanánt vegye. Ehhez szükséges egy nagyfokú önfegyelem' a fodrász részéről, legyünk elsősorban tisztában saját magunkkal, amit a vendégnek mondunk, arról elsősorban legyünk magunk meggyőződve. Tudni kell, hogy mit akarunk. Akkor sem szabad tágítani, még ha néhány vendég nem is lért egyet velünk. A kimondott véleményt megokolni, a vendéget meggyőzni, legyen ez akár egy frizuraforma, akár a munkáért követelt ár, és meggyőződik majd minden fodrász, hogy a yendeg többre fogja becsülni, ha látja, hogy önérzetes és képzett szakember.Nincs az a divatirány, amely nem volna alkalmas arra, hogy hasznot hajtson, példa erre a rövid haj divatja. Amely hölgy levágatja a haját, olyan, mint a festővendég, okvetlenül kell, hogy újra jöjjön; az már a fodrász dolga, hogy meggyőzze, miszerint ez csak akkor isfzép viselet, ha állandóan jól van a haj kezelve, egyedül nem fésülheti, mert onduláció nélkül förtelmes, nyírni pedig tiznaponként kell. A készülő átmenet pláne jó kilátás a hajmunkaüzletnek. Itt azután nagyon kell majd vigyázni, hogy csak igazán olyan hajmunkát adjunk, amelyet a vendég viselni is tud, csak könny üt és igazán szépet, ez legyen a jelszó, különösen ina, 'amikor a nagyvilágvárosi hölgy már szeret kalap nélkül mutatkozni. Szóval mindent felhasználhatunk, hogy abból hasznot huzzunk.Itt időszerűnek találom, hogy egy tényre felhívjam kollegáim figyelmét: a színházakban, hangversenyeken láthatjuk, milyen sok hölgy jelenik meg fésületlenül; ezt szószerint kell venni, mert nem nevezhető fésülésnek az, Tia valaki csak feltüzi a haját és pedig csak annyira, hogy az le ne lógjon, de semmi formát nem mutat, nem is mutathat, mert a legtöbb ezen hölgyek közül vagy nem jár fodrászhoz, vagy ha néha el is megy fejet mosatni, akkor a fodrász megondulálja és a hölgy kezébe adja a jféisüt, hogy tűzze feli a haját. Minden ilyen tett elidegenít egy vendéget a fésüléstől, mfcrt a fodrász elismeri ázzál, hogy a vendég jobban tudja mint d, hogy mi áll jól, ezt tehát ki kell küszöbölni; a vendéget rá kell szoktatni, hogy fésültesse magát, mert másként alig lehet divatot bevezetni! W—n.
Üzletmegszünteíés. A IV., Váci-utca 20. szám alatt létezett manikűr, (pedikűr és! nőifodrász szalon tulajdonosa f. Ihó '24-ikén beszüntette üzletét; helyébe egy nagyszabású, Budapesten még nem látott komforttal berendezett cukrászda nyílik.Üzletnyitás. Mayer Francis szaktársunk e hóban nyitja meg nőifodrász- és manikür-üzletét Párisi-utca 3. számú házban.Uj találmány. Mint bennünket Karlsbadból értesítenek, ottani rokonszenves szaktársunk, Mayer József, egy olyan gépet talált fel a haj hullámositására, amely az összes eddig használatban lévő gépeket túlszárnyalja.
Betegség. Mint sajnálattal értesülünk, Martin Mik- 

lósné, jeles szaktársunk komolyabban beteg és orvosainak tanácsára hosszabb tartózkodásra Lussin- Piccolóba utazott. Kívánjuk, hogy onnan teljesen egészségesen térjen vissza.
Figyelmeztetés. A nőifodrászmesterek munkásokat és munkásnőket csakis a Nőifodrászipartestület helyiségében működő munkaközvetítő utján vegyenek fel.
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Hová jutunk?
Mi lesz velünk, mi lesz művészi iparunkból? Ezen kérdések foglalkoztatják minden hölgyfodrász agyát, ha ráígonöolunk a mai nehéz gazdasági helyzetünkre. Az üzletek panganak, ma már eseményszámba megy, ha egy hölgy 'bejön üzletünkbe és igénybe veszi munkánk .t. Kiadásaink már az égig; tornyosulnak, az' adóprés elveszi már szájunkból a falatot. Úgy az élelmiszerek, mint a ruházati cikkek áriái csak felfelé mennek. És mi eiJre mivel* 1 II. ideiünk? Nyomjuk az [árakat lefelé. Mintha nem is akarnánk tudomást szerezni a mai nehéz viszonyokról. Azok az öntudatos üzletemberek, kik élni és a szakmát fejleszteni, szép művészi munkát produkálni akarnák1, kénytelenek bilincset rakni művészi kezükre, mert néhány lelketlen ember, akik befurakodtak a hölgyfodrászatba és kihasználják a hölgyfodrászok jóhiszeműségét és egy kicsit elsajátították a szakmát, hálából azzal felelték, hogy most csekély tudományukkal rontják az ipiar nívóját, ócsmány áraikkal lealacsonyítják tudományunk értékét a közönség előtt.Azt hiszik, ha nekik pillanatnyilag van dolguk, azok rovására, jakiktől ellesték a tudományt, nekik szégyenletes lárlerontásükkal hasznuk van, nem számolnak azZal, fhogy nem !a sok 'munkából lehet megélni, hanem abból, (amit megkeresünk; ma, miikor az üzleti kiadás oly rengeteg, akár .mennyit is dolgozik az1 illető, nem keresheti meg azt az összeget, iamennyire szüksége van. Kevesebb munka 'mellett a mai kornak megfelelő díjazás mellett sokkal többre mehet és jobb jövőt biztosíthat családjának és iparunknak. Nem tesz rossz szolgálatot meggondolatlanságával azoknak, akik neki alkalmát adtak arra, 'hogy ezt a szép ipart űzhesse. AZzal vádolnak bennünket az 'uri fodra szók, hogy elkárhozunk és féltve féltékenyen a magunk részére akarjuk visszahódítani a höígyfódrászatot. Ezt a rágalmat vissza kell, hogy utasítsam mint nem létezőt. Ha pedig ilyen dolgokat látunk, hogy az első' dolga 'annak, aki bejött a szakmába, íakinek la kenyeret a kezébe adtuk és dolgozni kezd önállóan, azzal felel, hogy 'rontja iparunk értéket, nem szabad gondolkozni (azon, hogy ugyanis gondolkodóba essünk, hogy magunknak ellenségeket neveljünk.

Bandiét Fül ö p, Budapest.
A Budapest,! Nőifodrászipartestület irányárai 1924 junius hóra: I. osztály:Ondolálás, fésülés 25.000 Kkülön fejmosás 35.000 »ondolálás, fésülés és fejmosás 50.000 »szőkítés 150.000 »hajfestés 250.000 »manikűr 15.000 »II. osztály:Ondalálás, fésülés 20.000 Kkülön fejmosás 30.000 »ondolálás, fésülés és fejmosás 40.000 »szőkítés 120.000 »hajfestés 200.000 »manikűr 10.000—15.000 »Elsőrangú szakmunkás hetifizetése 350.000 K másodrendű szakmunkás hetifizetése 300.000 » harmadrendű szakmunkás hetifizetése 250.000 » Fodrásznők (munkakönyv nélkül) fejmosók, kezdő munkások és munkásnők megegyezés szerint.Elsőrangú manikürnők 180.000 Kmásodrangu manikürnők 140.000 »

Munkánk m egbecsülése.
Ha egy kicsit körülnézünk iparunkban, szomorúim tapasztaljuk, hogy egyes szaktársaink részére hiába alakult meg a női fodrásztestület, hiába küzd az a pár szerető ember, akik a saját üzletük rovására éjt is nappallá tevő munka mellett, még lány ági áldozatot is hoz- hak, Csak azért, hogy ezt az ipart a hozzá méltó nívóra emeljék és szaktársainkkal nemcsak, hogy még jobban megszerettessék, de meg is becsültessék.Vessünk egy pillantást a múltra! Hát olyan köny- nyen szereztük meg az iparunkhoz szükséges sokoldalú szaktudásunkat, akár mint speciális nőifodrászta- nonc, akár mint urifodrászból átvedlett nőifodrászok. Nem szabad elfeledni azt a tortúrát, amelyen keresztül mentünk. Az első' 2—3 éves tanonckodás után mindéin héten más kondiciócserével kezdte meg csak igazán a szakma elsajátítását. A második pedig 'még! kínosabb, egész napi fáradságos munka után különböző rendű és rangú modellek felhajszolása után fél éjszakát töltünk zsúfolt helységben, csak azért, hogy egy pár év után egy kis ondolálásnak csúfolt kveccselést és egy dreher- neic nevezett tekervényt tudott produkálni és csak ezután következett a kilincselés a szakképzett ismerősökhöz és barátokhoz, hogy a tudás szomját oltsuk* és mindenhol egy-egly ügyes fogást vagy különlegesebb hajmunkát ellessbessünk, hogy azt az életben gyümölcsözte ssük és ezt a gyümölcsöztetést nem látjuk akkor, apiikor egyes kollégáink egy kis üzleti pangás Után (a(mi sok iparban még súlyosabb, mint nálunk) fejvesztetten dobja prédául a fent jelzett viszontagságok után szerzett szaktudását iés energiáját 'és nem számítja ki a régebben vett lesték és anyag jelenlegi értékét és az; árkalkulációban a saját és a köz rovására olyan nevetséges összeget kér, hogy abból alig fogja majd tudni fedezni a folyton emelkedő gát-, villany- és házbér- stb. számlát, valamint a különbözői kény- szerkölcsönök nem csekély összegét, még akkor sem, ha üzlete a tömegmunka bázisán áll- Mert a hölgyek pszychológiájára iis kell számítani, akik nem igen bíznák az olcsó munka jóságában és ezzel úgy üzletünket, mint Spari tekintélyünket aláássuk. Ugyanígy közös érdekből intek mindenkit a bérletjegy-rendszertől is, mert ezzel szép iparunkat lejállatjuk. Térjünk észre mind- (annjyian, nehogy a súlyos következményiek beálljanak, értem alatta azt, hogy esetleg teljesen felborul az1 az egyetértés, ami ma még megvan és ha ezen a téren a szabad iverseny beáll, ez soknak az egzisztenciájába fog kerülni.Jelenleg még mindig megélhetést nyújt iparunk, de ha a vezetőség intő szíavát nem fogadják, úgy ezt sokan megbánják. Ezért kérem szaktársaim'at, ne tekintsük egymást Ellenségnek, akit bármilyen eszközzel le kell győzni. Ha látjuk, hogy másnak jobban megy a sora, ezt úgy kell magyarázni, hogy vagy jobb helyien van az üzlete, Vagy ügyesebb szakember. Tehát igyekezni kell a nemes verseny terén szintén üzletünkét javítani, ami által bizton számíthatunk sikerre, aki pedig valamiben megbántva érzi magát, vagy kifogása van valaki vagy Valami ellen, az tárja elő ügyét az ipartestületben, (érez'zíe magát mindenki otthon Ottan, akár egy családnál, olyan legyen a helyzet. Mindenki a vezetőséget kövesse, ha pedig nincsenek megelégedve, arra is van orvosság, válasszanak mást vezérnek, de addig1, mig meg van a régi, azt becsüljük meg azzal, hogy követjük tanácsait. A pártütés nem javit a helyzeten semmit, ösz- szetartásra van szükség. Hiifnagef József, a nőifodrjász ipartestület alelnöke.
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A hajfestésről általában.
A legtöbbet vitatott téma szakmánkban kétségkívül a hajfestés, órákig tartó viták, eszmecserék kutforrása s lényegében oda konkludálódik minden vita vége, hogy a vegyészeti tudbmány mai előrehaladottsága dacára is tökéletes, ideális hajfestőszer nincs. Noí de mégis, melyik a legjobb hajfestőszer? ez a kérdése minden hajfestőnek. Véleményem szerint erre a válasz nem is oly nehéz. Mindén 'festék többé-kevésbé jó, ha az megfelelő szaktudással s a kívánt eredményhez megfelelő' módón választatott meg. Nem lehet tehát kizárólag egyfajtáju festékkel dolgozni. Igaz, hogy X. megesküszik arra, hogy csak L’Oreal hennával lehet jól festeni, Y. ellenben bejelenti, hogy a L’Oreal nem ér semmit s csak pasztával lehet jó eredményeket elérni; egy másik szerint pedig a »Kolumbia hajfesték a legjobb a világon«. Sok esztendiei személyes tapasztalataim alapján kijelenthetem, hogy az összes forgalomban levő festékek használhatók, de hogy mikor, melyik festéket használjuk, hogy jó eredményt érjünk el, azt csak idővel, a tapasztalat alapján érjük el. Véleményem szerint egy rutinirozott hajfestő 5—6-féle festékkel kell, hogy dolgozzon, mert hogy például kizárólag L’Orealhoz kössem magam, képtelenség, miután a női szeszély a legképtelenebb dolgokat kívánja a fodrásztól. Mérlegeljük tehát, mely esetekben fordul a nő fodrászhoz haj- festés céljából: W1. A sötét haját nem szereti — szeretne világosabb lenni.2. A haja világos! — szeretne sötétebb hajszint.3 A haja őszül — szeretné azt eltüntetni.4. Divatba jött egy bizonyos hajszín — mint divat- hölgy lépést óhajt a divattal tartani.5. Megunta a hajfestést, szeretné visszakapni ereded hajszínét, hogy fodrásznak többé színét se lássa. (Erről különben egy külön tanulmányt lehetne írni.), Minden pontnak még megvannak a külön változatai s igy igen természetes, hogy ennyi kívánságot teljesíteni csak alapos gyakorlat után lehetséges. Ehhez pedig szorgos munka, kitartás, sok tanulás és főleg néhány elrontott haj után lehet eljutni.Cikkünk lényege tulajdbuképen abból áll, hogy az egyes hajfestő-cégektől információkat fogunk beszerezni s ezen beérkezett cikkeket folytatólagosan lapunk minden számában közölni fogjuk s ezért felkérjük a szaktársakat, akinek valami kérdezni vagy mondani valója van, közölje ezt levélben szerkesztőségünkkel. Mi készséggel nyújtunk lapunkban felvilágosítást s közérdekű tanulmányokat örömmel közlünk le.
A  hölgyfodrász és paróka* 

készítő a múltban.Irta: Frits Wencel. Németből fordította Szabady Antal.
M|ár a múltban laz összes nemzetiségek között is jelentős szerepet játszott a hajviselet és ezt többé-kej- viésbé kifejlett művészi tudassál 1 s az ezzel járó ízléssel juttatták érvényre. Az asziriaiak, perzsák, egyiptomiak a legnagyobb gonddal göndörítették hajaikat. Hiányos bajákat már a múlt időben js pótlékokkal (paróka stb.) egészítették ki. A hafjestés, ha nem is abban az általánosságban, mint az napjainkban történik, már a (múltban is (divatban volt és annak kivitele, Ugyanúgy miként a hajdiszek kiegészítésére szolgáló különféle haj- díszek, tigaz gyöngyökkel, a kevésbé tehetőseknél jól sikerült (utánzatokkal, úgy a festéken kívül illatos olajokkal pótolták a természetszülte hiányokat. A hébe

reknél (lózsidók) egy kopasz fej a nép szidalmát vonta maga (után, mert azt egy nemi betegségből eredő jtermé- szetes folyamatnak látták és az ilyen embereket kiközö- sitették abból a közből, ahol ők éltek. A férfiak hajuk nyírására az akkor használatban volt késollót alkalmazták, mig a fiatalok hosszú, hullámzó hajat hordtak. A későbbi, vagyis a mai korban is létező modernizmus felé hajló, törekvő zsidóknál a hosszú haj puhaságot, talán helyesebben kifejezve nőiességet jelentett, miért is papjaiknak a hosszú hajviselet szigorúan tiltva volt.A hajnak és szaka,Unak a megengedett hosszúságnál további növesztése úgy a múltban, mint a jelenben is a szigorúan vallásos életet élő' zsidóknál csak úgy volt lehetséges, t. i. anélkül, hogy társadalmi megrovást nem szenvedett, ha a haj, illetőleg a szakáll növesztése egy családi gyásznak volt következménye.A nők már a múltban is nagy súlyt helyeztek a hajviseletre, (különösen 'nagy tökéletességre vitték már lakkor is a művészi póthaják alkalmazását, melyek a különféleképen fonott és göndörített formában jutottak érvényre. Diszfésük az Ótestamentumban nem emlittet- nek, mig más nem zsidó nemzetbelieknél azok már a múltban is szerepelnek. Amennyiben a múltban a hajápolásnak ma már legfontosabb, nélkülözhetetlen for- tniája a fej-, vlagyis a hajmosás teljesen ismeretlen volt, a nők a fejnek természetes izzadiásától származó nehéz szagát finom olajokkal, eszenciákkal ellensúlyozva, kenték és annak fényt adandó, aranyporral hintették be.A görögök voltak tulajdonképen az elsők, akik a hajat mint fejdiszt értékelték. A spártaiak azonban csak a férfikor fctezdetétől! (18 év) kezdték hajukat megnöveszteni, vagyis hosszti hajat hordani. Az athéniek ellenben a perzsa háború után kezdték hajukat kevéssé nyírva, fürtözve (lökni) hordani, a spártai gyerekek hajukat rövid ve viágvla hordták, mig (az athéniek 18 éves korukig hosszan lelógó hajlat »hordták; a raboknak a hosszú haj hordása tiltva volt. Az ifjoncoknál tiltva volt, amidőn laií Mikori idők szerint, az illető a 18. évét betöltötte, szépen gondozott, ápolt haját levágatta és azt, miként egy (áldozatot, Apolló istennek ajánlva, elégette. A szűzi hajadon haját a következő' esetekben vágatta el: házasság, gyászeset, hajótörés, elvesztett csaták, elmúlt veszedelmek után. Ezen esetekben levágott hajukat rendszerint Poseidbn istenségnek ajánlották fel. Ezzel laz (áldloZattal az akkori Idők hajadonai megváltak attól, (ami előttük legszebb, legkedvesebb volt és ezzel megfosztották magukat nemük legnemesebb külső' tényezőitől, mert ennél nagyobb áldozatot nem hozhattak. A legrégibb szobormüvek, ieZen idők írásai, teljes valóságban igazolják sorainkat. Általánosságban a szőke haj örvendett a legnagyobb közkedveltségnek, mig fekete (hajat is nagy becsben tartották. Görögországba a hamis hajviseletet Ázsiáiból hozták.C Az első hölgy fodrászokat, hajgöndöritőket, piaróka- készitőket Athénben találjuk, ahol <ők mint olyanok egy külön ipart képeztek. 1 >Háromszáz évvel Krisztus születése előtt, amidőn B. Titinius Mena az első tonzurát Szicíliából Rómába hozta, az akkori (idők egyik leghíresebb kritikusa, Varró szerint, hajukat (hosszan íelíógva hordták. Cicero Üdéjében nemcsak a stuccerek (divatfiuk), hanem a legkomolyabb államférfiak jis művésziesen felfésült hajakat (loknit) hordbttak.A női hajdiszek Augusztina csálszárnő ideje óta állandóan. erősebb fantáziájú lés formájú divatot öltöttek. Természetes, hogy az lakkori idők hajviseletének követelményeit sem a férfi, sem a nőj haj a természettől adott mennyisége nem êlégítette ki, így tehát már
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iáikkor is a müvésztökéllyel alkalmazott póthajak voltak azok, melyek egy teljesen kifogástalan megjelenés sikerét biztosították. Az e célra szükségeltetett és feldolgozott hajat Germán iából szerezték be. Az északeurópai népek a délvidékiekkel szemben a hosszú hajat, mint a férfiasság méltóságát és szabadságát értelmezték. A rövidre /nyírott hajak a germán fajoknál ínint az alázatosság jelképe szerepeltek. A frankoknál a hosszú hajat egy ideig csak a királyoknak volt sza- (bad viselniök, míg az összes alattvalóknak rövid hajviselet volt előírva./ A merorvingeni uralkodó ház tagjainak a nép a részük'rfc eltiltott hajviselet miatt a »fürtkirjályok« nevet adta.A X. szjázadig Európa népei vegyesen rövid1 és hosszú hajat hordanak. A nők hajukat vagy szabadon lógva, vagy a nyakban egy kontyba fogva hordják. jA középkorban a férfiak hajukat váilraérő hosszban hordják, a homlokon részben rövidre nyírva, göndörítve, fürtözve. A nők hosszú, lelógó, a kontybán szalaggal áthúzott hajat viselnek, amely: elől a váll részre omlik. Ez a (hajviselet 'különösen Francia- és Angol- szágban volt található. A középkor két utolsó évtizede a két nem hajviseletének a legkülönfélébb változatait (mutatja. Az (általános közbeesőiésben állói férfiak hajukat jcilőbb rövidre, majd fél hosszúra lelógva, göndörítve hordták. A XIV. század közepétől a nők aZ akkori időknek megfelelő hajviseletben, hajba beépített diszszel hordják frizuráikat. A XV. század végén a férfiaknál általánossá válik a (fiö.vid hiaj hordása, míg a nők hajukat nyákbakötött kontybán viselik. QiW. Lajos idejében tör ki a (hajviseletben a forradalom. A haj minden segédeszköz igénybevételével tornyosjtva, kontyba sütve, fürtözve, szóval, igazi forradalmiságban jelenik gieg, mely egyben az általános helyzet természetes követelményének jelét mutatja. Miután a saját haj ezekhez a különféleképen tornyositott, füldözött hajviselethez, nagyon természetesen, nem bizonyult elégnek, az akkori Ipa rókáké szitőipar a nem remélt fénykor kezdetét vette, melyben az ipar az ‘elmúlt idők csöndes évei után újra élni, boldogulni kezdett.
A haj anatómiája.

Minden iparnak van egy bázisa, melyre tulajdon- íképeni aZ egész ipar van felépítve. A fodrászipar bázisa a haj, mely egyúttal az egész ipar létalapja is. Uraim, aZ Önök kezeikben a haj naponta százszor is százszor megfordul, dolgoznak vele, s uraim, önök mind- annyiüknak egy biztos létfentartást nyújt. Vájjon agyukban hányszor felvetődhetett az a gondolat, hogy mi a haj? Miből áll, mi, a feladata stb.? Jelen1 kis dolgozatom cíélja tehát az, hogy megismertessem önökkel a haj anatómiáját, physilologiáját, qualitativ és quanti;- tativ összetételét, remélve azt, hogy dolgozatom mint egy parányi fénysugár — iha nem ,|s egészen, de némileg — meg fogja világítani a természet titokzatos könyvének néhány sorát, amiből önök egy tiszta képet alkothatnák maguknak arról, hogy tulajdonképen mi a haj. *
1 Valamikor, régen, az őskorban, a hajnak, illetőlegaz egész szőrzetnek nem az volt a feladata, hogy hiúsági délokra legyen felhasználva, hanem, mint a kutatások kimutatták, a hajnak és a szőrzetnek az életműködésben szerepe volt. A tapintásnál valószínűleg fontos szerepet játszott, azonkívül a test hőmérsékletének szabályozásánál biztosan segítségére volt a bőrnek. A

haj élettani szerepe ma kizárólag csak az, hogy a külső behatások ellen védjék az egyes testrészeket, azonkívül egy nem physiologiai szerepe az emberiség tetszeni vágyását, vele díszesen feldíszítse.Ha az emberiség eredetét úgy fogjuk fel, mint egy bizonyos majomfajnak elkorcsosult, illetőleg magasabb rendűvé átalakult ivadékait — mint más átalakult nemzedéknél egyes szervek, melyek a nemes fajnál fontos szerepet játszottak, a korcs-, illetve magasabb rendűvé átalakult nemzedéknél egyáltalában ki sem fejlődnek, vagy ha igen, akkor |iis elkorcsosulva, s többé egyáltalán nem játszanak fontos szerepet. Ilyen elkorcsosult tapintási szerv az embernél a haj, illetőleg a szőrzet./ , *
[ Az ókori népeknél a hajnak már nagy jelentősége volt. A| hiúság lés; a tetszeni vágyás — mely már az ősanyában is megvolt — csakhamar kiváló szerepet adott a hajnak, amit a legjobban az bizonyít, hogy már Homeros a szép hajat Aphrodité, a szerelem; istennője ajándékának tartotta. Különösen a régi zsidók kedvelték a dús hajzatot, mert ennek tulajdonították a férfiasságot és erőt. Régiií zsidó monda szerint Sámson ereje hajában volt. Sőt a régi zsidótörvények előírták, hogy minden férjes nő a haját tartozik levágni, vagy eltakarni, mert a hoisiszU h/aj a szépség jele és a csábításra használható. Érdekes jelenség volt az egyiptomi, népnél, hogy mindenkinek sötét haja volt, aminek az okát a törvénycikkben találjuk. Ugyanis; a törvényeik szerint minden újszülött gyermeket, amely nem sötét hajszinti volt, tartoztak azonnal megölni.A görögök a haj ápolására nagy gondot fordítottak, szerették a hosszú hajat, melyet azonban gyász vagy szerencsétlenség esetén levágtak és elhanyagoltak. A római nép szintén a hosszú hajat kedvelte, de mikor P. Ticijnusí Maena Kr. e. 454-ben Szicíliából átvitt bqrbolyokat, ez időtől kezdve rövidre vágták a hajukat, melyet csak gyász esetén növesztettek meg. A római nők fa 'hajukat fejük köré csavarták, vagy középről két oldlalra fésülve, hátul egy csomóba szorították. Visszatekintve látjuk tehát, hogy a hajnak mindig nagy jelentősége volt vallási, szépség vagy más egyéb szempontból. Napjainkban is van és egész biztos, hogy a jövőben is nagy szerepe lesz a szépség érvényre jutásánál. Ifj. Komáromy Antal. 

(Vége köv.) (
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