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vágó ollók magyarországi egyedérúsítéja.
Óriási választékban acéláruk, kozmetikai cikkek, illat
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Inecto Rapid Insulax
folyékony hideg hajfesték.
100%-ig biztos és garantált 
méregmentes.
Nem tartalmaz higanyt, rezet, ezüs
töt és paraphenylenediaminet. Ezen 
körülményt a világ számottevő 
egészségügyi bizottságai igazolták.
Egyedüli festék,
amely csak fodrászok utján
jön forgalomba!

18
színben 
kapható !

Vezérképviselet:
KANITZ IVÁN és TÁRSA
BUDAPEST,
VII. Kertész ucca 43. III. emelet. 
Tele fo n : 45 -1 -8 0 .

Szeged és környéke fodrászainak 
legolcsóbb beszerzési forrása

D U D Á S
Illa tszer és lodrászali cikk  
kereskedőnél

Szeged, Tisza Lajos körül 19.

1 liter kölni 8 féle i l l a t b a n .................................P 480
1 liter Lotion és B a y - r u m .................................P 4'80
1 liter Dióolaj vagy foly. brillantin . . P 3'60
1 kg. Bástya borotvaszappan . P 1'80
1 kg. Novus „ ................................. P 2 —
I kg. fllbus „ .................................P 2 20
'U  kg. F o d rászp o u d er ......................................... P '50
1 db. timsó kicsi 22, nagy 28 fillér, azonkívül az összes 
fodrászati cikkek raktáron.

Aranyéremmel kitüntetve!

SIPKOVITS BÉLA
Üvegcsiszoló és 
tüköráru gyára. Á 
Hibás tükrök újjá- 
öntése, használt 1  
tükrök olcsó 1 
árban 1 ^

1 DEBRECEN,
| N agyvárad u. 15. Telefon; 2 3 -5 6 .

SILBER LEÓ BUDAPEST
VI., KIRÁLY UCCA 14. SZ.
ALAPÍTVA: 1910.

TELEFON:

255-74.
Fodrászati-, kozmetikai-, illatszer-, acélárú- és hajnagykereskedés.

A világhírű „Pollart“ és „Louper“ borotvák, Louper 
ollók, Effiláló ollók, hajvágógépek, hajnetzek, vala
mint az összes hajfestékek u. m. L’Orientol, Komol, 
innocamin, Arábia, Hercules fésűk; onduláló vasak 
stb. állandóan raktáron.

Óriási választék a világhírű Augusta Bonaz párizsi 
fésüárúgyár divatfésüiben. Azonkívül az összes fodrászati 
cikkek állandó nagy raktára.

Egyetlen próbarendelés után ön is vevőnk marad.
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BOLDOG ÚJESZTENDŐT!
Elment ismét egy bajtól, sok-sok gondoktól kö

rülövezett esztendő, melyet nem sírunk vissza, — el
ment, hogy ezen a hideg szilveszteri éjszakán a múlté 
legyen ----

Ma egy éve reménykedve vártuk 
jobb idők jövetelét, vágyaink telje
sülését, iparunk és mindnyájunk bol
dogulását. De sajnos csalódást hozott 
helyette. Nincs a mai sorscsapta or
szágunknak egyetlen olyan, akár gaz
dasági, ipari, vagy bármely társadal
mi rétege, amelyet meg ne kinzott 
volna egyaránt. Nem siratjuk és nem 
kívánjuk vissza őt. Sokat ígérőén vo
nult be előttünk most egy éve, amikor 
boldogan a jövőbe vetett hittel, re
ménységgel búcsúztattuk elődjét, —
1931-et. Akkor azt hittük, hogy csak 
jobb jöhet utániul. A jobb jövő re
ménységei, a sok sok jókívánságok 
nem váltak valóra, s helyette a sö- 
tétenlátók jóslásait hozta teljesedés
be. Gondterhes küzdésektől tele 
12 hónap volt ez, amelyből nem volt 
kivezető út seholsem.

Tapogatózva indultunk el, de sohasem léptünk ar
ra az útra, amely a javulást, a mindnyájunk jobblétét 
meghozta volna. Tervek sokaságai születtek meg. 
Ipari és gazdasági javulásainkra a tanácsok és bölcses
ségek sokaságai szaporodtak, de eredménytelenül. Le
het, hogy e sokak között voltak olyan tervek, ame

lyek a kibontakozás útjaira vezettek volna, de azt 
meg nem volt, aki megvalósíthatta volna.

Pedig rendíthetetlen meggyőződésem az, hogy az 
iparunk javulása, mindnyájunk boldogulása röviden be 

fog következni!
Addig, amíg a világháború bor

zalmas négy esztendejének következ
ményeit nem likvidálják, addig, amíg 
az ipartörvényt az érdekeltek bevoná
sával és meghallgatásával nem módo
sítják, addig, amíg az ipartestületek, 
mint hatóságok törvényes jogot 
(autonómia) nem nyernek, addig nincs 
és nem is lesz kiút semerre sem!

Az emberiség jelenleg krízisben 
fetreng a boldogulásáért, ez a krízis 
akkor, amikor a diagnózis meg van 
állapítva, csak úgy gyógyítható, ha 
arra a megfelelő gyógyszer alkahnaz- 
tatik.

Ez. az új esztendő hozza el ne
künk a várva-várt új tavaszt, mind
nyájunk javáért, hogy majdan, ha az. 
időd szintén lejárt, hálatelt szívvel Nő
hessünk búcsút tőled . . .  Ne a fájda

lom, keserűség könnyei legyenek kísérőid, mint most, 
amikor itthagy minket . . . Legyen igazok azoknak, 
akik hisznek benned és reménykedve várják azt a 
mindnyájunk által óhajtott és oly nehezen várva-várt 
Boldog l'Jjeszt endőt!

/Vagy Gábor.

NAGY GÁBOR
a Vidéki Úri és Hölgyfodrászok Szaklapjának 

felelős szerkesztője.
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Újév hajnalán.
írta: Mura Mészáros Gyula.

Rohan az időknek meg nem szűnő árja:
A nagy mindenségnek fűtött masinája.
Peregnek az évek, mint a fonal orsó,
Készül az Ó-évnek ismét a koporsó.

Az Ó esztendőnek tudjuk már a múltját,
Hogy itthagy bennünket nem siratjuk múltát.
Még egynéhány óra s elmúlt az esztendő, 
Reménykedve várjuk mit hoz a jövendő?

Reménykedés — Tel, az Isten adománya,
Ha már remény sincsen, úgyis mindhiába.
Remény éleszd bennünk a jobb lét szikráját, 
Becsülje meg minden szaktárs a szaktársát.

A piszkos versenynek legyen köztünk vége,
Ne vigyük szakmánkat egészen a jégre.
Ez újév küszöbén szent fogadást tegyünk,
Egymás iránt mindig jó érzéssel legyünk.

Nem irigyeljük a másiknak jólétét,
Hanem öregbítsük a szakmai békét.
Te várva-várt újév, hozd meg ezt minekünk, 
Akkor hittel hiszem, boldogabbak leszünk.

Tatabánya, 1932. december 31.

Újévi tervek és rem énységek.
írta: I f j .  Ramminger István.

Talán az ember veleszületett optimizmusával ma
gyarázható az meg, hogy minden év végén, az újév 
küszöbén telve van reményekkel még akkor is, ha ar
ra kilátás nincsen.

Nekünk, nőifodrászoknak, megadatott a remény 
arra, hogy az 1933-as év az iparunkra, úgy fejlődés, 
mint éppen iparunkat érdeklő szempontokból küzdel
mesebb és eredményesebb lesz, mint a hátunk mögött 
hagyott ó-esztendő.

Ma olyan tág tér nyílik ahhoz, hogy küzdjünk, 
amilyen még soha sem volt.

Veszély fenyegeti szakmánkat; nem is olyanok, 
amelyek halálosak lennének, ha fiatalos embicióva! 
nem emelnénk gátat ellene.

Sorakozzanak itt egymás Után, mert ha ismerjük 
őket, már is vesztettek erejükből, 

a kontárkérdés, 
a zuhanó kiszolgálási áraink, 
a túladóztatásunk, 
a taoncoktatásunk, stb.

mind olyanok, melyek így kiírva szelíd kis báránykák- 
nak látszanak, inig a valóságban mamuttá változnak 
át és súlyos veszéllyel fenyegetve iparunkat.

A fent felsorakoztatott bajok nem merítik ki a 
szakma veszélyeit, mert van még sajnos több, de re
ményeink is megvannak arra, hogy segítve lesz rajtuk.

A kontárkérdés napirenden tartásával, a közön
ség tájékoztatásával, ellenőreink feljelentéseivel, ható
ságaink szigorával fognak a szakmánk ellen vétőkkel 
szembe találkozni.

Árainkat m inim áljuk  és kiforszirozz.uk a hatósági 
ellenőrzést.

Adókivető hatóságainkat felvilágosítjuk, meg
győzzük arról, hogy ebben a szakmában nem lehet a 
segédmunkások száma után adót megállapítani. Hogy 
nem lehet egy manicürös munkást egy nőifodrász szak
munkással adóztatás szempontjából egykalap alá ven
ni, semmi körülmények között sem.

Tanoncoktatásunk már jó úton halad, mert vissza
kapjuk az ipariskolában a gyakorlati szakoktatást.

Szóval az újévi tervek mellett megvannak a remé
nyeink is, melyek az Isten segítségével valóra is vál
nak!

Ebben a reményben kívánok mindannyiunknak: 
Boldog újévet! Ügy legyen!

Egyszer volt hol nem v o lt__
írta: Konlrő János,

a budapesti Fodrász Ipartestület volt elnöke.
Volt egyszer egy -  Magyar Borbély- és Fodrász

mesterek Országos Szövetsége. Ez a szövetség csak 
addig létezett, amíg meg nem alakult. Megszűnt pe
dig akkor, mikor megalakult! Még sokan vannak vi
déki Kartársaim között olyanok, kik resztvettek annak 
gyászos kimúlásán és talán éppen ezen oknál fogva 
nem lesz érdektelen, ha pár sorban felfedjük annak 
belső okait. A hiba mindjárt ott kezdődött, hogy nem 
azok leikébe vert gyökerek az eszme, akik ezt minden 
önös érdek számításba vétele nélkül akarták életre 
hívni. Tragédiája pedig akkor fejeződött be, amikor 
a kézbe vevők lekopirozták, de mindjárt keresztül 
húzták az előd hozzáfűzött reményeit. Nem titok az 
már, hogy az első kapavágást egy mindnyájunk által 
ismert budapesti fodrász cikkek árúsításával foglal
kozó cég főnöke tette. De az sem titok többé, hogy 
az elérhető haszon reményében a Fodrászok Szövet
kezete is beállt a versenytársak közé, talán azzal a 
számítással, hogy az amúgy is rosszul álló szénáját 
sikerül rendbe szedni. Az elnöki székbe ültette a Szö
vetkezet alelnükét. Minthogy pedig az alkalmazott 
módszer sem hozta meg a kellő eredményt, nyilván 
úgy gondolkoztak az urak, hogyha elfogyott a ká
poszta, nincsen szükség a kecskére sem. Azóta pedig 
ha a szükség úgy kívánja, van Országos Szövetség, 
ha pedig nem: akkor nincs. Minthogy pedig Rammin
ger Kartársunk szóvá teszi a Női Fodrászok Szövetsé
gébe ért sérelmeiket, én is alkalmasnak találtam az 
időt, hogy azt pesti viszonylatban megtegyem. Nekünk 
pestieknek is van Mester Szövetségünk, melynek alap
szabályai társadalmi és szakmai szempontból ugyan
azokkal a szép elgondolásokkal íródtak, mint minden 
más szövetségé. Ipari tanfolyamok létesítése, hatósági 
rendelkezések kellő időben való ismertetése, jóléti in
tézmények létesítése, aggkori ellátás, munkaidő és 
munkabér rendezés, egymást a szakmai ügyekbe való 
támogatás, stb. stb. Mi történt azonban? Éppen a 
Szövetség volt az, mely a Ipartestület azon törekvé
sét, hogy kellően képzett segédi kar álljon az ipart 
űzők rendelkezésére, minden lehető és lehetetlen esz
közökkel megnehezítette.

A hatósági rendeletek ellen örökös gáncsvetéssel 
izgatta az amúgy is végsőkig elkeseredett fodrászo
kat és jóléti intézményeink istápolására évek óta 
egyetlen fillért sem juttatott. A kiszolgálási árakat, 
melyek akkor még a mai mélyponot meg sem közelí-
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tették, örökös vita tárgyává tették. Titokba nemzeti
ségi elméleteket loptak be a köztudatba. Állandóan 
lanszirozott gyűléseiken, a hordóról sem illő szónok
lataikkal szédítették a Kartársakat, elhitették velük, 
hogy az összes bajoknak a vezető egyének az okozói. 
Nagy panamákról beszéltek akkor, mikor az összes ve
zető emberek tönkrementek. Ennyi demagógiának ter
mészetes következménye lett a hatalomrajutás. És bár
ha azóta porba hüllőit a fodrászipar, de csönd van, 
mert nincs senki, ki a lelkek húrjain sátáni ravasz
sággal rosszindulatú ódákat pengessen. És ezek a lé
lekrontó csinytevések mind a Szövetség égisze és ter
mészetesen annak pénztára igénybevételével történ
tek. Ha tehát mégis szövetséget akarnak lettlégyen az 
úri- vagy női fodrászok, jól nézzék meg a Kartársak, 
hogy a guruló pengők milyen célokat szolgálnak. Kari
tatív úton pedig csak annyi történt, hogy az egyik mu
latságon lefolyt inzultus látható jelét egy ötven pen
gős bankóval ragasztották le a közvagyonból. Ezek 
után tehát csak üdvözölni tudom a kereskedelemügyi 
miniszternek 163.400 számú: az ipartestületekről szó
ló rendeletét, mely most már remélem véget vet ezek
nek a nagy pipájú, de kevés dohányt! intézményeken 
élősködőknek. Ebbe körvonalazva vannak a lehetősé
gek, melyek a gazdasági megizmosodás felé vezetnek. 
Ne is várjanak a Kartárs urak ezen intézményektől so
kat különösen országos vonatkozásba ne, mert hiszen 
a helyi bajokat úgy sem lehet országos viszonylatba 
orvosolni, a törvényeken fekvő jogok pedig egyfor
mán rendelkeznek úgy Budapesten, mint a vidéken. 
Azt nézzék és kíséreljék figyelemmel, hogy az ipar- 
testíileteikbe a törvény célkitűzései helyes irányba le
gyenek a gyakorlatba átvéve, a Munkaügyi-bizottság
ba és a Testületi székbe pedig helyet biztosítsanak 
maguknak, s ott helyeiket ne a retorzió és az elfo
gultság gondolat körébe töltsék be, hanem valami ne
mesebb ipari szeretet vezérelje minden tettüket, s ak
kor hiszem és remélem, hogy pár év leforgása alatt 
szebb lesz a fodrászipar, mint amilyen most!

Takarodó.
írta: Ramminger István.

Amilyen vehemesen támadtam a tanoncoktatás 
kérdésében az illetékeseket, most olyan gyorsan adó
zóm elismeréssel azért, hogy belátva igazunkat, telje
sítették kérésünket.

E hó 16-ára kaptam meghívást a Tanonciskola 
Igazgatósága részéről, mert agilis ipartestületi elnö
künk Vági István interventiójára Förster iparoktatási 
főigazgató megígérte, hogy meghallgatja a nőifodrá- 
szok panaszát.

Egybe esett ez a meghívás az Iskolaszék ülésével, 
melynek végeztével a végtelen közvetlen Főigazgató 
meghívott az egész iskola megtekintésére, melyen az 
Iskolaszék tagjai is teljes számban részt vettek.

Kellő megvilágításba lettek bemutatva a különbö
ző tanmenetek, melyek művészi kidolgozásaival iga
zán elismerést váltottak ki a szemlélőkből.

Az Iskolaszék tagjai teljes elismeréssel adóztak 
az iskolát vezető Szöőr igazgatónak, akit a nagyvonalú 
vezetéséért teljes elismerés illeti meg.

Az Iskolaszéki tagok eltávozása után került sor a 
mi panaszunkra, — amikor is Vági István ipartestületi

VILÁGMÁRKA!

H e n n é  L’O r i e n l o l !

Érlesflés!
.1. MAS professor, a párisi első szakiskola vezér
igazgatója az általa feltalált világhírű 
hajfesték magyarországi egyedárusításával a

a »Monopolia« kozmetikai és ipari 
vállalatot

hízta meg

Budapesten, V., Mérleg u. 10. sz. alatt
A HENNÉ L'ORIENTOL 27 színárnyalatban, úgy
szintén a hozzávaló mellékcikkek állandóan kap
hatók. Eladás kizárólag fodrászok részére!

„MONOPOLIA” KOZMETIKA! ÉS IPARI VÁLLALAT 
BUDAPEST. V. MÉRLEG UCCA 10. SZÁM.

HENNÉ L’ORIENTOL! VILÁGMÁRKA!

elnök vázolta panaszunkat, kérve a Főigazgatót, hogy 
a panaszunk közmegelégedéssel legyen elintézve.

Ezek után előadtam a panaszunkat, — ahogy azt 
minden nőifodrász kartársam ismeri, — rámutatva ipa
runk sérelmére, melyet a fennálló törvények egyéb
ként is mostohán kezelnek, kérve, hogy ne nyirbálják 
meg és adják vissza a szakoktatást a tanonciskolába, 
úgy ahogy az volt.

A Főigazgató teljes figyelemmel hallgatta végig 
fejtegetéseimet és a végén határozott formában meg
ígérte, hogy kérésünknek helyet ad és a jövő tanévben 
heti 2 órán fit a gyakorlati oktatást visszaállítja. Azon
ban olyan embernek kell jönnie, akit az Ipartestület és 
a Szakosztály erre a helyre jónak lát, hogy az iskolát 
csalódások ne érhessék!

A Főigazgató határozott ígérete után reméljük, 
hogy Szöőr igazgató kivitelezése következik, amikor is 
nyugvópontra jutunk a tanoncoktatásunk ügyében, 
azt hiszem és reméljük, hogy közmegelégedésre.

Boldog újesztendől.
Kedves Szaktársam, aki ezt az új lapot, — amely 

szeretettel köszönt be Hozzád kezedbe veszed és 
olvasd a cikkeit, hogy „Boldog újesztendőt”, bizo
nyára eszedbe jut, hogy hányszor hallottad már Te is 
és hányszor hangzott el minden ajkon a szokásos sab
lon szerinti kívánság, hogy boldogújévet kívánok! 
Neked is mondták, Te is mondottad vendégeidnek és a 
jobb jövő reményében másoknak is. írtál szép üdvözlő 
lapokat, Te is kaptál másoktól és az egész kerek vilá
gon megindul ezen a napon a jókívánság szóval, írás
ban millió és milliószor: Boldog újesztendőt. . .

Had álljon be a vidéki úri- és női fodrászok lapja 
is a jót kívánók táborába. Had szálljon be Szaktár-
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saimnak üzletébe, családi hajlékába a mi jó kívánsá
gunk is. Adjon az Úristen boldog újesztendőt min
den becsületes szaktársunknak!

Szaktársaim! Szeretném, ha ez az én jó kívánsá
gom beteljesedne és adna nekünk a Teremtő boldog- 
újévet. Szeretném, ha a Szaktársaim ajkáról elhang
zott jókívánságok nemcsak a vendégei részére, hanem 
a szaktársai részére elhangzók is, a tiszta vallási ér
zésből jövő, igaz lélekből fakadó jókívánság lenne és 
ne pedig csak a sablonos mondat és mögötte pedig a 
hátsó rossz gondolat.

Kedves Szaktársaim! Én hittel hiszem, hogy szak
mánk űzői, — ha bármelyik felekezethez tartoznak is, 

- a vallásos érzéstől lesznek áthatva, akkor megszű
nik közöttünk a gyűlölködés és ha több lesz a jóaka- 
íat, nagyobb lesz a kenyér is.

Hozzad ezt minekünk te várva-várt új esztendő és 
add meg ezt minekünk édes jó Istenünk! Ezeket kívá
nom igaz szeretettel a szebb és boldogabb jövő remé
nyében:

Mura Mészáros Gyula

A legnagyobb ellenségünk.
írta: Törzsök József.

Az érdekelt hatóságok legelső és legfontosabb 
feladata az össziparosság bajainak, sérelmeinek orvos
lása és hathatós támogatása volna, hogy legyen. Hal
doklik a mi iparunk is, s régi nagyon régi sérelmünk 
pl.: a gilette, ez a gyárakból kiözönlő olcsó pléhdara 
bök, az állandó igények lecsökkentésével, valósággal 
kezébe adta az amúgy is nehéz viszonyok között lévő 
társadalomnak, mely „ellenség” iparunkat már telje
sen tönkre tette. Ha mi önálló iparosok összetarta
nánk, nem pedig a széjjel huzalkodás lesz közötünk, 
akkor lehetetlen az, hogy ellenségeinket le ne győz
nénk. Sok olyan ipari sérelmeink vannak, melyek in
dokolttá teszik azt, hogy meg kel! alakítanunk a Ti
szántúli úri- és Hölgyfodrászmesterek Szövetségét!

A gilette teljesen iparunk rovására készül, éppen 
ezért mi önálló iparosok állami védelmet kérünk elle
ne, a behozatali tilalmát, vagy ha az nem lehet, a re
ális megadóztatását!

Szükséges volna egy országos kongresszus össze
hívása és azok a sérelmek, melyek már iparunkat a 
végpusztulásba sodorta, hogy orvosolva legyenek.

Nem hiszem, hogy ezen gondolataim valóra ne 
váljanak, de meg vagyok győződve, hogy ezen kong
resszus most összeül, sérelmeink orvosolva is lesznek 
és munkánkat siker koronázza!

Ezen godolataimat azért hiszem és vallom, mert 
ma e válságos időben látom, hogy az államhatalom 
élén olyan emberek vannak, akik a nemzeti jóléttért 
dolgoznak és jogos panaszainkat pedig a legmesszebb- 
menőleg orvosolják! Tehát Kartársaim, ez a követ

kező Újesztendő adja meg a mindnyájunk által meg
érdemelt jobbéletet, a munkához pedig a boldogulási 
lehetőséget!

Nemzetközi fésülőverseny Budapesten.
A Hölgyfodrászsegédek Országos Egyesülete 

1932. év december hó 4-én Dr. Éber Antal keresk. és 
iparkamarai elnök fővédnöksége alatt a Nőifodrász 
Ipartestület és a Nőifodrász Mesterszövetség erkölcsi 
támogatásával rendkívül nagy érdeklődés mellett ren
dezte meg I-ső nemzetközi fésülő versenyét a Szt. Gel- 
lért szálló összes termeiben, mely versenyen a követ
kező 9 állam küldötte el képviselőit és versenyzőit: 
Ausztria, Németország, Sweiz, Románia, Franciaország, 
Csehország, Jugoszlávia, Olaszország és Belgium.

A bécsi kartársak 3 órai késése miatt d. u. 3 óra
kor nyitotta meg a versenyt Marsi Pál, a budapesti 
hölgyfodrászsegedek elnöke, a Himnusz elhangzása 
után üdvözölve a kiállító bel- és külföldi gyárosokat 
és a megjelenteket s utána kezdetét vette a tartós 
ondolálási verseny. A versenyt rendkívül nagy izga
lom előzte meg. Ezt követte a vasondolálási verseny 
és estélyi frizura, utálnia pedig a modern paróka fé
sülő verseny következett. Végül a meghívásos csapat- 
versennyel fejeződött be.

A legnagyobb küzdelem a csapatversenynél ala
kult ki, melyben a következők vettek részt: a buda
pesti nőifodrászmesterszövetség csapata, a Hölgyfod
rászsegédek Országos Egyesületének csapata, a Club 
cier Damenfriseurgehilfen bécsi csapata, akik az 1932. 
évi Becsben rendezett nemzetközi versenynek győztes 
csapata volt. A verseny eredményét éjjel 12 órakor 
hirdette ki Marsi Pál elnök, az eredmény a következő 
volt:

1. Tartós ondolálási holtversenyben: 1. Tandory 
Ödön Budapest, II. Debreceni János Budapest, r. ver
seny III. Hlavatsek Franc Wien, IV. Molnár József 
Budapest, V. Starcosky Lajos Budapest.

2. Vasondolálás: I. Hold Autón Wien, II. Molnár 
József Budapest, III. Vitanek József Wien, IV. Auer 
János Budapest, V. Hufnager Sándor Budapest.

3. Modern paróka fésülés: I. Vitanek József Wien,
II. Hold Anion Wien, III. Knotzinger József Wien, IV. 
Schuller Vilii Wien, V. Hlavatsek Franz Wien.

4. Meghívásos csapatverseny: I. A Hölgyfodrász
segédek Országos Egyesületének válogatott csapata 
417 pont, II. A Club dér Damenfriseurgehilfen Wien, 
344 pont. III. A Budapesti Mesterszövetség csapata, 
316 pont.

A díjak a következőképpen lettek kiosztva: I. 
Tandory Ödön aranyérem, 120 pengő, oklevél és a 
budapesti nőifodrász ipartestület aranyérme; II. Deb
receni János ezüstérem, 80 pengő és oklevél, III. Hla
vatsek Franz bronzérem, 50 pengő és oklevél, IV. V. 
Molnár és Starkovszky oklevél.

FRICK TESTVÉREK
Legm odernebben b eren d ezett m üköszörüs  
üzem e. (

Finom acélárúk  és fodrászat! c ikkek  szaküzlete . 
D ebrecenben  csak
FERENC JÓZSEF UT 1. SZ. ALATT VAN.
Vidékre is lelkiismeretes, pontos kiszolgálás. Olcsó áraki
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2. Hold Anton aranyérem, 100 pengő, oklevél és 
a budapesti Vágó Viktor örökös vándordíj, II. Molnár 
József ezüstérem, 60 pengő, oklevél, a budapesti női- 
fodrász ipartestedet ezüstérme, bécsi nőifodrászsegé- 
dek nagyezüst plakettje. III. Vitanek József bronz
érem, 40 pengő és oklevél. IV.—V. Auer és Hufnagel 
oklevél.

3. I. Vitanek József bécsi schamphion, aranyérem, 
100 pengő, oklevél, a budapesti nőifodrász-mesterszö- 
vetség arany plakettje, II. Hold Anton ezüstérem, 60 
pengő, oklevél és a bécsi akadémia aranyérme. III. 
Knotzinger József bronzérem, 40 pengő és oklevél. 
IV. V. Schuller és Hlavatsek oklevél.

4. I. A Hölgyfodrászsegédek Országos Egyesülete
a Gáspár Ferenc örökös vándordíjjá, a csapat tagjai 
pedig egy-egy aranyérem és oklevél, II. A Club dér 
Damenfriseurgehilfen tagjai 1 1 oklevél.

Ez volt a hölgyfodrászsegédek első nemzetközi 
nagy versenye, amely páratlan körültekintéssel volt 
megrendezve, melyért a nagyszáma rendezőséggel az 
élén a legteljesebb elismerés illeti Marsi Pál elnököt, 
aki bámulatos energiával, nagy hozzáértéssel fárad
hatatlanul igyekezett a verseny zavartalan levezetésé
ről és sikeréről.

Nagy Gábor.

Tanulságok a lezajlóit nőifodrász 
versenyről.

Erről a versenyről csak minden szépet és jót ír
hatok.

A Gellért-szálló impozáns termeiben zajlott le a 
ma már társadalmi esemény számba menő nőifodrász 
verseny, melyet most elsőizben rendezett a Budapesti 
Nőifodrász Ipartestület és Mesterszövetség támogatá
sával, a hölgyfodrászsegédek országos egyesülete.

Aki ott volt a versenyen, hogy szépet és munkát 
lásson, az nem csalódott, mert úgy a magyar, mint a 
jelen volt osztrák versenyzők gyönyörű munkát vé
geztek.

Ha azonban tárgyilagos szemmel néztük a ver
senyt az osztrák és magyar versenyzők között mégis 
mutatkozott árnyalati külömbség, sajnos az osztrákok 
javára. Oly tudással, művészi készséggel és ambícióval 
dolgoztak, hogy az tüneményes volt.

Gondolkodóba estem és arra a megállapításra ju 
tottam, hogy ez. az árnyalati külömbség annak tudható 
be, hogy több alkalmuk van a maguk szakmai fejlesz
téséhez. Már a tanonciskolában művészetté fejlesztik 
ezt az ipart és a tanoncidő után a nőifodrász akadé
mián soha el nem lanyhuló szorgalommal folyik a to
vábbképzés munkája. Ez az, ami itt hiányzik! Nálunk 
ha egy munkás kiváló lesz, azt föltétlenül a munka
adójának áldozatkészsége, ösztökélése teszi azzá, 
mert sajnos vagy a munkásba nincs meg az ambíció, 
ha pedig van, úgy nem nyílik mód és alkalom rá, hogy 
magát tovább képezze.

Álljunk meg ennél a gondolatnál! Hány olyan 
mester és iparos van, aki maga is szívesen képezné ma
gát tovább és fejlesztené tudását, ha alkalma kínál
kozna. Tehát lebegjen előttünk célként a szakmai to
vábbfejlesztés gondolata, hogy ez a gondolat egy ál
landó jellegű továbbképző tanfolyam alapját válthassa 
valóra.

O n is, vendége Is
meg lesz elégedve, ha a ki-

REX-FELE válóságáról és tartósságáról 
közismertTÉGELYES

B o r o t v a s z a p p a n t

Egyéb

használja. A tégelyekhez bo
rotvaszappan betét külön is 
kapható.

R ex -fé le  k o zm etik u m o k
púderek, kölnivizek, 
brillantin, hajolaj stb. 
kimérve is elsőrangú 
minőségben és ol
csó árban kaphatók a 
szaküzletekben.

- - - - - - - T
Városi raktár:

PIAC UCCA 69. SZ.
Illatszeriár.

Nem sajnálom sem az időt sem a fáradtságot, 
hogy felmentem és megnéztem azt a szép küzdelmet 
Pesten, mert erőt merítettem a további küzdelemhez, 
tanulságot vontam le a látottakból, melynek hasznát 
mindnyájan látni fogjuk.

I í j .  Ramminger István.

Magyar tárogató.
írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

(Függöny mögött megszólal a tárogató, mire a 
szavaló, mintha a tárogatóhangra feleszmélne és sza
valni kezd. A tárogató fantáziát játszik.)

Magyar tárogató! régi, híres hangszer,
Hívogató hangod hallassad mégegyszer.
Éles sikoltásod szálljon fel az égig .. .
Költügesd az egész Kárpátokat végig,
Ébresztgesd a réges-régen porladókat,
Magyar szabadságért örömmel halókat.
Mert kik hős Rákóczi kurucai voltak, 
Meggyalázott földben békén nem nyughatnak.
Harsogd bele bátran az egész világba,
Hogy Rákóczi népe gyászos rabigába'!!
Harsogd az időknek kegyetlen folyását!
Harsogd - millióknak iszonyatos sorsát!
Harsogd —- a nemzetek erkölcsi romlását! 
Négymillió magyar szörnyű pusztulását!
Harsogd —- az erkölcsnek teljes leziillését, 
Rikoltsd - a becsület kerékbe törését!
Búgd — az édesanya kétségbe esését,
Sírjad alázatos, félénk esdeklését,
Zokogd - hogy Kassának Kosicze a neve,
Halld a tárogatót Magyarok Istene!
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Tájékoztató a tisztességtelen verseny 
esetében követendő eljárásról.

A tisztességtelen verseny esetében a sérelmet 
szenvedett versenytárs vagy pedig a versenytársak ér
dekképviselete (ipartestület, kereskedő társulat és 
egyéb érdekképviselet stb.) három elhatározásra ju t
hat:

I. Hogyha pusztán azt kívánja eldönteni, hogy a 
sérelmezett tevékenység, hirdetés stb. tisztességtelen 
verseny-e vagy sem, tehát pusztán egy elvi jelentőségű 
határozatot kíván provokálni, akkor a kereskedelmi és 
iparkamara zsűrijéhez fordul.

II. Hogyha biztos abban, hogy a sérelmezett te
vékenység tisztességtelen verseny és azt kívánja elérni, 
gyorsan bekövetkező eljárás eredményeképen hozott 
bírósági ítélet útján, hogy a versenytárs a sérelmezett 
tevékenységével azonnal hagyjon fel, abban az esetben 
a kereskedelmi és iparkamara kebelében alakuló vá
lasztott bíróságnál a versenytárs ellen pert indít;

III. Végül, hogyha a versenytárstól a sérelmezett 
magatartás miatt az abbanhagyáson kívül még kár
térítést is kér, — vagy esetleg büntető eljárást is in
dít ellene, — abban az esetben az illetékes kir. Tör
vényszékhez kell fordulnia keresetével.

Minthogy gyakran fordul elő, hogy az érdekelt
ség a kamarához fordul tájékoztatás megadása végett, 
röviden minden egyes esetre felvilágosítást adunk.

1. Eljárás a kamarai zsűri előtt.
Ha a versenytárs sérelmezett magatartása tekin

tetében a panaszos nincsen annak a meggyőződésének 
a birtokában, hogy a magatartás tisztességtelen ver
seny-e vagy ha ez a meggyőződése meg van, de az 
ügyet békésen kívánja elintézni, abban az esetben a 
kereskedelmi és iparkamarához intézett levelében rész
letesen leírja panaszát és kéri a kamarai zsűrit, hogy 
az ügyet tárgyalásra tűzze ki és döntse el, hogy a pa
naszolt tevékenység tisztességtelen verseny-e vagy 
sem? Ha a zsűri azt mondja ki, hogy a kifogásolt te
vékenység tisztességtelen verseny, akkor a panaszolt 
versenytárs saját jól felfogott érdekéből követni fogja 
a zsűri döntését, bár azt követni nem köteles.

II. Eljárás a kamarai választott bíróság előtt.
Ha a versenytárs sérelmezett magatartása olyan, 

hogy a panaszos biztos abban, hogy a kérdéses cselek
mény tisztességtelen verseny, — vagy ha nem is biz
tos, de reméli, hogy a bíróság neki ad igazat és ami a 
legfontosabb, gyors eljárást kíván, — az illető a ka
marai választott bíróságnál a versenytárs ellen pert 
indít.

Panaszos (a továbbiakban felperes) tartozik a ka
marai választott bírósághoz intézett keresetlevelében 
a zsűri tagok névsorából választott biráját megnevez
ni, a keresetlevelet annyi példányban beadni, hogy ab
ból az alperes (alperesek) a bíróság tagjai és ezenfelül 
a kamara részére 1—1 példány jusson. A kereset ma
ga bélyegmentes, jogi képviseltetés esetén a megha
talmazás 1.60 pengős okmánybélyeggel látandó el s a 
kereset beadásával egyidejűleg 40 P előleg fizetendő 
be bírósági költség címén a kamara pénztárába.

A keresetnek a választott bírósághoz való benyúj
tásával kezdetét veszi a bírósági eljárás, amelynek kö
vetkező üteme az alperes értesítése, amely úgy törté
nik, hogy a kamara a kereset 1 példányát végzéssel

megküldi alperesnek és felhívja, hogy választott bíró
ját legkésőbb 8 napon belül a kamarai zsűri tagok so
rából jelölje ki, amit ha elmulaszt, a választott bírót 
sorshúzás útján jelöli ki.

A felek a bíróság tagjai ellen kifogással élhetnek.
Ha úgy a felperes, mint az alperes bíróját megne

vezte a bírósági tagok elnököt választanak, aminek 
megtörténtével a bíróság megalakulnak tekintendő.

A bíróság tagjai: az elnök, akit az Igazságügymi- 
nizter által 3 évre megállapított itélőbirák sorából két 
választott biró választ, továbbá a két választott bíró 
közül, akik közül az egyiket a felperes, a másikat az 
alperes választja. A választott bíróság ügyrendje ér
telmében választott bírósági tagokul csak a kamarai 
zsűri tagjai választhatók. Ez a megszorítás nem hatá
lyos arra a félre, aki sem kereskedő, sem iparos, vagy 
kereskedő vagy iparos ugyan, de üzleti telepe nem a 
kamara kerületében van. Á bírósági testületet kiegé
szíti a kereskedelmi és iparkamara elnöke által az elő
adó titkárok sorából kinevezett bírósági titkár, akinek 
az üléseken tanácskozási joga van.

A bíróság feletti közvetlen felügyeletet a kamara 
székhelye szerint illetékes kir. Törvényszék elnöke 
gyakorolja.

A választott bíróság illetékessége tekintetében az 
alperes üzleti helye, ilyen nem létében lakóhelye irány
adó s kizárólag az ehhez tartozó kamara választott bí
rósága illetékes.

A választott bíróság tanukat és szakértőket hall
gathat meg, azokat megesketheti s az elnökön, mint 
egyes bírón keresztül bírságot szabhat ki.

A választott bíróság ítélete ellen felfolyamodás
sal lehet élni az illetékes ítélőtáblához, amelynek ítéle
tét csak érvénytelenítési perrel lehet megtámadni.

A tárgyalás napját az elnök tűzi ki, amelyen csak 
a bíróság tagjai, a kamara kiküldött titkára (aki egy
úttal a bíróság titkára) a felek s azok jogi képviselői 
lehetnek jelen.

A tárgyalás a felek kívánsága szerint a járásbiró- 
sági vagy a törvényszéki eljárás szerint történik.

A bírósági eljárás befejező része az ítélethozatal, 
melyet indokolva és írásbafoglalva az elnök aláírásá
val a bírósági kézbesítés útján közöl a felekkel, vagy 
azok jogi képviselőivel.

Amennyiben a tisztességtelen versenybe ütköző 
cselekmény elkövetését mondja ki ítéletében a válasz
tott bíróság, kötelezi alperest e cselekmény abbanha- 
gyására s pénzbírságot szab ki arra az esetre, ha al
peres az ítéletnek nem tenne eleget. ítéletében ki
mondja a bíróság azt is, hogy alperes a be nem tartás 
esetére kiszabott pénzbírságot mindannyiszor tartozik 
megfizetni, valahányszor megsérti az ítélet rendelke
zéseit s ezek a pénzbírságok végrehajthatók.

A választott bíróság ítéletében meg nem nyugvó 
fél az ítélet kézbesítésétől számított 3 napon belül fel
folyamodással élhet a kir. ítélőtáblához a következő 
okok miatt:

1. hogy a választott bíróságnak nem volt hatás
köre vagy illetékessége,

2. hogy a választott bíróság nem volt szabálysze
rűen megalakítva, vagy határozatát nem szabályszerű
en hozta,

3. hogy az ítélet hozatalában olyan lói ró vett részt, 
akit a rendes jogerős bíróságnak végzése kizárt vagy 
akinek ily kizárást a fél a választott bíróság ítélet 
meghozatala előtt hibáján kívül nem eszközölhette ki.

6



VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA

4. hogy a bíróság a Jelfolyamodé felet nem hall
gatta meg, illetőleg előterjesztése megtételére nem 
adott módot,

5. hogy az ítélet a felek kérelmén túlterjeszkedik, 
vagy nincs indokolva,

6. hogy az ítélet nincs aláírva.
A felfolyamodás tekintetében a kir. Ítélőtábla ál

tal hozott határozat ellen további felebbvitelnek helye 
nincs!

A választott bírósági ítéletben meg nem nyugvó 
fél kérheti az ítélet érvénytelenítését is azon a címen,
hogy

1. az ítélet a törvény szerint meg nem engedett 
cselekményre kötelez, vagy rendelkező részében ért
hetetlen,

2. hogy olyan fél, akinek perbeli cselekvő képes
sége nem volt az eljárásban nem törvényes képviselője 
által vett részt,

3. hogy valamely fél nevében harmadik személy 
meghatalmazás nélkül járt el,

4. hogy az ítélet hozatalában olyan biró veti részt, 
aki az eljárás során hivatali kötelességét valamely fél
lel szemben büntető törvénybe ütköző módon meg
szegte,

5. hogy a fél ellenfelének vagy másoknak tör
vénybe ütköző cselekménye miatt lett pervesztessé,

6. hogy az ítélet alapjául szolgáló büntető biró 
sági ítélet hatályát megszüntette a büntető bíróságnak 
jogerőre emelkedett ítélete.

A marasztaló ítélet végrehajtása iránti kérelmet 
alperes a választott bíróságnál tartozik benyújtani, 
mely bíróság az iratokat az illetékes .Járásbírósághoz 
teszi át a végrehajtás elrendelése céljából.

A választott bíróság ítélete ellen a felfolyamodás
nak a végrehajásra halasztó hatálya van, az érvényte
lenítési keresetnek azonban nincs.

A kamarai választott bíróságnak szemben a kir. 
Törvényszékkel jelentős előnyei vannak. Ezek egy
részt az eljárás gyorsasága tekintetébe, de főleg és 
ebben van nagyjelentőség a bíróság ideális összeté
telében nyilvánulnak meg.

Eltekintve ugyanis attól, hogy sok esetben egy 
perből kettőt csinál a törvény s így a perek számát 
szükségtelenül szaporítja, emellett a káréríési pereket 
elvonja az eldöntésükre egyenesen predesztinált leg
ideálisabb összetételű bíróság elől. Különösen áll ez 
olyan ügyekre, amelyekben felperes kára összegszerű
leg nem bizonyítható s eszmei kártérítésnek úgyneve
zett anyagi „elégtételnek" van helye. Az elnöki tisztet 
betöltő ítélöbiró irányítása mellett ítélkező ké válasz
tott biró ily esetben a kereskedői és ipari közfelfogás 
által sugalt egészséges gyakorlati érzék alapján min
dig megtalálja azt a helyes mértéket, amely megfelelő 
elégtétel megítélésével a felperest méltányosan kárta
lanítja. Nincs az a rendes bírói fórum, ha még oly bölcs 
tagokkal dicsekedhetik is, amely ebben a kérdésben 
meg tudná közelíteni azt a judiciumot, amely csak az 
üzleti életben szerzett bőséges tapasztalatokban gyö
kerezhetik.

A választott bírósági eljárásnál kívánatos, hogy 
a per vitelével a panaszos fél ügyvédet bízzon meg. A 
keresetlevél alapos elkészítése, a per vitele olyan jogi 
képzettséget igényel, amely a gyakorlati emberben 
nincsen meg. A költségeket illetőleg a választott bíró
ság ítéletében rendelkezik és ebben a tekintetben az 
általános bírósági elvek szerint jár el. Ha a per sikerre

vezet, akkor a költségeket fizeti az alperes, hogyha 
csak részben vezet sikerre, akkor a költségeket köl
csönösen megszünteti.

///. Eljárás a kir. Törvényszék elölt.
Erre vonatkzólag részletes tájékoztatót nem 

adunk, mert ebben az esetben úgyis a panaszos jogi 
képviselője, a meghatalmazott ügyvéd viszi a pert. 
Csupán azt kívánjuk jelezni, hogy ha valaki a válasz
tott bíróságnál indított pert, ez kizárja azt, hogy kár- 
téríési igényét egy külön perben a kir. Törvényszék
nél érvényesítse.

Rendelet.
A tanonctartó iparosoknál felszabadult segéd a 

felszabadulás után, ha a felszabadító mesternél marad 
alkalmazásban, a forgalmi adó szempontjából a fel
szabadítás napjától még egy évig tanoncnak számít. 
Ha tehát olyan iparos, aki nem fizetett forgalmiadót 
azért, mert csak 2 tanonccal dolgozik, egyik tanoncát 
felszabadítja és mint segédet tovább alkalmazza, adó- 
mentességét még egy évig megtarthatja.

Segéd nélkül dolgozó legfeljebb 2 tanoncot tartó 
iparos élvezi a forgalmiadómentességet akkor is, ha 
legalább 50 százalékos hadirokkant segédet alkalmaz. 
Ennek folytán az 1933. évben is megtartja a forgalmi
adó mentességet a segéd nélkül dolgozó, de legfeljebb 
2 tanoncot tartó olyan iparos, aki egy, legalább 50 szá
zalékos hadirokkant segédet alkalmaz. Akkor is men
tes azonban az iparos a forgalmiadó alól, ha nem hadi
rokkant segédet alkalmaz, ebben az esetben a men
tesség azonban csak 1933. június végéig illeti meg és 
a segédet még ebben az évben fel kell venni.

Helyreigazítás. Lapunk első számának 5-ik oldalán a Ke
reskedelmi miniszer 152.288 sz. rendelete I. §-sa végén, a kö
vetkező szöveg olvasható, tehát négy segéd alkalmazása ese
tén legfeljebb 4 tanoncot . .. Ezen közlemény tévesen van le
közölve azért, mert fenti szánni rendelet a következőket tar
talmazza: négy segéd után 3 tanonc foglalkoztatható. Kész
séggel korrigáljuk ezen hibát, már csak azért is, nehogy eb
ből kifolyólag bárkit is jogsérelem érhessen. (Szerk.)

@ KOZ MET I KA
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

Miért fontos a nőnek a szépségápolás.
A bőr szépítésére, illetve a bőr hibáinak eltünte

tésére és a nőnek a díszítésre való hajlama, egyidős 
az ember történetével. Hiszen bizonyítják ezt az őskori 
ember telepítési helyein talált leletek is.

A szorosan vett kozmetikára vonatkozó első írá
sos bizonyítékaink a régi Egyiptomból származnak. 
Ezek kb. 3500 évesek lehetnek. De nem kell az írások
hoz menekülnünk ezen a téren, mert mindenki előtt 
közismertek a perzsák, zsidók, egyiptomiak, görögök 
és rómaiak fejlett kozmetikai tudásukról tanúskodó 
történelmi feljegyzések is, ki ne tudna Kleopátra s sok 
más nagy ókori nő hudoirjának titkairól.

De ne kalandozzunk ilyen messze az emberiség
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történetében, hanem lássuk, hogy miért is fontos ;i 
ma nőjének a kozmetika.

A nő alapjában véve ma is örök, tehát természe
tes célja ma sem változott meg. A cél ma is az, mint 
egykor, a férfinak való tetszés. Köztudomású, hogy 
ménéi szebb egy nő, annál könnyebben kerül abba a 
helyzetbe, hogy férjhez menjen. Ázt hiszem felesleges 
fejtegetni, hogy ez a szempont magában is bőven meg
indokolja azt, hogy mnnyire fontos az, hogy egy nő 
minél mutatósabb s minél kellemesebb megjelenésű 
legyen.

Éhez jön még a mai megváltozott viszonyok kö
zött, midőn sok nő kénytelen az igazi hivatásáról le
mondani, egy másik tény is, nevezetesen az, hogy a 
nőnek is kenyeret kell keresnie. Hiszen azt is minden
ki tudja, hogy a kenyérkereseti pályákon, milyen ne
héz küzdelem áll a nővel szemben egy-egy állás elnye
réséért s bizony valljuk meg őszintén, hogy a szép és 
mutatós nő boldogulása legtöbbször sokkal könnyebb, 
mint a másiké, aki talán tehetségesebb is lehet, mint az 
a másik.

De azért nem keli kétségbe esni senkinek sem, 
mert a mai kozmetikai tudásunk segítségével eltu- 
duk távolítani sok-sok olyan hibát, s megtudunk ja 
vítani sok-sok olyan arcbőrt, amivel régebben tehetet
lenül állottak szemben. Látható tehát, hogy nem csu
pán hiúsági kérdés ez, hanem hatalmas fegyver is a 
nőnek a kellemes megjelenés, melyet fokozni létérde
keik megvédése és biztosítása céljából is szükséges.

De nem csak a leányoknak, hanem — talán na
gyobb mértékben is — az asszonyoknak is ismerniük 
kell a szépségápolás művészetének alapszabályait, 
melyről majd a következő számokban fogok ktilön- 
kiilön röviden beszámolni.

Dr. Bősze Lajos 
v. egyetemi tanársegéd.

Kozmetikai kérdésekben úury a jeligés, mint a névvel el
látott levelekre, válaszbélyeg mellékelésével válaszol a kozme
tikai rovatunk vezetője, Dr. Bősze Lajos orvos, v. egyetemi 
tanársegéd. Cime: Debrecen, Ferenc József út 59. I. cm. Tele
fon II 82.

h í r e k .

Felhívás a debreceni Karíársakhoz!
A helybeli Kartársak a Szaklapot példányonként 

özv. Szász Györgyné Piac ucca 64. sz. a la tti tra fik já 
ban, mint helybeli egyedárúsítónál szerezhetik he, 
Ugyanott a Szerkesztőség megbízást adott az elöl'ize 
tés és hirdetések felvételére. Másnak sem előfizetés, 
sem pedig hirdetés felvételére, úgy helyben, mint vi 
déken megbízást nem adott, ezek szerint ha bárki ki 
sér letet tesz, ké rjük  a hatóságnak átadni, egyben szer
kesztőségünket értesíteni. Szerkesztőség.

Nemzetközi fodrászverseny Becsben. A bécsi hülgyfod- 
rászmesterek és segédek 1933. évi február hó 5-én nemzetkö
zi fésülő versenyt rendeznek Bécsben, VI. Mária Hillerstrasse 
81. sz. alatt levő Hotel Miinchenerhoff termeiben. Bővebbet a 
következő elmen lehet megtudni: Club dér Damenfriseurge- 
hilfen-Wiens, Wien, VI. Getreidemarkt No. 1.

Frick testvérek kitüntetése. Budapesten a legutóbbi kéz
műves ipari tárlaton Frick testvérek debreceni késes- és kö
szörűs üzeme aranyéremmel lelt kitüntetve. Felhívjuk kartár
saink figyelmét ezen cégre azért is, mert ezen köszörűs üzem 
mindenkor a legnagyobb pontossággal és előzékenységgel ál
lott a kartársak rendelkezésére.

Bagói Antal hölgyfodrászmestert letartóztatták. Bagdi 
Antal debreceni hölgyfodrászmestert, voll szakosztályi elnö
köt és ip. isk. szakoktató tanárt, a debreceni vizsgálóbíró 
előzetes vizsgálati fogságba helyezte. Bagdi Antal előzetes le
tartóztatása hamis tanuzásra vak) rábírás bűntett gyanúja 
miatt történt, amely egy hosszabb idő óta húzódó büntető ügy
ből kifolyólag keletkezett. Szakmai körökben élénk feltűnést 
keltett ezen hatósági intézkedés, melynek fejleményeit rend
kívüli érdeklődés kiséri.

Megszűnt a „Figaró”. Bukarestben a múlt év augusztus 
havában „Figaró” címmel egy románnyelvű fodrászújság je
lent meg. A lap csak kétszer tudott megjelenni, a Kartársak 
pártfogásának hiánya miatt beszüntették.

A debreceni férfi fodrász szakosztály köréből. A debreceni 
férfi fodrász szakosztály e hő 19-én este fél 8 órai kezdettel 
tartotta meg Fuchs II. Imre elnök elnöklésével az évnek 
utolsó ülését. A szép számban megjelent szaktársak láttára 
és a komoly tárgyrendnek hallatára azt hittem, hogy végre 
komoly és érdemleges határozatok fognak történni. Sajnos 
azonban, már mindjárt a gyűlés elején rá kellett jönnöm szo
morú csalódásomra. A majdnem 2 '/■< órás gyűlés csupa letye- 
petyélésből állott. Mindenki beszélni akart, mindenki javasla
tokat készít, de a tettre kerüléssel egymásra utalnak. A ve
zetőség arcáról valósággal lesírt a kényszerűség. Ernyedten 
és energia nélkül szól az elnöki csengő. Nincs aki segítene. 
Szomorú tények ezek, melyek feltétlenül megérdemelnének 
változást. ...zsök  . . .  ef.

APRÓ HIRDETÉSEK.

Debrecenben a város legjobb helyén jómenetelű fodrászüz
let, hölgyfodrászat is bevezetve, elköltözés miatt eladó. 
Cím megtudható a szerkesztőségben.

Jómenetelű modern hölgyfodrászat Pestmegye nagyobb váro
sában külföldre költözés miatt jutányosán eladó. Szabó 
fodrásznál Budapest, Wesselényi ucca II.

Debrecen legjobb helyén úrifodrásziizlet, amely 80 éve áll fenn, 
biztos megélhetést nyújt, sürgősen elköltözés miatt ol
csón eladó. Cím megtudható a szerkesztőség és kiadóhiva
talban.

„Lerixtics Mayer” villany ondoláló gép 12 fűtőtesttel, komp
lett felszereléssel ellátva olcsón eladó. Cím a szerkesz
tőségben.

Vidéki városban hölgyfodrász üzlet családi körülmények miatt 
eladó. Érdeklődni lehet: Budapest, Tátra u. 14 Ki. 
Étkezde.

FIGYELEM! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 
bizalommal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, — 
Gyöngyvirág ucca 3. szám. — Válaszbélyeg melléke
lendő!

Felelős szerkesztő és kiadó-laptu'ajdonos 
NAGY GÁBOR borbély és fodrászmester.

Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütörtökön este 
7 órától 9 óráig az Iparoskörben (Simonffy u. 1. sz. II, emelet) 
található, amikor is szívesen rendelkezésre áll a kartársaknak.

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 20-89.
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A  35 £  E H A -fé le  b orotvá lt asz Orsszágos Kész- 
m ű v es  Ipari Tárlaton asz e s z ü s tk o s s z o r u s  
m esteriü ljfa l le ttek  ^
k itü n te tv e !

A BLEHA név teljes garanciát nyújt.

A legkényesebb fodrász igényeinek 
is megfelel a BLEHA 25-ös 
borotva, francia él ára P

0 1 1 ■  c  rv

5
A já n lom  a z  á lta la m  K é s z íte tt  19 cm  
f /o s s z u  V on pilis ultra tja jv á g ó o lló -  
ku i, m e ly e k  fjom oru a n  va n n a k  k ö 
s z ö r ü lv e , n em  to ln a k  é s  a le g fin o 
m a b b  a n g o l k a i  s e r  E lllso n  S t)efe - 
e l  b o r o tv a -a c é lb ó l  k é s z ü ln e k ,  
ára 6 -— p en g ő .

Bleha 24-2/8 a legkeskenyebb 
borotva francia éllel . . . 

Bleha 25-ös borotva minden
4-20 P

szélességben 3 8, 4/8, 5/8 és c/8 
francia é l ......................... 5'— P

Bleha 27-es francia él . . . 4-20 P
Bleha 28-as francia él . . . 4 20 P
Bleha 29-es francia él . . . 5'— P
Bleha 50-es fél homorú él 7 — P
Bleha 7 6 ............................. 8 — P
Bleha 20-as homorú él . . 7-20 P
Bleha—-Supra fél francia él . 6 — P
Bleha—Supra fél homorú él . 7-— P
Bleha—Szecskó francia él 4-80 P

BLEHA FERENC BUDAPEST,
EZÜSTKOSZORUS KÉSMÜVES-ÉS MÜKÖSZÖRÜS MESTER VILMOS CSÁSZÁR UT 27

F i g y e l e m

1 2 O L C S Ó  C IK K !

PAPP LAJOS
IL L A T S Z E R T A R A

^DEBRECEN
A c s a p ó  u . 5 8 . S Z .

SZENZÁCIÓS
ÁRAJÁNLATUNK!
12 drb haj cakkszorító...................................... . P —.20
'A kg finom illatos p ú d e r ................................ . P —.50
1 lit. finom erős illatú kölnivíz 8 féle

különlegesség ...................................... P 5.—
1 lit. dióolaj barna illatos ................................ . P 3.60
1 kg. Schíitzer-Albus vagy öttorony

borotvaszappau ...................................... P 2.40
1 drb. vérelállftó stit't ...................................... P —.16
1 drb lila tim só ................................................... . P —.28
1 drb Matador fodrász fésű ......................... . P —.70
K kg. körömlakk 3 színben ......................... . P 4 —
1 dkg. Kyx körömfényesitő por ................... . P —.30
1 drb 3 sarkos netz kendő 3 színben

ondoláláshoz ...................................... . P —.50
12 drb Neverrip gum ...?  ................................ . P 1.20

Vidékre utánvéttel!
Csomagolást nem számítunk!

FIGYELEM!
VILLANY | | |

ONDULALO GÉPÉT
VEGYEN!

Megrendelhetők
NAGY GÁBOR
fodrászmester, lapunk felelős szerkesztője 
címén a következő gépek:

P R I N Z E S S ,  D Í V A ,  

E U R Ó P ,  R Á D I Ó ,  
F U V A  G É P E K
készpénzáron és részletre.
Kérjen árajánlatot!
Örök ondoláláshoz legfontosabb 
kellék a jó g ép !

DEBRECEN,
Gyöngyvirág ucca 3. szám. 
Lelkiismeretes pontos kiszolgálás !
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