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T o r t a  l o m :
Rajtunk a sor. Nőifodrászipártesttilet közleményei:
Országos Fodrászértekezlet Budapesten. A kontárkérdés. Irta: J. J.
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Rajtunk a sor.
Összegyűltünk huszonnégy városból. Tehát akarunk. 

Az akaratot pedig tett követi. Imponáló volt a kar- 
társak komoly, férfias viselkedése és egymás megér
tése, tisztelete. Most már csak előre. Együtt vagyunk 
és együtt akarunk maradni mindvégig, a jobb jövő 
megteremtése érdekében. Minden kartársnak kötelessége 
teljes erejét latba vetni és a szövetség jóléti intézmé
nyeit úgy anyagilag, mint erkölcsileg segíteni, mert az, 
aki ezt nem teszi, az önmaga ellen és a fodrászr- 
társadalom ellen bűnt követ el és nem érdemli azt, 
hogy a fodrásztársadalom a kartársát lássa benne, el
lenben ellenségét. A gazdasági osztály körleveleket jés 
gyüjtőiveket fog kibocsájtani, egyben belépési nyilat
kozatokat. Minden kartárs tartsa kötelességének a be
lépési nyilatkozat aláírását és a gyiijtőiven felsorolt 
adakozás végrehajtását a leglelkesebben és buzgalom
mal teljesítse, mert csak az esetben tudjuk mielőbb 
jóléti intézményeinket tető alá hozni. A szakosztály el
nökei • is és a megválasztott ideiglenes körzeti elnök! 
urak pedig a számukra beküldendő iratokat és gyűj
téseket mielőbb végrehajtani, tartsák a legsürgősebb1 
kötelességüknek, mert csak ez esetben tudunk ered
ményes munkát elérni. Egyben a szakosztályok elnök
ségét és elöljáróságát felkérjük, hogy szakosztályonként 
költségeket szavaztassanak meg az előkészitőbizottság- 
nak, hogy a propaganda és a nagygyűlés költségeit 
legyen miből fedezni, mert a költségeket mindnyájunk
nak kell viselni a nagy ügy érdekében.

A szakosztályok felajánlott összegeit kérem Grosch 
Miklós elnök úrhoz, Budapest, III., Zsigmond-utca 7., 
juttatni, aki a gazdasági osztály elnöke. Az összegeket 
pedig a lapban fogjuk nyugtázni.

O rszá gos  Fodrászértekezlet  
Budapesten .

Május 18-ánj eljöttek a vidéki szaktársaink, hogy 
megegyezésre lépjenek a fővárosi szövetségigei, hogy 
azt országossá építsék1 s ezzel az ipar gazdasági és 
szakmai fejlesztése az jgy létrejött gócpontból, egysé
ges vezetése mellett az egész országra kiterjesztve, hat
hatós működést fejthessen ki. Az értekezlet, amely szö
vetségünkben tartatott meg, a vidéki szaktársak részé
ről jelentek meg: Pechó Lajos, Kerekes József, Mis
kolc; Lind Miklós, Makó; Heim Antal, Szeged1; Tóth 
László, Kemény Árpád, Beliczai Imre Cegléd; Dudás 
János Debrecen; Mura Mészáros Gyula, Tatabánya; Ba
ranyai, Felsőgalla; Deák Sándor, Kalocsa; Rimócz'i Já
nos, Kecskemét; Nagy József, Szolnok; Barbély Béla, 
Székesfehérvár; Halasy Antal, Eger; Szűcs József, Szen
tes; Szalai Pál, Hatvan. Budapestiek: Kontró János, 
ipartestületi elnök, Grosch Miklós, Müller Károly, Her
mann János, Csernyák József, Bajtárs András, Kiss 
Gyula, Vada József, Tolvaj Sándor'és Wéber József. Az 
értekezlet Grosch szöv. elnököt kérte. fel az elnöklésre, 
a jegyzőkönyv vezetésére pedig Csernyák szöv. főtit
kárit és Tóth Lászlót Ceglédről, mint a kongresszus 
előkészitőjének jegyzőjét.

G r o s c h  elnök üdvözölte a megjelenteket és kérte, 
hogy a vidéki kiküldöttek a tárgyra vonatkozólag ad
ják elő tervezetüket.

K e r e k e s  József (Miskolc), mint a vidéki szer
vezetek előkészitő bizottságának elnöke, örömmel ta
pasztalja, hogy végre megtört sú jég. Dacára a többszöri 
sikertelen kísérletnek, úgy véli, hogy végre elérkezett 

az idő és sikerült egy plattformot találni, amivel a 
fővárost össze lehet hozni a vidékkel, hogy azután kar
öltve a szakma fejlődése az egész országra biztosittas- 
sék. Szükségességét érzi egy országos kongresszus meg
tartásának, hogy h z  ott kialakultak alapján a majdani 
országos iszerv sikeres munkát végezhessen. A kon- 
alkalmasnak, amely idő alatt a szükséges anyago tössze 
gresszus megtartására augusztus 24. és 25-ikét tartja 
lehet hozni. Helynek kizárólag Budapestet véli, mert
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a fővárosban már leszűrni!lellek bizonyos dolgok, ame
lyek a kongresszus napirendjében már tiszta kepei nyer
hetnek. A szövetség országossá fejlesztésének előkészítő 
bizottságába a vidék részéről Tóth Lajost (Cegléd), 
Heim Antalt (Szeged) és Mura Mészáros Gyulát (Tata
bánya), a főváros részéről Kiss Gyulát, Vada Józsefet 
és Csernyák Józsefet ajánlja. A jogi képviselettel dr. 
S z ü g y i  Imre fővárosi ügyvédet kívánná megbízni. A 
gazdasági ügyek intézésére saját személyét, Miklós Ödönt, 
Burger és Major kartársakat és ennek ellenőrévé Groscli 
szöv. elnököt és a bizottság egy tagját ajánlja. Kéri 
a megjelenteket, hogy szivvel-lélekkel tegyék magukévá 
az ügyet és meg van róla győződve, hogy a magyar
országi borbélyok összességének hálája fogja ezt szen
tesíteni.

Dr. S z ő g y i  Imre ügyész felszólalásában kifejti, 
hogy az előtte szóló után már neki kevés mondani 
valója van, csupán a kongresszust, illetőleg annak a 
nézetének ad kifejezést, hogy ez inkább egy országos 
nagygyűlésként neveztetnék el s ily módon egyúttal 
mintegy alapját képezné az országos szövetség megala
kulásának.

K o n t r ó  János ipartestületi elnök, látva azt az 
erős akaratot, amely a vidék részéről az országos szö
vetség iránt megnyilvánul, azt az ipartestület erkölcsi 
támogatásával kívánja viszonozni. Tudatában van a 
vidék bajainak és a szervezetlenségéből származói hátrá
nyoknak és ezért, amit mint hivatalos szerv megkötött
ségével az ügy érdekében megtehet, azt kész örömmel 
fogja megtennni.

K i s s  Gyula egy régi vágyának a teljesülését látja 
a most megindult lépésekben. Már elnökségének egyik 
sarkalatos pontja az volt, hogy a szövetség országossá 
építtessék s ha ez nem történhetett meg, az nem rajta 
mullott, hanem az akkori idők viszonyain, miután az 
Árvizsgáló és egyéb hatóságoknál való járkálások el
vonták minden másirányu munka elvégzésétől. A nagy
gyűlés határnapját rövidnek találja, mivelí ott olyan hord
erejű kérdéseknek kell felvetődnie, amelyeknek részletés 
kidolgozása időt vesz igénybe. De különben is úgy 
véli, hogy a szövetség megszervezése legyen a legfőbb 
cél, hogy a hozott határozatok a szervezettség köte
lékében erőt js kapjanak.
1 V a d a  az akciónak a pestvidéki kartársak üdvözletét 
hozza. Szerinte az országos szövetség programulján há
rom főkérdésnek kell dominálnia, úgymint az iparfej
lesztésnek, a kulturális és gazdasági kérdéseknek helyes 
megoldásában.

M ü l l e r  Károly az országos szövetség eszméjét he
lyesnek tartja, mert példák bizonyítják, hogy tömörü
lésben van az erő. A nagygyűlésnek a megalakuláson 
kívül ő sem szán más szerepet, mert a szakmai kér
dések rendezésére ezt még gyengének találja. Kívánatos
nak tartja, hogy munkatársul csakis az ügyből áthatottak 
szegődjenek. Fontosnak tartja az anyagiak megszerzését 
is, mivel a szervezkedésnek a lelkesedésen kívül még 
a pénz is éltető eleme, nehogy adminisztrációjában meg
akadjon. Szerinte a szervezés feladata főként a vidékre 
hárul s ha az annak a kívánt formában eleget tesz, 
mi sem áll útjában, hogy a vidék gazdasági és szociális 
helyzete egy jóléti intézményeket felölelő erős szerve
zetben kielégülést találjon.

H e i m  Szegedről, teljesen osztja Müller nézetét és 
a szervezést ő is a vidék kötelességének tartja.

P e e h ó  Miskolcról, szintén ebben az értelemben 
szólal fel.

% B a r b é l y :  A székesfehérvári kartársak utasítására 
magatartását attól teszi függővé, vájjon az országos 
szervezet a rájuk nézve sérelmes vasárnapi munkaszü
netet miként fogja megoldani.

K o n t r ó  ipartest, elnök, Barbélynak válaszolva, ki
fejti, hogy a vasárnapi munkaszünet kérdése nemcsak 
nálunk, hanem külföldön is nyílt kérdés és állandó 
panasz tárgya. Erre nézve azonban egyelőre nem remél 
kielégítő megoldást, már csak azért sem, mivel az

illetékes hatóságok ez irányban biztató Ígéretei nem 
tesznek.

H e r m a n n  a kongresszus elejtését és azt pótló 
nagygyűlés megtartását helyesli. Ö, aki már 30 éve 
résztvesz a közmozgalmakban, ellensége minden kon
gresszusnak, mert bő tapasztalata van róla, hogy  ̂ az. 
ott hozott határozatoknak alig van eredménye s így 
egy kezdődő stádiumban levő alakulat kongresszusát 
annál kevésbé kívánja. A jelenlegi értekezlet csak afelől 
határozzon, hogy kivánja-e a szövetség országossá 
tételét.
i M i k l ó s  Ödön úgy látja, hogy az ügyek az ő 
felfogása szerint alakulnak; ő egyelőre mást nem is 
kíván, mint a megalakulást, a továbbiak úgyis maguk
tól fognak jönni.

K e r e k e s  a kialakult hangulatból úgy véli, hogy 
a kezdeményezés jó  utón halad. A kongresszus meg
tartását azért tartotta volna szükségesnek, hogy ez 
mint egy nagyobbszabásuu akció, egyrészt az eszme 
előretörését jobban dokumentálja, másrészt az ott el
hangzott sérelmek úgy be-, mint kifelé jobban észre- 
vétethetők s igy orvoslásuk kézenfekvőbb lenne. A 
különféle nézetek arra indítják, hogy megkérje az el
nököt e kérdésnek a szavazás alá bocsátására.

Az értekezlet az előkészítő-bizottsági tagságra java
soltakat megválasztottnak jelentette ki, úgyszintén a 
kongreszusi eszme elvetésével, egy országos alakuló nagy
gyűlés megtartása mellett döntött, amelynek idejéül 
augusztus 24. és 25-ikét, helyéül pedig Budapestet 
tűzte ki.

M ü l l e r  Károly indítványozza, hogy az elő
készítő-bizottság tagjai között a szükséges? kapcsolat fen- 
tartására az ipartestület hivatalos lapját tartaná alkal
masnak s egyben felkéri ai »Magyar Fodrász- és Borbély
ipar«, valamint a »Fodrászipar« szerkesztőit a támoga
tásra. Indítványozza továbbá a lefolyt tárgyalás anya
gának a Budapesti Fodrászmesterek Szövetsége választ
mánya elé valói terjesztését s egyben felhatalmazást kí
ván adatni az előkészitő-bizottságnak az előleges mun
kálatok költségeinek a fedezésére.

T ó t h  Ceglédről szól hozzá a Müller által tett indít
ványokhoz s javaslatára az értekezlet úgy határozott, 
hogy a kommünikék elhelyezésére mind a három szak
lapot igénybe veszi, a költségek fedezésére pedig a fel
hatalmazást megadja.

Végül K e r e k e s  kérelmére Kontró ipartest, elnök 
készséggel hozzájárul, hogy az alakulásban levő orszá
gos szövetség levelezése az ipartestület VI. kér. Csen- 
gery-utca 15. sz. a. székházában nyerhessen központot.

G r o s c h elnök úgy látja, hogy a tárgyalás anyaga 
már kimerült és a többségi akarat a szövetség orszá
gossá vájó kiépitése mellett nyilvánul meg. Ezt az egész 
akciót úgy fogja fel, mint a szakma előretörését kí
vánó megmozdulást. Ahhoz, hogy az akció sikerrel jár
jon, lankadatlan munkakedvet és áldozatkészséget kér 
s ezzel az értekezletet bezártnak nyilvánítja.
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A vidéki küldöttség külön  
értekexletének jegyzőkönyve .

Felvétetett 1925 május 18-án Budapesten, a Westend- 
kávéház különtermében, az Országos Fodrász Szövetség 
megalakításának kiküldött gyűléséről:

K e r e k e s  József (Miskolc), mint az előkészitőbi- 
zottság elnöke, üdvözli a megjelent kiküldött kartársa
kat, a szakmai szeretettől áthatott, szép beszédben kí
vánja Istentől, hogy az összejövetel komoly munká
ját siker koronázza. A gyűlést megnyitottnak jelenti 
ki, egyben felhívja Tóth László (Cegléd) jegyző urat 
a múlt ülés jegyzőkönyvének ismertetésére. A jegyző
könyv  ̂ hitelesítésére felkéri Barbély Béla székesfehér
vári  ̂ és Halasi János egri kartársakat, egyben kéri a 
kollégákat a komoly, tárgyilagos rövid hozzászólásokra.
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T ó t h  László (Cegléd), az elő készítő bizottság jegy

zője, felolvassa a múlt ülés jegyzőkönyvét.
K e r e k e s  József elnök köszönetét mond Grosch 

Miklós budapesti szövetségi elnöknek, hogy a béke 
és siker jegyében itt összejöhettek és hálás köszönetét' 
szavaz mindazon uraknak, akik a borbélyegységet meg
teremtik.

G r o s c h  Miklós, a Budapesti Fodrászmesterek 
Szövetségének elnöke, szövetsége nevében a legmele
gebben üdvözli a megjelent vidéki kartársakat, meg
köszöni azok üdvözletét. Nem híve a sok beszédnek, 
szeretné, ha az előkészitőbizottság munkája úgy sike
rülne, ahogy csak az ügy érdekében kívánni lehet.

P e c h ó  F., miskolci szakosztályi elnök, felhívja a 
kartársak figyelmét az iparunkban fennálló) nagy, közös 
érdekekre. Testvéri szeretetre és hatalmas összetartásra 
kéri fel a kiküldöttek utján az egész fodrásztársadalmat.

D u d á s  János, debreceni volt szakosztályi elnök, 
szép szavakban tolmácsolja nagy Debrecen városának 
szakmai üdvözletét, egyben felvilágosítást kér a meg
hívók ügyében, miután abban zavart lát.

M i k l ó s  Ödön (Budapest) részletes felvilágosítást 
nyújt a gyűlésnek arról az egyességről, amely a Bu
dapesti Mesterszövetség, a Budapesti Borbély- és Fod- 
rászipartestület és a vidéki megbízottak között kötte
tett a meghívókat illetőleg. A cél az volt, hogy hi
vatalos egyének hivatalos egyénekkel tárgyaljanak, azért 
volt mind a három fenti csoportnak csak a vezető
sége meghiva.

Előadja a tárgysorozat első pontjára, az Országos 
Szövetség ügyrendjére vonatkozó' konkrét indítványait, az 
adminisztráció lebonyolítását és a pénzkezelést illetőleg, 
valamint az elszámolási ügyrend és a propaganda ügy
vitelre vonatkozólag. Ennek folyományaképen gazdasági 
bizottságot jelöltek ki, melynek tagjait az esti 8 óra
kor kezdődő együttes ülésen fogják megállapítani.

H e i m Antal, a szegedi szakosztály elnöke, felhívja 
a gyűlés figyelmét arra, hogy az' emberekben bizonyos 
féltékenység van az ilyen természetű anyagi ügyekben, 
kéri tehát, hogy a gazdasági bizottság több tagból áll
jon, úgy, hogy a vidék és a főváros kellőleg képviselve 
legyen benne.

M u r a - M é s z á r o s  Gyula (Tatabánya): Szeretné, 
ha a budapesti borbélyipartestület hivatalosan átírna az 
összes vidéki városok ipartestületeihez, kérve, hogy ál
lapítsák meg a területükön működő fod'rásziparosok 
neveit és azt közöljék, miután ez már egy hivatalos 
statisztika volna, amelyet minden fodrászakción fel 
lehetne használni. Kér továbbá egy általános tájékoztató 
programmot.

T ó t h  László (Cegléd) felvilágosítást nyújt és meg
nyugtatja Mura-MésZáros kartársat, hogy a kívánt sta
tisztika már rendelkezésre áll.

Dr. S z ő g y i  ügyész általános összefoglaló) magya
rázatot ad a múltkori gyűlés jellegéről. Egyben felhívja 
a kiküldöttgyülés figyelmét arra, hogy aZ alapszabályok
4. pontjánál fontos változást kell eszközölni, miután a 
segédek nem lehetnek tagjai a Szövetségnek, tekintve, 
hogy a budapesti szövetségben sincsenek benn, miután 
szakszervezeti alapon lévén szervezve, meg sem engedné 
nekik a szakszervezetük, hogy munkaadó-testületbe be
lépjenek.

M i k l ó s  Ödön (Budapest) vázolja azokat a szo
ciális és emberbaráti gondolatokat, amelyek őt vezérel
ték, midőn a segédeknek az Országos Szövetségbe való 
belépését tervbe vette. Szinte családi alapon össze akarta 
melegíteni a segiédi kart a mesterekkel, egyben bizto
sítani akarta az idős, családbs segédek aggkori el
látását, akik munkaképteenlségük esetén sokkal rosszabb 
helyzetben vannak, mlint a mesterek, miután semmi meg
élhetési alapjuk nincs.

R i m ó c z y  János (Kecskemét) feltétlen mérvadó
nak tartja ebben a kérdésben a budapesti kialakult hely
zetet. Miután a budapesti szövetségben nem foglalhat
nak helyet a segédek, úgy az Országos Szövetségben 
sem lehetnek benn.

M i k l ó s  Ödön (Budapest): Az idősebb segédeket 
feltétlenül vonZana a Szövetséghez (afaf a klötülmény, hogy 
haláluk után családjuk segélyben részesülne.

D u d á s  János (Debrecen): Mint javíthatatlan 
idealista azt szeretné, hogy minden segédet bevennének 
a Szövetségbe. Kijelenti azonban, hogy a szövetségadta 
jogokkal kötelezettségek is járnak. Az Országos Szövet
ség találja meg a formát ahhoz, hogy tekintélyének 
büntető szankciókkal is érvényt szerezzen. Ha munka
adó szegi meg a szabályokat, ne kapjon munkást, ha 
segéd vét a Szövetség, illetve a szakmai érdék ellen, 
ne kapjon munkát. Ebben az iparban csak pálcával lehet 
rendet teremteni. Felveti a kérdést, hogy miért van 
annyiféle szaklap az iparban. Elég volna egy, de azt, 
mint az Országos Szövetség lapját, minden egyes
fodrász díjtalanul kapja meg.

Dr. S z ő g y i  ügyész felvilágosítást nyújt az egyes 
szaklapokról.

A kiküldöttgyülés ezután egyhangúlag elhatározza, 
hogy az országös nagygyűlést 1925 augusztus 24-én, 
hétfőre, összehívja, ahol a Bo bélyok és Fodrászok 
Országos Szövetségének megalakulását ki fogja mon
dani. Addig a vidéki körzetek elnökségei megfelelő mó
don értesítve lesZnek a teendőkről.

R i m ó c Z y  János (Kecskemét) szakosztálya részé
ről Budapestet ajánlja a kongresszus részére.

C s i l l a g  Árpád (Budapest) a vendégjog címén kér 
szót; vázolja azokat a kétségbevonhatatlan előnyöket, 
amelyek az országos nagygyűlés helyéül Budapestet 
kívánják. Eltekintve attól, hogy centrális fekvésénél fog'va 
legjobban megközelíthető, mégis csak Budapest az or
szág lüktető szive, ahol a többi iparosképviseletek, tes
tületek mind jelen lehetnének. Úgy a szak-, mint a 
napisajtó képviselve volna, az' illetékes minisztériumok 
kiküldöttjei, a hatóságok képviselői stb. mind1 csak emel
nék a hírét és tekintélyét a nagygyűlésnek, melynek 
igy a szava és határozatai is nagyobb súlyt nyernének,

A kiküldöttgyülés egyhangúlag Bud'apestet jelölte 
az országos nagygyűlés színhelyéül1.

K e r e k e s  József elnök javaslatára az alapszabály
egyeztető bizottságot választja meg a kiküldöttgyülés. 
A bizottság tagjai: Heim Antal, Szeged, Mura-Mészáros 
Gyula, Tatabánya és dr. Szőgyi szövetségi ügyész.

T ó t h  László jegyző felolvassa Kovács Ferenc pécsi 
szakosztályi elnök levelét, melyben betegségére hivat
kozva igazolja távollétét, egyben közli szakosztálya ne
vében, hogy alávetik magukat a kiküldöttgyülés hatá
rozatának és sikeres munkát kíván a gyűlésnek. A ki
küldöttgyülés lelkes köszönettel veszi ezt tudómásul és 
kívánja, hogy Kovács Ferenc, ez az érdemes harcos1 
katonája a fodrásZérd'ekeknek, mihamarább visszanyerje 
egészségiét.

Utána a kiküldöttgyülés közfelkiáltással megválasz
totta az egyes körzetek elnökeit, mely választás eredménye 
a következő:

Budapesti körzet: az esti együttes gyűlés állapítja
meg.

Szegedi körzet: Heim Antal.
Kecskeméti körzet: Rimóczy János.
Orosházai körzet: Szemennyei Lajos.
Debreceni körzet: Fuchs H. Imre.
Szolnoki körzet: Schempach József.
Nyíregyházai körzet: Takács Balázs.
Sátoraljaújhelyi körzet: Fantony Béla.
Miskolci körzet: Pechó F.
Egri körzet: Halasi János.
Székesfehérvári körzet: Barbély Béla.
Szekszárdi körzet: Gelencsér János.
Pécsi körzet: Kovács Ferenc.
Nagykanizsai körzet: Bród Ignác.
Kaposvári körzet: Rácz Jenő.
Veszprémi körzet: Mészáros Sándor.
Győri körzet: Varga Lajos.
Soproni körzet: Merki Ferenc.
Szombathelyi körzet: Csatáry István.
Kalocsai körzet: Angerer Mátyás.
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Makói körzet: Lind Miklós.
Kimondotta a kikiildöttgyülés, hogy minden indít

ványt, melyet a kartársak az! országos nagygyűlés ke
retében elmondani óhajtanak, kötelesek a nagygyűlést 
megelőző 14 nappal Tóth László fodrászmester jegyző 
úrhoz, Cegléd, Írásban elküldeni.

Egyben már a gyűlés alatt a következő indítványok 
nyujtattak be:

1. Heim Antal, Szeged: Záróra és a vasárnapi 
munkaszünet ügyében.

2. Dudás János, Debrecen: Tanonckérdés, jóléti 
üzemek.

3. Rimóczy János, Kecskemét: Mit kell tennünk* 
hogy elvesztett vendégeinket visszaszerezlzük?

K e r e k e s  József elnök a zárszó jogán megköszöni 
a távollevők nevében is a tárgyilagos komoly munkát, 
melyet a kiküldöttek végeztek. Isten áldását kéri erre 
az akcióra, amely végre felrázta a fodrásztársad'almat 
a halálos tespedtségből; mindenki segítségét kéri ahhoz, 
hogy kenyeret és jobblétet harcolhassunk ki magunknak. 
Az ülést bezárja.

6_________________

j HÍREK I
Az uj ipartörvény, a régi törvény érvényben levő 

szövegével, könyvalakban megjelent. Szerkesztették: 
Wittich Andor, a miskolci, dr. Landesberg Jenő, a 
szegedi kamara titkárai és dr. Dobsa László, az Iposz. 
igazgatója. 60.000 koronáért kapható (posta utján is) 
»Az Ipar« kiadóhivatalában Szeged.

Előadás az u] ipartörvény és a tisztességtelen 
versenyről. A Pécsi Borbély- és Fodrásziparosok Szak
osztálya május 7-én, este 8 órakor, egy igen látoga
tott taggyűlést tartott, melynek keretében dr. V é t e k  
iparkamarai titkár egy nagyon értékes, mély gondola
tokkal telitett tanulságos előadást tartott az ipartörvény 
és a tisztességtelen versenyről. A nagyhatású előadást 
Kovács Ferenc szakosztályi elnök megköszönte dr. Vé
teknek, kérve őt arra, hogy a jövőben is viselje az 
iparosság bajait a szivén és legyen segítségére, ami
kor szükség leend, egyben azon reményének ad kifeje
zést, hogy az iparkamara azon régi, szűk és bürokra
tikus, a mai időknek nem megfelelő kereteit az utóbbi 
esztendők viharai megdöntötték, amelynek romjain egy 
szebb, egy megértőbb és egy szociális munka fog ki
fejlődni, amelynek az istápolására már eleve is meg
kérte. Dr. Vétek iparkamarai titkár örömének adva ki
fejezést, hogy alkalmat adott neki arra, hogy ezt az 
előadást megtartotta. Kéri, ezt a jövőben is tegyék, 
mert ő a legnagyobb készséggel rendelkezésére áll az 
iparosságnak, amit a jelenlevők éljenzéssel fogadtak 
és ő ezután az üléstermet elhagyta.

Halálozás. A Pécsi Borbély- és Fodrásziparosok 
Szakosztályt érzékenyen sújtotta K á r o l  y Mihály kartár
sunk elhalálozása 1925 április 20-án 60 éves korában. 
Testületileg vettünk részt a temetésén. Az üzletet öz
vegye tovább vezeti.

6. szánt.

—  APRÓ HIRDETÉSEK 1 =
NÉGY VIASZBABA, kirakatállványok, viaszfejek, üveg

fejek eladók. Császi, Teréz-körut 12., az udvarban.

NYOLC ALKALMAZOTTAL dolgozó hölgyfodrászte- 
rem főútvonalon olcsón eladó. Cim megtudható: Bu
dapest, VII., Rákóczi-ut 90. sz., fodrászüzletben.

ŰRI- ÉS NŐI FODRÁSZÜZLET, sürgős elutazás miatt, 
eladó. III., Zsigmond-utca 38. (Hotel Esplanade.)

EGY JÖ MUNKÁS nőifodrászsegédet állandó alkalma
zásra, azonnali belépésre felveszek. Nagy Ferenc, 
hölgyfodrász, Népszinház-utca 13.

HÖLGYFODRÁSZSEGÉD, csakis elsőrendű munkaerő, 
ki hajfestést és baby-hajvágást jól érti, nyári fő
szezonra felvétetik Siófokra. Bővebbet: Bandiéi* Fii- 
löp, hölgyfodrász, Erzsébet-körut 29.

BALATON mellett jómenetelü úri- és nőifodrászüzlet, 
vezetés hiánya miatt, kedvező feltételek mellett ol
csón eladó. Keresek 2 jó munkás fodrászsegédet, 
1 fodrásznőt, ki manikűrözni is tud, szezonüzletem 
részére. Belépés junius 15-én, vagy július 1-én. Cim 
megtudható a kiadóhivatalban.

JÖ MEGJELENÉSŰ borbélysegéd, aki a borbélyüzlet 
minden ágában jártas, azonnal is beléphet. Fizetés
300.000 korona, teljes ellátás, jó családias otthon. Ki
járó is van. Cim: Moósz János, Dévaványa, Szolnok- 
megye.__________________________________________

KERESEK egy jómegjelenésü 24—26 éves perfekt, jó 
borbélyt, üzletvezetőnek. Cim: Rettich Sebestyén, 
Dombóvár, Zrínyi-utca 34.

JÓ MUNKÁS, szolid életű s önállóan dolgozni tudó 
borbélysegéd, ki állandói alkalmazásra reflektál, azon
nal beléphet. Fizetés 300.000—400.000, reggeli, ebéd, 
vacsora és lakás. Útiköltséget hat hónap után vissza
térítem. Cim: Patocs Máté, Kiskőrös.

STRANDFÜRDŐRE úri- és nőifodrászsegéd, fodrásznő, 
aki manikűrözni is tud, azonnal felvétetik Gerő fod
rásznál, Kertész-utca 23.

ELADÓ 1 darab 8 mm. vastag üvegtábla (180 cm. 
hosszú, 40 cm. széles), 2 darab 8 mm. vastag üveg
tábla (110 cm. hosszú, 50 cm. széles). Mind a há
rom üveg farámában, 1,000.000 korona. 1 darab nagy 
álló villanyhajszáritó, hosszú csővel, 700.000 korona. 
1 darab nikkelezett fejmosó, állvánnyal, 900.000 ko
rona. 1 darab nagy gáz- vagy spirituszhajszáritógép
1.400.000 korona. 28 darab tükör rámában (80 cm. 
hosszú, 46 cm. széles üvegmező) 700.000 korona. 45 
darab hajfonat, minden színárnyalatban, 3,000.000 ko
rona. 50 darab színházi paróka, szortírozott, 3,000.000 
korona. Cim: Ludwig Vilmos, Sopron, Szinház-utca 5.

Fodrászipar

Felelős kiadó

R ADVÁNY I  GÉZA.
Laptulajdonos: 

M I K L Ó S  ÖDÖN.

FODRÁSZSEGÉD, 3 évi gyakorlattal, szolid, jó maga
viselettel, alkalmazást keres. Ifj. Báthory József, Majdu- 
h ad ház 982. sz.

GABA «É ZA  ÉS TÁRSA, ILLATiZEBGYÁR
Budapest, I X ., t l ló i-u t  1. T e l .: J .  Q -58 .___________________ K észít tini só- éspouder-tablctt& t.
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Nőifodrász
ipartestület közlem ényei

A kontárkérdés.
Az uj ipartörvény életbelépése óta mind többet és 

többet kell foglalkoznunk ezen kérdéssel. Igaz, hogy már 
legjobban azt szeretnénk, ha egy olyan megoldást kap
nánk, amely szükségtelenné tenné az ezzel való mun
kánkat.

Mert míg ezen betegség veszélyezteti megélheté
sünket, addig hiába van az iparunkat védő ipartörvény, 
de boldogulást belőle nem fogunk látni.

Az uj ipartörvény a nőifodrászipait elismerte és 
annak folytatását képesítéshez kötötte. És aki ezen ipart 
folytatni lakarta, elég sok időt adott arra, hogy azok, 
akiknek a képesítésük nem volt elég, azt megszerez
hessék, de ezt igen sokan nem tették meg; ugylátszik, 
akkor nem volt rá szükségük.

Mégis nap-nap után azt kell látnunk, hogy újabb 
és újabb nőifodrászüzletek nyílnak és olyanok nyitják, 
akiknek a képesítésük nincsen meg rá. S ezen uj mes
terek hivatkoznak egy régi jogra, amely már régen 
lejárt.

Kartársaim, kérdem önöket, hogy van-e élteimé 
annak, ha ma minden ipari érdekeltség a kisiparosok 
érdekében állandó permanenciában tartja ezen kérdést 
és üldözted a jogosulatlan iparüzőket. Ugyanakkor sok 
kisiparos maga is beáll kontárnak. Az egyik oldalon 
állandóan hangoztatja, hogyha nem volna olyan sok jog
talan iparüző, milyen máskép lenne és a másik oldalon 
maga is az.

, Egyik ipartestületi vezető szavaival élek, ki azt 
mondja: »Mindenkinek joga van úgy megkeresni! a kenye
rét, ahogy tudja.« Igaza Van, de akkor tudja is azt, 
amivel megkeresni akarja. Meit, hogy valaki hányféle 
iparral keresi meg a mindennapiját, az az ő gondja, 
de úgy keresse meg, hogy mást is hagyjon élni és 
csak azzal foglalkozzon, amit ért is.

Szerintem egy olyan iplar, melyet sok évi tapasz
talat után üzünk, ha szerényen is, meghozza amire 
egy kisiparosnak szüksége van, mert látom azokat, akik 
két ipart űznek és csak az egyiket értik, azoknak sincs 
több. Mindenesetre kivételt képeznek azok, kik mind a 
kettőt szakmailag tökéletesen tudják.

A kereskedelmi miniszter a következő leirattal for
dult a közigazgatási hatósághoz, mint rendőri büntető
bírósághoz, melyben utasítja őket, hogy jogosulatlan 
iparűzés esetében a kihágási eljárást soronkivtil folytas
sák le és hozzanak Ítéletet és a megfelebbezett Ítéle
teket pedig a felebbezési határidő elteltével azonnal 
terjesszék fel a felebbezés elbírálására illetékes rendőrt 
büntetőbírósághoz. Ezen leirat is igazolja fenti szavaimat.

Minden ipar, melynek jogtalan űzői yannak, maga 
van legjobban hivatva annak ellenőrzésére. Mert, ha a 
törvény elismert egy ipart képesített iparnak, akkor el 
kell azt ismernie mindenkinek.

így azokat, kik ezen ipartörvénynek nem engedel
meskednek, legyenek azok akár a rokonszakmából is, 
nem szabad tovább hagyni őket iparunkat jogtalanul

űzni. Sőt Iegkevésbbé hagyhatjuk szaporodni őket. Ta
nulja meg minden kisiparos, hogy »ne hadd1 a magadét, 
de ne kívánd a másét«.

Minden iparnak olyan a születése, mint egy gyer
meké, sok bajjal kell küzdeni, míg nagygyá nő, de ha 
rossz a felügyelet, törpe marad és mások prédájára 
válik, mig ha jó a nevelés, nagygyá kell lennie.

Mi sem akarunk mást, csak azt, hogy iparunkból 
tisztességesen megéljünk és fejlesszük azt.

- Én azt hiszem, az a kartársam, aki iparunkat 
szereti, megérti azt, hogy ezen kontárkérdésben neki is 
van kötelessége ezek megszüntetésének előmozditásában.

, Mert ezzel nemcsak ez a kérdés oldódik meg, 
hanem az u. n. »kenyérkonkurrencia« is, melyet egyes 
szakmánkhoz nem értő kartársaink űznek, — mivel ők 
úgysem abból élnek, — de kényszerítik az abból keser
vesen élő kartársainkat az olcsóbb árakért való dolgo
zásra.

Most rajtunk a sor, ha a törvény megvéd bennün
ket azoktól a kontároktól, kik a múltban üzletvezetők
kel dolgoztatva, piszkos konkurenciájukkal veszélyeztet
ték megélhetésünket, igyekezzünk megvédeni most mi 
iparunkat azoktól, kik jogtalanul, hasonlóan akarnak vej  
lünk konkurálni.

Legyen gondunk azokra, kik házakhoz járnak, de 
azokra is, akik nyíltan, iparigazolvány nélkül, nem akar
ják elismerni a női fodrászipar képesítését.

j. i-

A hajfestészetről.
A hajfestésiparunk egyik legfontosabb tényezője, 

melyet minden nőifodrásznak szakszerűen kell űznie, de 
olyan sikerrel, h o g y  minden hölgy nálunk festessen és 
ennek biztos elérésére szükségünk van egy olyan fes
tékre is, mely kizárja azt, hogy ártalmas voltánál fogvia, 
elriassza vendégeinket.

Hogy melyik a legjobban bevált hajfesték, ezt sze
retnünk megtudni, azért felkérem kartársainkat, kik régen 
foglalkoznak hajfestészettel, hogy nyilatkozzanak, melyik 
festékkel érték el a legjobb eredményt.

, Kijelentem, hogy sem az egyik, sem a másik haj
festéknek reklámot nem kívánok csinálni, csak kiválasz
tani a szakmánk részére a legjobbat. S z e r k .

H aj festésekről.
Irta: Echten Ferenc.

örökké és mindig erre a tárgyra kell visszatérnem, 
t. i. a h'ajfestészetre, mert minekünk, hölgyfodrászok
nak, arra kell törekednünk, hogy szakmánknak e leg
jövedelmezőbb ágát örökké ujitsuk.

■ Külföldön minden héten rendeznek a hölgy fodrászok 
bajfestő-demonstrációt, amelyen az összes kollégák 
résztvesznek és a siker, vagy mondjuk a nem sike
rült bemutatott hajfestés felett, vitával kutatják an
nak okait.



s FodráBMiptn 6. szám.Nálunk minden hölgyfodrász hajfestőmüvésznek képzeli magát és a demonstrációs' festéket kevésbbé látogatják, csak akkor szaladnák fühöz-fához jó tanácsért, ha hibát követnek el.. Most nem mint a »Henna Galol« magyarországi képviselője, hanem mint a budapesti hölgyfodrászok között a legöregebb mester, jelentem ki, hogy ezideig a legnagyobb eredményt, minden színárnyalatban, a »Henna Galol«-al értem el. S  amidőn kartársaim figyelmébe ajánlom ezen hajfesték kipróbálását, teszem azt azon érzéssel, hogy szakmánk nívóját akarom ezzel emelni.
A rövid  hajról., Ezen divatról volna még néhány szavam, ha ugyan a t. kollégáimnak az én 60 évem mérvadó.Én, mint férfi, igazán örömömet leltem az Operában egy gyemiekelőadáson, amikor a fiatal lányokat hosszú, jól ápolt hajjal, szalaggal átkötve láttam. Ezek a lánykák, a bubifejü lánykákhoz hasonlítva, mint istennők tűntek fel nekem, visszagondolva a régi jóidőkre, amikor még ilyen viselet nem volt.Üzletemben a rövid haj járvány szintén kezdett életbelépni az alkalmazottaim között, de én kijelentettem, hogy amelyik rövid' hajjal üzletemben megjelenik, azonnal kiléphet. E kijelentésemre a járványból kigyógyultak.• A hosszú haj és rövid haj problémájának megoldása végett H . Cjhabrier, párisi gyároshoz fordultam, ki megküldötte nekem a Le Parfumerie Francais cimü lapot, amelyben Paris egynéhány fodrásztekintélye nyilatkozik a hosszú és rövid hajról.Én ezt a cikket nagyon érdekesnek találom1 és alant franciából magyarra átfordítva, a t. kartársaim rendelkezésére bocsátom.

H osszú  h a j vagy  bu b ife j?Ezen égetően aktuális kérdés fölött kitűnő munkatársunk, Éva, körkérdést intézett olvasónőihez. Hasznos ajándékokat sorsolnak ki ezen újság, 15 előfizetője között, kiknek válaszát a zsűri a legjobbaknak talált. Alant közöljük a kitüntettek névsorát:
A hommzu h a j é r d e k é b e n .Mme Qharuis, >rue de ICharenton, Paris., Olga Machicot, rue de la Chapelle, Toulouse.Geneviéve Félix, rue du Simplon, Paris.• Marguerite Guigner, cours de la Republique Avignon.Paulette Cfcrochu, piacé Charles Fiiion, Paris.< »Pallas« courriériste d ’Eve.

Mme Montagnier, rue Descombes, Paris.Mme Ferrari de Grado, rue Mizon, Paris.. Mlle Renaudin, Basse-Rue Noirmoutiers.Mme Rouchaville, rue de Vert-Galant Boulogne sur-Mer.
A rövid  h a jé r t :M aío Milliárd avenuc d’Arene Marseille.Mme Tuaillon avenue Wilson Bergerac.! Christiane Dis rue d’Alscce Gerbevilliers (Meurthe ct Moselle).Nénette Biglione faubourg Mouliéres Arles.Mlle Boyer Grande Rue Cíastelnaudary., És alant közöljük a legérdekesebb választ a hosszú haj mellett:Serdülő ifjúhoz vagy olasz apródhoz hasonlítani, kétségkívül bájos dolog és fésüíködés szempontjából is igen kényelmes viselet. Ezen szeszélynek vannak jó tulajdonságai is. Óh igen! De alapjában elhibázott, mert a nőket teljesen uniformizálja.A divat, amely annyira szereti a változatosságot, ezen szeszéllyel nem nyújt utódot a nőknek, hogy a - cuk kifejezését és megjelenésüket kedvük szerint váltó - tassák. Arra kárhoztatja őket, hogy mindig és mindenhol egymáshoz hasonlók legyenek.A hosszú haj megengedi, hogy az arckifejezéseket a végtelenségig \ariálják. A frizura változtatásával kedve szerint díszítheti magát a nő̂  kijavíthat ilyen vagy olyan szépséghibát, pl. a fáradság jeleit, az árnyhatásokat, az öregedést, bizony nehéz dolog, sőt lehetetlen a bubi frizurával!A báj művészete megkívánja a megjelenés megkülönböztetését, amit hosszú hajjal mindig el tudok érni. Ha tetszik, mint Carmen megjelennem, magasra tornyozott hajjal, vagy mint ábrándos Cíharlotte, epedőn, hosszú lok- nikkal, vagy mint serdülő, lány, a fülre simított hajjal, homlokba sütve, mindig az vagyok, akinek látszani akarok.Fel tudom idézni vonásaimon Chrysist, egy nagy chignonnal, mely csupa hajfürt, egy vár úrnőjét, hosszú hajfonatokkal, a Montespan-t bolondos loknifrizurával, Mme Tallien-t, kígyózó fürtjeivel, Müsette-t »catogan« frizurával, Mme Benoiton-t kakasviadalon, Cleo-t, szűziesen lesimitott hajjal és mit tudom én, kiket m ég a végtelenségig!»Sohasem vagyok ugyanaz a nő, nohát kísérelje meg ezt valaki bubifejjel? H a garconne^á lettetek, azoknak is kell maradnotok. Hát ez bizony idővel unalmassá válik, pláne, ha soká tart, érti? igs a nő, akármilyen szép is, elveszti hóditóképességét, ami mégis csak a legfontosabb!« Mme Qhapuis.»Előnyben részesitem'a hosszú hajat, bár teljes megértéssel vagyok a rövid haj irányában, amely a nőket helyes kis apródokká varázsolja. Azonbafoi a nők hosszju haja szememben magába rejti minden bájukat. Minden kifejezésre juttatja egyéniségét, erényét, tartózkodó modorát, szerénységét és lebontva lenyűgöző hatást gyakorol.Művésziesen megfésülve az arcnak sokkal nagyobb vonzerőt ad, mint a bubifrizura Vagy Ninon-fej íés épp ellenkezően, mint ahogy általában hiszik, ápolásuk sokkal könnyebb, mint a kiborotvált nyakaké.Minden előítélet nélkül, a vágott haj csakis a fiús, vékony körvonalú nőknek áll jól a mostani korszakban, de már a végét járja uralkodásának hatalma!Kényelmes a sporthoz, de nem felel meg az igazi nőnek, a feleségnek, az anyának, de különösen a házi tűzhely őrzőjének.« O lga Machicot.

Óvás!

V idékre g y o rs  é» p o n to s k isz o lg á lá s .

Micaányi Gyula
m tíkOszörUs, B u d a p e st , F I ., A r a d i-u , 6 4 , 

az u d va rb a n .



6. szám Fodrászipar 9Ezekutáii hölgyeim, Ítéljenek maguk, hogy mit szeretnek jobban: levágott bajjal fiukká válni, vagy gyönyörű hajuk ékességével hóditó körútra indulni.E c h t e n F e r e n c .
Szövetségi hírek.

Meghívó.A budapesti női fodrászmesterek szövetsége jünius hó 18-án tartja a programmos évi záróestélyét, társasvacsorával egybekötve, melyre a t. kolléga urakat ezúttal meghívja.A vacsorán valói részvételre bejelentéseket a szövetség helyiségében, »Erzsébethid-kávéház«, vagy Echten György kollégánknál kérjük bejelenteni. Vendégeket szívesen látunk.vesen látunk. Az elnökség .*A mesterszövetség, midőn évzáró estélyét tartja, nem jelenti azt, hogy egész nyáron kizárja tagjait és nem tart összejövetelt, ellenkezőleg, a mesterszövetség1 a nyári hónapok alatt is minden héten megtartja ösz- szejövetelét, csak nem zárt helyiségben, hanem kint a szabadban. H ogy hol, azt majd az elnökség fogja tudomásukra hozni a tagoknak.A sorozatos programúi, mely bemutatások, előadások, stb.-ből állottak, a nyári idő alatt nem lesznek és a junius 18-iki estély megérdemelt ünnepély lesz mindazok részére, kik munkájukkal és támogatásukkal a szövetséget és szakmánk fejlődését igyekeztek előmozdítani.Bár titoktartó vagyok, azért el kell árulnom, hogy a szövetség vezetősége egy nagyobbszabásu terven dolgozik, mellyel az új szezon megkezdésén akar tagjainak meglepetést szerezni.'( Viszontlátásra 18-án!
Ezüstlakodalom .Echten Ferenc kartársunk, a budapesti nőifodrász- ipartestület pénztárosa, a budapesti nőiifodrászmesterek szövetségének diszelnöke, a nőifodrászipar egyik úttörője, május hó 27-én tartotta k. nejével, boldog házasságuk 25 éves jubileumát Mária Zellben.Ezüstlakodalmukat megtartani egyúttal elzarándokoltak Mária Zellbe, ahol kéz-kézben vezetik egymást abban a templomban, ahova százezren könyörögni és megköszönni mennek boldogságukat mindnyájunk Nagyasszonyához.Hallgassa meg a jó Isten az ő  kérésüket is és adjon még nekik tovább hosszú életet, boldogságot, ezt kívánjuk mi is nekik és hogy az aranylakodalmukra is olyan boldogsággal és egészséggel zarándokolhassanak, mint ezt most teszik.

Z á sz ló szeg beverés i nap.Ipartestületünk március 22-én tartott zászlószente- lési ünnepélyén az idő rövidsége miatt sokan zászlószegeiket nem verhették be, azért ipartestületünk vezetősége f. évi junius hő 8-án, hétfőn este fél 8 órai kezdettel, V II. kér., Nyár-u. 6. szám alatt lévő elsőemeleti ülésteremben Zászlószegbeverési ünnepélyt rendez.Ezen ünnepélyre tisztelettel meghívjuk a nőifodrász- ipartestület összes tagjait és úgyszintén mindazokat, kiknek ipartestületünk tiszteletbeli szegeket juttatott, de azokat még nem verhették be., Felhívjuk mindazokat a kartársainkat, kik a zászló- szentelési ünnepélyről a szegeket magukkal vitték, hogy

HENNOGALOL
A LEGJOBB HAJFESTÖ SZERSzám talan kollégától kipróbálva, a legjobb és legártalm atlanabb hajfestéknek elismerve.A haj puha, fényes és selym es a festés után. Hibás színezés kizárva. Felvilágosításért bármikor szívesen rendelkezésére állok a t. kolléga uraknak.

K a p h a t ó  a k ö v e t k e z ő  s z í n e k b e n :

Dorc clair aranyszőke

Blond Dore tokn' " ----- Aranyszőke
Blond Cendre A V IS  Hamvasszőke

Blond Veronese Veronai szőke
Blond acain i ^ p g . V ö r ö s e s s z ő k e  

Chatain fauve Ili j|l|M Vör. gesztenye
Chatain clair Világ, gesztenye

Chatain natúréi lírai/5 f o u r Gesztenye 
Chatain í'once Sötét gesztenye

Brun fauve |H| ^j||H  Vörösesbarna

Egy próba meggyőz mindenkit a Hennogalol előnyeiről és m egbízhatóságáról.
Lerakatok még a következő cégeknél:

Weitman Jakab, IV., Régi posta-utca 11.,
Vágó Viktor, VII., Rákóezi-ut 57.,

Grilnfeld Miksa, IV., Hajó-utca 3. 
és ügynökömnél, Somogyi Károlynál, kinél egyúttal az 
összes hölgyfodrászati cikkek kaphatók jutányos áron.

ECHTEN FERENC ÉS FIA
a H. Chabrier Hennogalol Poudre egyedüli magyarországi 

vezérképviselete
Budapest, VI., Andrássy-ut 28.



w Fodrászipar 6. számazokat beverés végett magukkal hozni szíveskedjenek.Kérjük kartársainkat minél nagyobb számban jelenjenek meg ezen befejező ünnepélyen. Tisztelettel a z  e l n ö k s é g .
HÍREK.

Üzletáthelyezések. N a g y  Adorján kartársunk üzletét fényesen átalakítva Erzsébet-körut 14. szám alá,— H  u f n a g  e 1 József kartársnnk a Rökk Szllárd- uccából, ugyancsak legmodernebben berendezve, Erzsébet-körut 2. szám alá helyezték át.
Festésbemutatás. E c h t e n Ferenc, a »Henna G allok képviselője W e i t m a n n  J . kartársnnk közreműködésével április hó 28-án nagyobbszabásu festéseket mutattak be. Ahol hat igen elrontott fejen olyat produkáltak, ami méltó mesteri munkára vall. És hogy a festés teljes kialakulását láthassák az érdeklődők, azért 3 nap múlva a megfestett modellek ismét be lettek mutatva. Nem kívánom a magam véleményével az Echten és Weitmann kartársainkat dicsérni, de mindenesetre, ha nem sajnálják fáradságukat és kartársainkkal megismertették a hajfestészet művészetét, mely szakmánk főalapját képezi, nem mulaszthatom el az ott megjelent nagyszámú érdeklődők nevében, hogy ezen fáradozásukért köszönetét ne mondjak. A Henna Gallol hajfestéknek sem akarok reklámot csinálni, mivel az ot - lévő kartársaim személyesen szerezhettek véleményt róla; de örömmel látnok azt, ha többen volnának olyanok, mint Echten kartársunk, ki mindenáron egy olyan hajfestéket akar a nőifodrászoknak szerezni, mely megoldja a hajfestészet könnyű, ártalmatlan és gyors lefolyását, pedig ehhez okvetlen szükséges egy kis á!- dozatkészség, gyakorlat és so'k-sok türelem.
Országos iparos nagygyűlés. Junius első felében tiltakozó gyűléseket és felvonulásokat akarnak rendezni az ország kisiparosai a fényüzési, stb. adók és közterhek csökkentése érdekében.

S zerkesztő i üzenetek.Tekintettel, hogy üzletem, mely addig IV ., Irányi-u. 25. szám alatt volt, IV ., Veress Pálné-u. 4., szám alá helyeztem át, azért kérem lapunk munkatársait, előfizetőit, hogy bármily hölgyfodrász-értesitéseket, cikkeket stb. uj címemre küldeni szíveskedjenek.
HIVATALOS RÉSZ.

Fontos értesítés!Értesítjük, hogy az 1924. év december hóban megtartott rendki vilii évi közgyűlés értelmében a kizárólag nőifodrászatot űző ipartestületi tagok, írásbeli megbízása folytán, — hogy az őket megillető joguknak érvényt szerezzünk — a Budapesti Borbély és Fodrász Ipartestületnél, békés megegyezés céljábó' a kellő lépéseket megtettük.Szükségesnek tartjuk, hogy ebben a fontos ügyben, az Ipartestületi tagokat tájékoztassuk.A kiküldött bizottság folyó hó 14-én folytatott először békés megoldás céljából tárgyalásokat, amelyek, sajnos, nem vezettek eredményre, miután a Borbély és Fodrász Ipartestület Elöljáróságának határozata már

eleve is kizárta, hogy a nőifodrászok jogos követelményei békés utón likvidáltassanak.A Borbély és Fodrász Ipartestület a békés megoldás helyett, az általunk bejelentett törvényes kiválásunkat, apróbb kifogásokkal igyekezett magától elhárítani. Hogy magas tiszteletdijaikkal és egyéb kiadásokkal terhelt adminisztrációját biztosíthassa, az általunk tagtörlés végett átadott névsort 'arra használta fel, hogy a névsorod szereplőket a törvényes következmények te-he mellett tagdíjbefizetésre szólította fel.A történtek után a Nőifodrász. Ipartestület vezetősége kötelességének tartja, hogy tagjainak . jogos érdekeit, ug mint azt rnáry i\ múltban .is tette, a jelen esetben is a megfelelő törvényes eszközök alkalmazásával meg fogja védeni.Értesítjük egyben a nőifodrásziparosokat, hogy a Borbély és Fodrász Ipartestületnél lévő hátralékos tagdíjaikat csak az 1924. évi december hó 31-ig kötelesek megfizetni; ezzel az ottlévő tartozásaiknak eleget tettek. Az 1925. évre tehát eszerint tagdijat a Borbély és Fodrász Ipartestületnél nem kötelesek fizetni. Ameny- nyiben fizetési meghagyást az 1925. évről mindezek dacára is kapnának, úgy azokat hozzák be az Ipartes- íületünk hivatalos helyiségébe (VII., Nyár-ucea 6. szám alá) a hivatalos órák alatt, hogy a tövényes védelmekről gondoskodhassunk.Budapest, 1925. május hó 22-én. Tisztelettel a z  e l n ö k s é g .*Elnök fogad: hétfőn és pénteken este 8—9 óráig.Jegyzői iroda: hétfőn, szerdán és pénteken este iö8—i/2cj óráig.Pénztári órák: hétfőn, szerdán és pénteken este V^8—Vž9 óráig.Elhelyezés szakmunkások és manikürnők részére: hétfőn, szerdán és pénteken este 1/28— 8 óráig.'A nőifodrászipartestület helyisége: V II., Nyár-utca6., földszint.Telefon: József 126—30.Ipartestület jegyzője: Hódy Imre.Ipartestületi ügyész: Dr. Zajka Béla, Budapest, Rökk Szilárd-utca 24.A testület iparhatósági biztosa; Horváth Vidor,
} *T A N O N C S Z A B A D I T Á Sjunius 17-én, este 8 órakor, az Ipartestület helyiségében. A szabadulok modellt és szerszámot hozzanak magukkal a fésüléshez és hajmunkához, a munkaadók pedig a felszabadítást legalább 8 nappal előbb je lentsék be az elnökségnek.

Kérelem  a t. tag u ra k h o z .A Budapesti Nőifodrászok Ipartestülete (V II., Nyárutca 6. sz.) ismételten felkéri a tagdijhátralékban lévő t. tag urakat, hogy tartozásaikat minden külön fizetési felhívás bevárása nélkül annál is inkább fizessék be 'az ipartestület pénztárába, mert ezzel lényegesen elősegítik a testület adminisztrációját.Pénztári órák: ünnepnapok kivételével minden hétfőn, szerdán és pénteken este 7 órától 9 óráig. ,P é n z t á 1: os.






