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A mi sérelmeink__
A magyar kézműiparosság közül a/ úri- és női- 

fodrászipárok egyike az, amelyik a legválságosabb 
óráit éli, mert agonizál .. . Halálos sebeket kapott, a 
mai nehéz gazdasági viszonyok mellé.

Ezek a sebek, amelyek előidézték iparunk pusztu
lását, a filléres műhelyek, a munkáskönyvek jópénzért 
való osztogatása, a kontárok elszaporodása és a jóléti 
üzemek. Ezek a tényezők azok, amelyek rombadön- 
Lötték ezelőtt virágzó szép iparunkat!

A hivatott tényezők hiába veszik fel a harcot ezen 
bajok ellen, mert az ipartörvény hézagos rendelkezése, 
máskülönben a cselekmény elkövetőinek minden kép
zeletet felülmúló raffinériája miatt a bajok fészkét 
nagyon nehéz megtalálni, vagy meg sem tudják köze
líteni. Ezért van az, hogy ölhetett kézzel nézik iparunk 
pusztulását!

Pedig nincs olyan hosszú és rossz amelynek vége 
ne legyen, de nekünk nem kell a leghosszabbat, a vé
gét várni, hanem egyszer már azt is lehessen mondani, 
hogy elég volt ebből a játékból és cselekedni kell!

Mosl már alakulóban van mindenütt az. 1932. évi 
Vili. t. c. 25. §-a alapján az Ipartestületi Szék, mely
nek feladata a fenntírt számú rendelet a'apján, éppen 
ezen sérelmeket van hivatva orvosolni és ellene vé
dekezni.

Szükséges azonban az ipartörvény megfelelő mó
dosítása is, legalább olyan formában, hogy akadályoz
tassák meg a szakmai túltermelés, a inunkáskönvvek 
üzletszerű megszerzésével, a tanidő és a gyakorlati se
gédidő felemelésével. Feltétlen iktassék törvénybe a 
kötelező mestervizsga letétele is.

Az ipari tisztesség ellen vétőket az Ipartestület 
részben kizárhassa tagjai sorából és ugyanakkor segéd 
és tanonctartási joga is felfüggeszthető lehessen A 
kontárkodás pedig, amely káros, úgy az államra, mint 
az össziparosságra üldözhessék hivatalból.

Az Ipartestületi Széknek és a Munkaügyi Bizott
ságnak elsősorban is ezeket a bajokat kell megszün
tetni, legyen vége ezen áldatlan és mindnyájunkat 
tönkretevő állapotoknak.

Az iparunk védelmét, fejlesztését és mindnyájunk 
boldogulási lehetőségét, ha szükséges minden nemű 
törvényes szigorral biztosítani kell, már csak azért is, 
mert ezen bajok nem csak az úri- és nőifodrásziparban 
vannak meg, hanem az az összes kézműiparosság sé
relmei, egyben nemzeti érdek is, amely elöl elzárkózni 
nem lehet és azt végrehajtani a közérdekre való tekin
tettel emberileg kötelesség is.

/Vagy Gábor.

Miéri kellell megalakítani a Nőifodrász 
Iparosok Országos Egyesülelél ? __

Irta: Gulyás György Budapest, 
a nőifodrász iparosok örsz. Egyesületének titkára

Több vidéki nőifodrász érdeklődése folytán szűk 
ségesnek tartom, hogy saját lapjukban tájékoztassam 
a vidéki, illetve helyi csoportok megalakítási lehetősé
géről. Nyílt választ adok arra a kérdésre is, hogy a 
meglévő mesterszövetségen kívül, miért kellett meg
alakítani a Nőifodrász Iparosok Országos Egyesületét.

Mindenhol, ahol 20 nőifodrász, illetve a női fod
rászattal foglalkozó iparos együtt van, helyicsoport 
alakítható. Ilyen célból alakuló közgyűlés hívandó 
egybe, mit előzőleg az ottani hatóságnak bejelenteni 
kötelesek. A közgyűlés kimondja a megalakulást és 
megválasztja a vezetőséget, amely áll: 1 elnök, 1 jegy
ző, 1 pénztárnok és I ellenőrből. A közgyűlésről felvett 
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a tagok névsorát és 
lakcímét és fel küldik a központba, ahol aztán az ösz- 
szcs szükséges hatósági bejelentéseket elvégzik.

A másik kérdésre elfogulatlan és tárgyilagos vá
laszom a következő:

A N. F. I. O. E. megalakítását a mai gazdasági vi
szonyok parancsolólag követelte. Szakmánk nélkülö
zött egy olyan társadalmi alakulatot, amely intenziven 
foglalkozik gazdasági kérdésekkel. Olyan, amely al
kalmas a női fodrászattal foglalkozók megszervező é- 
re, hogy azon keresztül olyan viszonyokat teremtsen az. 
iparban, amely biztosítja a tiszteséges megélhetést.
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Mert közhely az a megállapítás, hogy a gazdasági vi
szonyok kialakulását nem lehet úgy, mint az időjárást 
a természet megmásíthatatlan törvényeire bízni; azo
kat emberi agy tervezi és minden iparban a gazdasági 
jó lé t olyan, ahogyan azokat végrehajtsák. Ahoz tehát, 
hogy a fodrásziparban megindult az a lezüllési folya
mat, amely Budapesten megszámlálhatatlan évtizedek 
óta fennálló üzleteket tesz tönkre megállítható legyen 
és ahhoz, hogy ez az ipar ismét biztos exisztencia le
gyen a fodrászok számára feltétlen szükséges egy 
olyan organizáció, amely legalább lehetővé teszi, hogy 
mindenki, aki ezt az ipart űzi tagja lehessen. Ez fő
leg most fontos, mikor az 1932. évi Vili. t. c. elren
deli, hogy mindenki, aki a női fodrász ipart űzi köteles 
a nőifodrász ipartestületnek is tagja lenni.

Eddig a Budapesti Nőifodrászok Mester Szövet
sége képezte a nőifodrász ipar társadalmi alakulatát. 
Sajnos, az alapszabályai abból az időből származnak, 
mikor még Budapesten alig volt 30—40 nőifodrász üz
let és úgy rendelkeznek, hogy minden belépni szándé
kozónak előbb különböző vizsgákon kell keresztül es
nie és a taggyűlés 2/s igenlő szavazata szükséges, hogy 
felvehető legyen. Azért van az, hogy még ma is kb. 
20—30 taggal rendelkezik. Ilyen taglétszámmal pedig 
el sem képzelhető, hogy csak Budapesten kb. 1000— 
1200 nőifodrászattal foglalkozó fölött diszponálni tud
jon, vagy a legcsekélyebb eredménnyel kecsegtető 
gazdasági mozgalmat csinálhasson. Ha pedig megkap
ná az „Országos”-ra állítólag módosított alapszabá
lyait, — amit nem hiszek, — mert ml sokkal előbb 
nyújtottuk be jóváhagyás végett az alapszabályainkat, 
— különösebb eredményt akkor sem érne el azért, mert 
nem tudom elképzelni, hogy a mai modern gondolko- 
zású generációt konzervatív keretek közé lehetne szo
rítani. Sem budapesti, sem vidéki szaktársakat tagfel
vétel miatt ismételt tanonc vizsgákra nem kaphatók.

Röviden ismertetem az okokat, amiért megala
kítani kellett egyesületünket. Ez úton kérem a vidéki 
szaktársakat mindenütt, ahol lehet létesítsék meg a 
helyi csoportokat, hogy az egyesületünk által megin
dítandó gazdasági mozgalom a vidékre is kiterjesz
kedhessen. Végül felhívom vidéki szaktársaim figyel
mét, hogy egyesületünk a Budapesti Nőifodrász Ipar
testület VIII., József körút 9. sz. a. helyiségében min
den hétfő, szerda és pénteki napokon hivatalos órát 
fart, ahol ipari ügyekben, vagy az ipari és üzleti kér
désekkel kapcsolatos kérdésekben felvilágosítással 
szolgál.

Azok a vidéki szaktársak, akik különböző kérdé
sekkel fordultak hozzánk, kérem őket egyelőre ezt a 
válaszomat vegyék tudomásul.

Pesti levél.
Az ipartestület közgyűlése imc igazolta amit fél

év előtt e lapban hangoztattunk, hogy a jelenlegi ve
zetőség már születése pillanatában elvesztette maga 
iránt a bizalmat. A választások előtti vérmes ígéretek
kel és a volt vezetőségnek az ezzel szemben való fá
sultsága miatt a hatalmat magukhoz tudták ugyan ra
gadni, de a beköszöntő, amelyek már a felelős ajkak
ról önbizalommal kellett volna, hogy elhangozzék, 
semmit mondó üres szólammá vált, s a jobb jövőben 
vetett hitet derékba törte. A tárgyilagos szemlélő és 
aki ismerte az új vezetőség összeállítását, már kezdet
ben tisztába volt az ígéretek képtelenségével. Tudták,

hogy a régi vezetőség ellen indított harc nem a szak
ma érdekében történik, hanem részben a megsértett 
hiúság bosszúja, másrészt egyesek anyagi érdeke keres 
kielégítést. A testület sajtóján keresztül egy ideig le
hetett a vezetőség felmagasztalásával, de különösen a 
bukott rezsimre szórt vádak kovácsolásával port hin
teni a közvélemény szemébe. Azonban a sokszor han
goztatott önzetlenség és a folytonos becsmérlés végre 
felnyitotta a szaktársak szemét és meglátta a csúnya 
játékot, amelyet vele űznek.

A legelemibb kötelessége a vezetőségnek, hogy a 
közgyűlés határozatait legyen az rá előnyös vagy nem, 
tiszteletben tartsa. Akkor, amikor a közgyűlés úgy ha
tározott, hogy az elnökség költség előirányzatával 
szemben az ellenzékét fogadta el, amely a tiszteletbeli 
állások díjazását megszüntetni és a hivatali személyzet 
munkakörét racionalizálni kívánja, nem lehet más út 
a számára, mint alávetni magát, vagy átadni helyét az 
elfogadott javaslat beterjesztőinek. Az már nem tar
tozik a gondjai közé miként fogják a testület admi
nisztrációját az általuk készített keretbe beilleszteni. 
A felelősség rájuk háramlik. A felelősségrevonás jo 
ga pedig minden tagnak megmarad.

Túlzott beképzelés, — amelyet az eddigi tényke
dés egyáltalában nem igazol - kell ahoz, hogy a je
lenlegi vezetőség csalhatatlanságot vindikáljon magá
nak. A módosított költségvetésnek mindenesetre meg 
van az az előnye, hogy a szakmára háramló terheket 
lényegesen csökkenti. Ami pedig a szellemi irányítást 
illeti, ha többet nem is, de annyit elfogunk érni, mint 
a jelenlegi vezetőség alatt. Ezt az eredményt azonban 
olcsóbban kapjuk meg.

A közgyűlés határozatát konsternáciőval fogadta 
a vezetőség. Amíg kívül voltak főtörekvésük arra irá
nyult, hogy a bárányokból vérszomjas farkasokat ne
veljenek maguknak. Most pedig, amikor révben van
nak, zokon veszik ha a horibilis tagdíjemelés ellen va
laki fel mer szólalni és tiltakozik, hogy birka módra a 
gyapjút leszedjék róla. Az ellenzéket is éppen ez a 
programonkívüli szám keltette életre, miután nem tűr
heti, hogy a súlyos helyzetben levő szakmát erején fe
lül megterheljék. Az ellenzék nem kíván idegeket és 
csontokat megörlő munkát senkitől. Tetszésére bízza 
mindenkinek a közért hozandó önfeláldozási készsé
get. S amennyiben a mai vezetőség ezt terhesnek ta
lálja, a közgyűlés magában foglalja a konzekvenciát. 
Sem az ipartestület ímvmenetét, sem a szakmát nem 
érné ebből vesztesség.

A vezetőségnek felesleges aggódnia az ellenzék 
által teremtett új helyzet miatt. Vannak még áldozatot 
hozó emberek a szakmában kiknek nem mentalitásuk, 
hogy a Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen. Bebi
zonyították ezt azzal, hogy eszükbe sem jutott pro
pagandájuk költségeire a mesterszövetség vagyonát 
felhasználni, hanem önkéntes adakozásból fedezték 
azt. Ez a gesztus biztosíték a tiszteletdíjakról való le
mondás őszinteségére. De ne féltse a vezetőség az iro
dai adminisztrációt sem, nagyon áttetsző okoskodás a 
tiszteletbeli állásokat olykép feltüntetni, mintha ideg
ölő munkájuk nagy részét ne lehetne a fizetéses alkal
mazottakra ruházni.

Ma tehát az a helyzet, hogy a lezajlott közgyűlés 
után nem lehet pontot tenni. Messze kiható következ
ményeket fog még maga után vonni. Két alternativa 
előtt állunk. Vagy helyén marad a jelenlegi vezetőség 
és kényszerből kénytelen megnyitni egy új szellem 
kapuit. Tudniillik a jövőben a testületi pozíciókért nem
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az anyagiak fogják harcra tüzelni az embereket, ha
nem tényleg a közjó előmozdítása l°«7 a versengés 
célja. Ha azonban távozik új perspektíva nyílik meg. 
A kiérdemesült vezetőség• helyébe bevonul a szakma 
mindkét ágazatát egyenlő szeretettel felölelő életkedv
vel és alkotási vággyal te líte tt fiatalabb gárda, az o r
szág fodrásztársadalmának őszinte örömére s így re
ményünk lehet,.hogy a kettészelt iparunk az érdekkö
zösség fo lytán ismét egyesülhessen.

Dunamenti.

Üj idők, új gondolatok.
írta: Kontrő János,

a budapesti fodrász ip. test. volt elnöke.
Ki mert volna még pár évvel ezelőtt arra gondol

ni, hogy a legilletékesebb tényezők fognak oly irány
ban megnyilatkozni, hogy bizonyos rendszabályokat 
kell az ipari életbe belevinni azért, mert a túlságos 
eliparosod'ás hova-tovább olyan íielyzetet teremt, 
amely meggátolja az ipar űzőt a megélhetésébe. Pe
dig az a megállapítás nem kisebb embertől hangzott 
el, mint Gömbös Gyula Magyarország miniszterelnö
kétől. Úgy látom, hogy a sok jajkiáltás végre eljutott 
már oda, ahol a kérdésben legilletékesebbek dönteni 
fognak. Hogy ezt a kérdést milyen módon akarják vagy 
fogják megoldani, erről mi iparosok ne vitatkozzunk, 
ez az ő dolguk, de hogy ennek a megoldásnak könnyebb 
természetű lefolyása legyen, az már mireánk iparo
sokra tartozik. Itt ismételten utalnom kell arra, hogy 
a vezetésem alatt álló Ipartestület már 1-931. évben 
megtette ezirányban az első lépéseket akkor, amikor 
elöljárósági határozattal kimondotta, hogy fodrász- 
tanoncot csak négy középiskola elvégzése után, csak 
négy évi tanoncidőre szerződtet. S hogy ez a gyakor
latban mennyire vált be, mi sem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a tisztelt tanonctenyésztő mester urak 
ma már újsághirdetések utján sem képesek tanoncot 
szerezni. Nem vitatom, hogy ennek egyik alapvető 
oka a fodrászipar helyzetének túlságos leromlásában 
keresendő, de mindenesetre a foganatosított intézke
dés is nagyban hozzájárult a szakmára törtetők távol
tartására. Igaz, hogy ez a megoldás nem máról hol
napra v;ilik üdvösségünkre, de én remélem, hogy nem 
is olyan sokára éreztetni fogja hatását, ez eddig az 
érem egyik oldala.

De van ennél egy sokkal súlyosabb,— miként le
hetne átmenteni a mesteri kart? Nézetem szerint csak 
az összeköltözéssel! Igaz, hogy elgondolásom ellen
kezik a kisiparos felfogással, de ha szétnézzünk a vi
lágban s látjuk azt, hogy nem csak a közép, ele a nagy- 
vállalatok is bizonyos kooperációra kényszerültek, 
akkor önkéntelenül előtérbe tolul a kérdés, hogy mi
ért nem tud a kisiparos társadalom is helyzete felja
vítására megfelelő megoldást találni?! Tisztában va
gyok azzal, hogy ezen megoldásnak nemcsak fény-, 
de árnyoldala is van. Ismerem száz százalékig fodrász 
kollégáimat, tudom, hogy az egyéni önhittség egyet
len társadalmi rétegben sincs oly nagy mértékben ki
fejlődve, mint közöttünk s mégis a cél érdekében 
kénytelen vagyok a felvetett eszme szolgálatába sze
gődni és az üzem összevonását ajánlani. Van ennek 
nagyon sok oka az üzem összevonásokból származó 
megtakarításokon kívül is. Nevezetesen egy ilyen ösz- 
szevont üzemnek egész más a termelése, úgy mennyi

„K IV A ”
a í r t r a  ártalmatlan Myttoay ragM HAJFESTÉK,

Prof. I. MAS, PARIS gyártmánya,
állandóan raktáron:

160.
161.
162.

163.

Fekete (noir)
Barna (brun)
Sötét gesztenyebarna

(chatain foncé) 
Gesztenyebarna (chat.)

164. Világos gesztenyebarna
(chatain clair)

165. Sötét szőke (blond fo.)
166. Szőke (blond)
167. Világos szőke (blond cl.)
168. Tompa szőke (bl. pale)
169. Vöröses barna (acajon)
170. Vöröses gesztenyebarna

(chatain fauve)

171. Vöröses szőke (bl. roix)
172. Sötét vöröses (roux f.)
173. Hamvas (cendré)
174. Hamvasszőke (bl. cend)
175. Velencei szőke

(blond vénitien)
176. Aranyszőke (bl. dóré)
177. Párisiszőke (bl.parisien)
178. Baby szőke (bl. bébé)
179. Dán szőke (bl. danois)
180. Hollandi szőke

(blond hollandais) 
SZÍNEKBEN.

1 DOBOZ ARA P 2-50.
Dauerwelle alkalmazásánál a színek sohasem változnak.

Már előzőleg Hennával, vagy bármely 
más festékkel festett hajaknál minden 

meggondolás nélkül használható. 
M I N D E N  S Z A K Ü Z L E T B E N  K A P H A T Ó .  

Magyarországi főraktár:

„MONOPOLIA”
B U D A P E S T ,  V., MÉRLEG UCCA 10. SZÁM.

Telefon: 81-0-73.
Debreceni főlerakat:

K Á N T O R  E R N Ő  É S  T S A
(Városháza épület).

ség-, mint minőségben. Közös érdekké válik, hogy az 
olt foglalkozók csak kifogástalant produkáljanak és 
minél többet. Megszűnik a sok apró üzem által kiter
melt tanonc mennyiség. Feltételezhető, hogy megta
karítások fognak mutatkozni házbérben és minden 
másban. Eleje vétetik az iparrontó féktelen konkur- 
renciának, miáltal nem lesz közöttünk annyi elesett 
és életnívójában meg nem nyugvó ember. Természe
tes, hogy az így életre hívott üzemekbe be kell hozni 
a legszigorúbb szolgálati fegyelmet, s az ellene vétőt 
kártalanítás után onnan elbocsátani.

Lehet, hogy elgondolásom nem nagy rokonszen- 
vet fog kartársaim körében kiváltani, de szerintem a 
szakmamentésnek ez volna az egyetlen gyakorlati 
módja.

A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 
özv. Szász Györgyné Ferencz József út 64. sz. a. tra 
fik jában szerezhetik be. Ugyanott a szerkesztőség 
megbízást adott az előfizetések és hirdetések felvé
telére.

Budapesten az előfizetéseket és hirdetéseket Cser
nyák József kartársunknál IX. kér. Lónyay u. 49. sz. 
a. lehet feladni.

Lapunk részére a közleményeket minden hő 5-ig 
kérjük  a szerkesztőség címére, Debrecen, Gyöngyvirág  
utca 3. sz. megküldeni. — Szerkesztőség.
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A íanonckérdés a fodrász és  
borbély szakmában.

írta: Széchényi Ferenc, Szeged.
Amerre csak kollégát találok mindenütt csak az 

a sírásuk, hogy a mi iparunk tönkre van téve és ebből 
a zavarból már kiút nincs. Ez a felfogás pedig nagyon 
téves. Amíg mi magunk nem segítünk iparunkon addig 
sírhatunk s amíg erőnk szét van forgácsolva addig 
mindig csak panaszkodhatunk. Tanuljuk már egyszer 
meg azt a régi jelszót, hogy „egyesülésben rejlik az 
erő”. Itt felhívom csonka hazám minden mesterét, 
hogy gondolkozzon hova fog vezetni az, ha a tanon- 
cokat légió számra eresztjük ki munkahelyeikből. Itt 
szólni akarok városunkról is Szegedről, mert itt is, 
különösen a hölgyfodrász szakmában burjánzottak el 
a kontárok. Hát ki ennek az oka? Miért sírnak? Hisz 
önmaguk ásták meg a sírt, amelybe ha nem vigyáznak 
bele is kerülnek! Hát e tisztes szakmát szabad lett 
volna annyira lebecsülni, hogy pár hónap tanonc idő 
eltöltése után már megkapta a tanonc a segédkönyvet! 
Drága tanoncok lettek ezek — s drága mesterek, mert 
ezek akiknek sürgős volt a felszabadulás, pénzért, ezek 
lettek iparunk sírásói. Tehát most látják azok, akik 
részt vettek a tanoncok ilyen termelésében, hogy mi
lyen nagy ellenségei lettek ők e tisztes iparnak és ön
maguknak. Minden iparos kartársamat arra kérem, 
ne engedje ezt a hazánk legintelligensebb iparágát ebek 
harmincadjára jutni, hanem igenis meg kell védeni és 
harcolni azért, hogy iparunk a méltó helyet ismét fog
lalja el. Iparunkat mások is csak úgy becsülik meg, ha 
mi is megbecsüljük. Hogy ezt elérhessük minden vi
déki szakosztály figyelmét felhívom, hogy liizze napi
rendre, hogy minden téren a szakmai rendnek fog ér
vényt szerezni! Annál is inkább fontos ez, mert ha a 
tanonctartást megszigorítjuk, akkor nem kell véde
keznünk a kontárok ellen és a segédek is jobb fize
téshez jutnak s így iparunk mentes lesz a kontároktól.

A múlt évi sveizi utam alkalmával tapasztaltam 
azt, hogy ott tanulókat igen keveset láttam s iparukat 
oly erősen védik, hogy ezen a téren megilleti őket a 
legnagyobb tisztelet. Külföldi munkás mai időkben ot
tan munkát nem is kaphat.

Most már hiszem, hogy minden szaktársam tisz
tába van azzal, hogy iparunk megvédése legelőször is 
a mi feladatunk. Minden nemtörődömség csak a mi 
bajunk lesz, mert ez csak a mi hanyagságunk. Azt 
mondja a kisiparos kolléga: hát a törvény nem véd 
eléggé s ezért megyünk tönkre! A tévedés óriási, a 
hiba bennünk van, mert nem értjük meg egymást, olya
nok vagyunk mint az ellenségek, bántjuk egymást ak
kor, amikor barátságosan kellene egyesülnünk és 
olyan nívóra emelni iparunkat, hogy mintaképe legyen 
a szakmánk hazánknak! Ha mi országosan nem egye
sülünk, amely most már folyamatban van és óhajain
kat, bajainkat országosan egyesülve nem visszük a leg
magasabb fórum, a törvény elé, akkor nem is vehet
nek tudomást rólunk, de ha egyesülve sebeinket meg
mutatjuk, akkor én hiszem, hogy ügyünk sikerülni fog. 
Mégegyszer kérek minden szaktársat, hogy tegye ma
gáévá e megmozdulást és ha mindannyian tömörülünk 
az Országos Szövetségbe, úgy iparunkat nem félthet
jük majd sem a kontártól sem más egyebektől. Minden 
kartársnak az Országos Szövetségben van a helye. 
Előre. Ügy legyen!

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

Az általános vasárnapi 
munkasztinelről.

írta: Nemess Endre, Nyíregyháza.
Most, hogy az itteni szakosztály vezetői egy kis 

időre meghasonlottak magukkal, ezen fejek nélküli ál
lapotot, egy kollégánk kihasználva, akciót indított a 
borbélyok között, az általános vasárnapi munkaszünet 
érdekében. Az ívet a segédek teljes számban meggyő
ződésből, a mestereknek pedig több mint fele, tévedés
ből (hogy azt láttamozza) aláírta.

Most amidőn részben a rossz gazdasági helyzet 
részben pedig a vasárnap reggeli 7 órai nyitás s az 
esteli hét órai zárás, a borbélyiparosok kényszerű 
uraskodása következtében, már-már alig van meg a 
mindennapi kenyér, amikor már más városok borbé
lyai tűzzel-vassal a vasárnap délelőtti munkaszünet el
törlésén dolgoznak, mert belátták, hogy vendégük egy 
nagy része, pont az általános vasárnapi munkaszünet
re való tekintettel, áttért az egyedül borotválkozásra, 
a másik részét pedig élelmes borbélysegédek a laká
sukon szolgálják ki. Nyíregyházai borbélyok ne 
játszatok a tűzzel, nézzétek meg, hogy ezen tűz 
attól ered, akinek mesterkedése benneteket a kiszol
gálási díjak destruálását illetőleg, a jelenlegi kolduso
kat is megalázó nyomorúságos nívóra sülyesztett. Igye
kezzetek most, amíg talán még nem teljesen késő, az 
általános vasárnapi munkaszünet ellen sorompóba ál
lam', mert pillanatra sem szabad felednetek, hogy az 
az általános vasárnapi munkaszünetet, most igen köny- 
nyű megcsinálni, de annál nehezebb lesz vissza csinálni. 
Vagyis be kell látnunk azt is, hogy valóban nem a 
borbély van a vendégeiért, hanem ellenkezőleg!

Az általános vasárnapi munkaszünet gondolata, 
a Ti közömbösségtekből könnyen diadalmaskodhat, de 
ha ez — ne adja az Ég - -  valóban megtörtént, akkor 
Pirrhus epirusi király szavaival élve, Ti is elmondhat
játok, hogy még egy ilyen győzelem és el vagyunk 
veszve!

Az országos verseny 
okleveleinek átadása.

A debreceni Nőifodrászmesterek Szakosztálya f. 
évi május hó 23-án díszgyűlés keretében osztotta ki a 
március hó 19-én megtartott országos versenyen díjat 
nyert résztvevők okleveleit.

A díszgyűlést Ramminger István szakosztályi el
nök nyitotta meg, elmondva az örök szép nemzeti 
Hiszek egyet. Utánna méltatva a versenyen résztvevők 
érdemeit, egyben köszönetét nyilvánította a verseny 
megvalósíthatósága érdekében íésztvett hatóságok és 
személyek tevékenységét s egyben felajánlott díjait.

Az ipartestület képviseletében Vági István ipar- 
testületi elnök és Lechner Lajos ipartestületi jegyző 
voltak jelen. Az okleveleket Vági István ipartestületi 
elnök adta át a kitüntetetteknek szép beszéd kíséreté
ben, megemlítve egy ilyen verseny úgy erkölcsi, mint 
gazdasági jelentőségét iparunkra. De reá mutatott a
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versenyen történt egyes hibákra azért, hogy a jövőben 
megrendezendő versenyen azok kikíiszöböltessenek.

Végül Fuchs H. Imre szólalt fel, méltatva Ram- 
minger István sz. o. elnök érdemeit, aki a versenyt 
törhetetlen akarattal és energiával valósította meg, 
megjegyezve, hogy tartsanak ki továbbra is egyönte
tűen Ramminger István sz. o. elnökkel szemben, aki 
tevékeny munkájával csak a szakma érdekeit szol
gálja.

Az oklevelet a következők vették át: Erdélyi Esz
ter, mint a Szántó-féle vándordíj nyertese Debrecen, 
Papp Mihály Berettyóújfalu, Bodnár Mihály, Hideg
kúti János, Sólyom Károly és Bökönyi Sándor Debre
cen, mint tanulók Szőke Magda, Rácz Juliska és Sar- 
kadi Ferenc Debrecen.

#
A díszgyűlés befelyezése után a jelenlevők az An

gol Királynő „Bundájában" barátságos összejövetelt 
tartottak, ahol az első felköszöntőt lapunk felelősszer
kesztője mondotta, megjegyezve azt, hogy egy ilyen 
verseny megvalósításáért, amely Ramminger István 
kezdeményezésére és sok fáradtsága árán valósult meg 
a sz. o. nem kellően méltányolta az érdemeit akkor, 
mikor ő a munkáján kívül anyagi áldozatot is hozott a 
vándordíja megalapításával. Vági István ipartestületi 
elnök szép felköszöntője után beszéltek még Fuchs H. 
Imre, Papp Mihály és Dudás János, mely beszédekre 
Ramminger István válaszolt és az összejövetel a kar- 
társak legjobb hangulata mellett telt el.

Ezen versennyel kapcsolatosan a budapesti Női- 
fodrász Mesterszövetség az elért eredményes munkás
ságáért Ramminger István kartársunknak a szövetség 
díszérmét, Moldován Béla kartársunknak pedig a szö
vetség oklevelét adományozta. Ezen kitüntetéseket a 
debreceni Ipartestület junius hó végén elől járósági 
ülés keretében fogja átadni. Ezen kitüntetés arra ér
demes kartársainkat ért, - de meg kell jegyeznem 
ugyanakkor, hogy a Mesterszövetség nem voll annak 
tudatában, hogy a verseny erkölcsi és anyagi sikeré
hez mások is hozzájárultak, akiknek a mellőzése va
lószínűen tévedésen alapul.

Nagy Gábor.

A délvidéki fodrászmeslerek 
nagygyűlése Szegeden.

írta: Széchényi Ferenc, Szeged.
A szegedi úri- és hölgyfodrász szakosztály az ipari 

vásár alkalmával megtartotta a délvidéki úri- és hölgy- 
fodrászmesterek nagygyűlését, a Raffay vendéglő kü
lön termeiben.

A nagygyűlést Sáry István, a szegedi úri- és hölgy
fodrász szakosztály elnöke nyitotta meg és fölkérte 
Míiller Károlyt, a budapesti úri- és hölgyfodrász ip. 
test. elnökét a nagygyűlés bevezetésére. Míiller Károly 
szaktársunk megnyitó beszéde után a szakma megbe
csülését és a szaktársak egymás iránti szeretetét hang
súlyozta. Csendé Gy. hódmezővásárhelyi szaktárs mon
dotta el sérelmeit a mezővárosok úri- és hölgyfodrász 
szaktársainak. Károsnak tartja a vasárnap reggeli nyi
tást, amely orsz. rendelet szerint 7 órakor kezdődik. 
Kéri a mesterekre kirótt ÜTI illetékek 25%-át az el
aggott iparos mestereknek alapja javára utalni, tekin

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

REX-EELE valóságáról és tartósságáról

TÉGELYES közisnl'r'

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~féle k o z m e tik u m o k
púderek, kölnivizek, 
brillantin, hajolaj stb. 
kimérve is elsőrangú 
minőségben és ol
csó árban kaphatók a 
szaküzletekben. Városi raktár:

PIAC UCCA 69. SZ.
Illatszertár.

tettel arra, hogy minden iparos egész életén át adózik 
ennek az intézménynek. Steiner Miklós szegedi szak- 
társ nem javasolja a fodrász tanoncoknál kötelező 4 
középiskolát. A nagygyűlés elfogadta a 6 elemi kép
zettséget azon feltétel mellett, hogy a tanonc idő 3—4 
év között legyen. Földesi szaktárs Hódmezővásárhely 
ről szintén a tanonctartás szabályozásáról és a gilette 
megadóztatásáról beszélt. Dr. Herb, az Országos Szö
vetség titkára buzdította a szaktársakat a tömörülés
re, mert csak így lehet majd érdekeink mellett síkra 
szállani, ha minél többen bent leszünk az Orsz. Szö
vetségben. Végül Míiller Károly szaktárs összegezte a 
felszólalásokat, egybefoglalta a sérelmeket és szép 
impozáns beszédben vázolta azt, hogy mindennek csak 
mi vagyunk az okai, mert nem tartunk össze és nem 
értjük nreg egymást. Végül a nagygyűlés tiltakozott 
a vasárnapi munkaszünet vidékre való kiterjesztése 
miatt. Utánna Míiller elnök megköszönte a kartársak 
megjelenését s örömét fejezte ki, hogy ily szép szám
ban gyűltek össze ezen nagygyűlésre. Végül Sáry Ist
ván a szegedi úri- és hölgyfodrász szakosztály elnöke 
megköszönte a vidéki és helybeli szaktársak megjele
nését és a nagygyűlés a legszebb egyetértésben ért 
véget.

Kartársak fittyeimébe. Rendkívül praktikus plakátot ho
zott forgalomba Bandler Fiilöp budapesti kollegánk, mely 
plakát az önborotválkozás hátrányait híven tükrözi vissza, 
egyben a fodrászipar üzésére propagandát jelent. — Ezen 
plakátok eladásával Bottá Kornél urat bizta meg Bandler 
kollegánk, aki Debrecenben Kartársainknak az üzletében sze
mélyesen mutatja be. Kérjük Kartársainkat, hogy minél töb
ben vegyék azt meg már csak azért is, mert propagandát 
jelent. Ára darabonként 1.— pengő.

..HENNE FLORAL EGYPTIEN
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A debreceni férfifodrász* 
m esterek szakosztálya körül.

A debreceni férfifodrász mesterek szakosztályá
ban, mint már megírtuk a vezetőség beadta a lemon
dását.

Az ipartestületi elöljáróság a lemondásra vonat
kozólag megbízta Vági István ipartestületi elnököt, 
hogy szakosztályi ülés keretében állapítsa meg a le
mondás okát, mivel a lemondás nem volt megindokol
va és tegyen róla jelentést az elöljáróságnak.

A szakosztályi ülést f. évi május hó 29-én az Ipar
testület hivatalból hívta össze, amikor a jegyzőkönyv
ben levő és ismertetett okok alapján a lemondás oka 
kétségtelenül megállapíttatott. Előzőleg azonban 
Fuchs H. Imrét még az ülés előtt maradásra akarta 
reábirni az Ipartestületi elöljáróság, de Fuchs H. Imre 
kijelentette, hogy előzőleg a szakosztály véleményét 
akarja megtudni.

Az ülésen többek felszólalása után az elnöklő 
ipartestületi elnök elrendelte a szavazást, hogy elfo
gadják-e a vezetőség lemondását vagy sem. Titkos sza
vazás útján 22 szavazat adatott le, ebből az elnökség 
mellett 12 szavazat, míg ellene 10 szavazat jutott. Az 
eredményt Vági István hirdette ki, megjegyezve, hogy 
most már látja, hogy két pártra szakadt a szakosztály 
és ilyen értelemben megbízatásához híven fog jelen
tést tenni az ipartestületi elöljáróságnak.

Egyébként az ülés alatt a legérdekesebb felszóla
lást Moldván Béla kartársunk tette, szembehelyezkedve 
a már megállapított tények mellett, hogy a vezetőség 
lemondását a fiatalabb generátiók előbbre való törek
vése idézte elő. Ezen felszólalás már csak azért is meg
örökítésre méltó, mert Moldván Béla éppen a legfiata
labb generátiók közé tartozik. Felszólalása élénk vissz
hangot keltett, mely a mi álláspontunkkal szintén el
lenkezik, mert igenis szükséges az, hogy a közéleti mű
ködésben mindig azok legyenek, akiket a közbizalom 
oda méltónak tart, tekintet nélkül arra, hogy 25 éves-e 
vagy pedig 70. Egyébként szükséges volna már ezen 
régóta húzódó ügyet sürgősen elintézni, amely a kar- 
társak óha ját valósítaná meg1
r^TiT^ TxTjTxTxTxTiTXTxrxTxTxTiTxTxT| lT,7 Ty;)

A Debreceni Iparíeslüleí Borbély- és  
Férfifodrászmesterek Szakosztályának  

ügyrendje
II.-ik közlemény. —• Folytatás.

13. §. Úgy a tagsági díjak, valamint az esetleg 
kirótt bírságpénzek az Ipartestület közbejöttével 
közigazgatási úton, közadók módjára hajtatnak be.

14. §. Az a tag, aki egy évet meghaladó tagdíjjal 
hátralékban van, semmiféle tisztségre nem választható.

15. §. Amennyiben a szakosztály, vagy választ
mány határozata ellen valamely szakosztályi tagnak 
kifogása lenne, joga van az Ipartestület elöljárósá
gához 15 napon belül, a ránézve sérelmes határozatot 
megfelebbezni.

Felebbezés csak a szakosztályi elnökség útján 
terjeszthető be. Az elnökséget megkerülve, bárhova 
beadott felebbezés nem tárgyalható és hivatalból 
visszaútasíttatik.

A szakosztályi elnökség a továbbítás végett be
adott felebbezést indokolásával, jegyzőkönyvi kivo-

K o lle g ú m !
Ön D a u rg ép eí  
aKctr venni

?

KÉRJEN PROSPEK
TUST AZ EGYETLEN 
MAGYAR TALÁL- 
MÁNYU SZAB.

•  GÉPRŐL.

TÖKÉLETESEBB 
MINDEN MÁS 
GÉPNÉL

GYORS MUNKA

BIZTOS EREDMÉNY

MAGYAR ^ OLCSÓ

10 FÜTŐS ZSINÓROS 
KÉSZÜLÉK

320  ^

DÍJTALAN
p r e c í z  b e t a n í t á s
VIDÉKRE IS

G A Á L  S Á N D O R
FODRÁSZMESTER

A „G. S.“  GÉPEK FELTALÁLÓJA ÉS GYÁRTÓJA

BUDAPEST VIII., Rákóczi úi 1. sz.
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Mattal felszerelve köteles 15 napon belül az Ipartes
tület elöljáróságához beterjeszteni.

16. §. Kiválóan jó eredménnyel vizsgázó tanon- 
cokat a vizsgáztató bizottság előterjesztésére a szak
osztály oklevéllel és pénz vagy tárgyadománnyal tün
tetheti ki.

17. §. A szakosztály évenként egy kultúr és vi
galmi bizottságot választ; tagjai: egy elnök, egy al- 
elnök, egy jegyző és három tag. A vigalmi bizottság 
terveket dolgoz ki, bált, teaestélyt stb. készít elő, de 
előzőleg a tervet köteles a szakosztály elé terjeszteni.

18. §. Ezen szakosztályi Ügyrend a hatósági jó
váhagyás után azonnal életbe lép; az elnökség köteles 
a szakosztály minden tagjának elismervény ellenében 
abból egy példányt megküldeni.

Tárgyalta és egyhangúlag elfogadta a Debreceni 
Borbély és Férfifodrász Szakosztály 1930. évi május 
hó 17-én tartott ülésében.
Szeleczky János s. k. Fuchs H. Imre s. k.

szakoszt. jegyző. (P. H.) szakoszt. elnök.
3316—1926/1930. Fenti ügyrendet az Ipartestület 

Ügyrendjének 67. §-a alapján jóváhagyta — a Deb
receni Ipartestület elöljárósága, a május hó 28-án 
tartott havi rendes ülésében.
Varjassy Imre s. k. Lechner Lajos s. k.

ip. test. elnök. (P. HL) ip. test. jegyző.
Debrecen, 1931. évi március hó 12.

Ezen ügyrendet több érdeklődő kívánságára kö
zöltük le azért, hogy a jelenlegi ügyrendek alkotá
sakor egyes pontjai részben, esetleg módosítva fel- 
használhatók legyenek. — (Szerk.)

K O Z ME T I K A
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS. ®

A víz szerepe a kozmetikában.
A víz különböző hőfokokon játszik szerepet a bőr 

ápolásában és a szervezet bizonyos betegségeinek a 
gyógykezelésében. Ezért rendkívül fontos, hogy min
den egyes alkalommal a célnak legjobban megfelelő 
hőfokú fürdőt válasszuk ki. Nagyon fontos éppen ezért 
a különböző fürdők hőfokának az ismerete: A hideg 
fürdő hőmérsék 10—20 Celsius fok, a hűvösé 20—28°, 
a langyosé 28—35", a melegé 35—40" és végül a forró 
fürdő hőmérséke 40—45", ez utóbbihoz tartoznak a 
gőz és a különböző iszapfürdők is.

A bőrápolás céljainak legjobb, ha lehetséges min
dennap, nem tovább, mint 10— 15 percig tartó 28—32"- 
os langyos fürdő. Sajnos ezen a téren történik a leg
több hiba. Az emberiség legnagyobb része nincsen ab
ban a helyzetben, hogy törődhessen minden nap, az a 
része pedig, akinek a sors kegye folytán ez meg van 
adva az hamisan használja, visszaél vele. Először is 
nem tartják magukat a fürdő hőfokaihoz s igen meleg 
vízbe ülnek bele és aztán még forró vizet engednek 
hozzá, ezáltal már a test elpuhulásának alapját vetik 
meg. Másodszor pedig nem az egészséges 10—-15 per
cig, hanem néha órákig is elülnek, elolvasnak, sőt igen 
gyakran még el is alszanak a fürdőkádban. Ha az idő 
már eltelt felettük, hirtelen észbekapva kiugratlak a

kádból s közvetlen megtörülközve öltöznek fel. Per
sze, ha hűvösebb, vagy szeles az idő rögtön meghűl
nek s ezek a társadalom elkényeztetett, minden széltől 
féltő, gonddal óvandó, különösen leány gyermekei. Az 
ilyen gyermekek szülői panaszkodva mondják az or
vosnak „borzasztó ez a szegény gyermek miiyen gyön
ge, mindig folyton meg van hülve”. Ezeknek a gyer
mekeknek a nevelésébe vasmarokkal kell bele nyúlni. 
Mert mi is a lélektani háttere ennek az egészségtelen, 
sokáig tartó ilyen forró fürdőzésnek. A gyermek, a 
fiú is, de különösen a leány, hamar észreveszi, hogy a 
meleg víz kellemes érzéseket vált ki benne, a szőrtii- 
szők körüli izmok összehúzódva u. n. libabőrős lesz a 
tér, melyet későbben kellemes elernyedés vált fel, 
mondjuk meg egy szóval keresetlenül az igazságot, 
ezek a gyermekek valósággal „kéjelegnek” a meleg 
fürdőben, melynek betartását még fokozzák azzal is, 
hogy az olvasmányaik is ilyen módon vannak megvá
logatva, sőt nagyon gyakran az önfertőzésre is ez 
viszi rá a gyermekeket.

Nem mulaszthatom el éppen ezért a figyelmet a 
legnyomatékosabban felhívni erre a körülményre, 
mert ezen a téren a gyermek egész lelki valójának a 
kialakulására lehetnek hatással. Ezért minden szülő
nek elengedhetetlen kötelességévé teszem, hogy a 
gyermekei fürdőzésére személyesen vigyázzon fel, kü
lönösen a kezdet alkalmával, mert ha valaki megszok
ta a 28—32"-os vizet 10—15 percig és nem tovább, az 
utánna hideg vízzel való lezuhanyozással egybekötve, 
az mindég ép és ed'zett egészséges ember lesz, úgy 
testileg, mint lelkileg.

(Folyt, köv.) Bősze Lajos dr.
Kozmetikai kérdésekben úgy 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. 1. cm. Tele
fon II—82.

H Í R E K . ®
Kartársaim! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 

Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!

Halálozás. Rendkívül súlyos kettős csapás érte Mura 
Mészáros Gyula tatabányai úri- és nőifodrász mester kartár
sunkat, lapunk munkatársát. Testvérbátyja tragikus szeren
csétlenség következtében, mely a tatai bányában érte, meg
halt. Ugyanakkor forrón szeretett unokája három hónapi 
gyötrelmes szenvedés után, szintén a napokban halt meg. Mi 
osztozunk kartársunk mély fájdalmában igaz részvéttel és 
ezúton tolmácsoljuk a megértő igaz kartársak őszinte rész
vétének megnyilatkozását.

Halálozás. Súlyos csapás érte Ramminger István sz. o. 
elnök kartársunkat, egyben lapunk munkatársát, éde anyja 
id. Ramminger Istvánná, szül. Veress Vilma hosszas és súlyos 
szenvedés után 60 éves korában Nagyváradon f. évi május hó 
30-án meghalt. Temetése június hó 1-én volt a nagyváradi 
kartársak és jó barátok őszinte részvéte mellett. őszinte 
részvéttel: Szerkesztőség.

Kemény Dezső előléptetése. Dr. Kemény Dezsőt, a Bu
dapesti Kereskedelmi és Iparkamara titkárát, aki több mint 
három évtized óta áll a kamara szolgálatában, a legutóbbi 
teljes ülés ügyvezető titkárrá léptette elő. Dr. Kemény Dezső
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nagy tudása és előzékenysége következtében ipari és keres
kedelmi körökben közkedveltségnek örvend és előléptetése 
mindenütt őszinte örömet keltett.

A debreceni nőifodrász mesterek szakosztálya junius 
hó 16-án, pénteken este 8 órakor fontos ügyekben választ
mányi ülést tart, melyre pontos megjelenést kér az Elnökség.

Tanoncok vizsgája. A debreceni urifodráskiparos tanu
lók vizsgája junius hó 19-én 9—10 óráig, 21-én 9 -10-ig 
és 23-án 9—10 óráig lesznek megtartva. A nőifodrásztanulóké 
pedig 20-án délután 2—3 óráig. A jó tanulók jutalmazására 
a szakosztályok nevében felkérjük úgy a kartársakat, mint 
a cégeket, hogy bárminemű pénz- vagy tárgyjutalmat a vizs
gák megkezdéséig szerkesztőségünk címére megküldeni szí
veskedjenek, melyet lapunk szerkesztősége c szaklapban fog 
nyugtázni.

Nőifodrászok a bíróság előtt. A budapesti törvényszék 
két belvárosi nőifodrászszalon tulajdonos ügyét tárgyal
ta. Weisz Stefánia Váci uccai női fodrászüzlet tulajdonosa 
tisztességtelen verseny dinén feljelentette Novak Lajost és 
társait, akik a Párisi uccában Feminá néven nyitottak női fod
rászüzletet. Weisz Stefánia keresetében előadta, hogy minden
féle rágalmakkal csábították el tőle vevőközönségét, egyik al
kalmazottja révén megszerezték állandó vendégeinek névsorát 
s azután körlevelekkel, telefonhívásokkal dolgoztak ellene. 
24.400 pengő kártérítést követel.

Novák Lajos és Menyhért tagadta a keresetben foglalta
kat, viszontkártéritéssel léptek fel, 2000 pengőt követeltek 
Weisz Stefániától, aki szerintük vendégek előtt kommunista 
bandának nevezte őket. A bizonyítás során ma kihallgatták 
Herberstein Henriimé grófné született Apponyi Júlia grófnőt, 
Domonkos Gyulánét, a főkapitányhelyettes feleségét, Sorg An- 
talnét, akik tanúvallomást tettek, mint a két szalon vendégei. 
A bíróság még több tanú kihallgatását, egyben újabb tárgya
lást rendelt el.

A Blelia cég figyelmeztetése. Tudomásunkra jutott, hogy 
egyes ügynökök azzal házalnak üzletfeleinknél, mintha mit'S- 
liink meghatalmazásuk volna üzleti megbízatások szerzésére 
és közvetítésére. A leghatározottabban kijelentjük, hogy mi a 
magunk részéről senkinek sem adtunk megbízást, hogy ne
vünkben megrendeléseket gyűjtsenek. Mi üzletfeleinkkel csak 
közvetlenül érintkezünk és ügynököket közvetítőket kizárunk. 
Ennek egyik indoka az, hogy ezáltal olcsóbbá akarjuk tenni 
az üzleti viszonyt, másrészt az üzletfeleinkkel való közvetlen 
érintkezés útján őket minél jobban ki akarjuk szolgálni. A 
megrendeléseiket tehát szíveskedjenek közvetlenül cégünkhöz 
küldeni. Budapest, Bleha Ferenc-cég VI., Vilmos császár ut 27.

A debreceni nőifodrász mesterek választmányi üléséről.
A debreceni nőifodrász mesterek f. évi junius hó 6-án tartott 
választmányi ülésén Moldován Béla szakosztályi alelnöki tiszt
ségéről lemondott, — lemondását Ramminger István elnök a 
közeljövőben megtartandó szakosztályi ülés elé fogja ter
jeszteni.

Hadiárvák iparossegédként alkalmazása. A székesfehérvári 
m. kir. Vass József dr. Hadiárvaintézetben 1933. évi junius hó 
30-án 15 hadiárva növendék szabadul fel, a következő iparok
ban: 2 az asztalos, 2 a faszobrász, 7 a géplakatos, 2 a kerá- 
mikus, 1 a faesztergályos-reform és 1 a villanyszerelőiparban.

Akik e hadiárvák közül valakit elhelyeztetni óhajtanak, 
úgy forduljanak közvetlenül a fenti hadiárvaintézethez.

A leghosszabb bajusz. A leghosszabb bajusza az Egyesült 
államok területén Iván Antimén orosz származású farmernek 
van. A bajusz hossza az amerikai újságok szerint 58 centi
méter pontosan!?

Egy pervesztes borbélynak minden második napon meg 
kell borotválnia a felperest. A szombathelyi járásbíróság hozta 
ezt az Ítéletet. Simonics István szombathelyi cipészmester 
ugyanis beperelte Kleimayer Ferenc borbélymestert 25 pengő 
követeléséért a járásbíróságon. Simonics többrendbeli talpa- 
lást és sarkalást készített a borbélymester családjának. 
Kleinmayer borbélymester a járásbiró előtt a tárgyaláson ki
jelentette, hogy ha megítélik a 25 pengőt, akkor sem tudja 
megfizetni, mert ma már minden uccára két borbély esik és 
mindenki otthon borotválkozik, így aztán nincs kereset, az 
üzletbért és az adókat sem tudja fizetni. A bíróság mél
tányolta Kleinmayer védekezését és azért hozta meg szokat
lan Ítéletét, amely kimondja, hogy Kleinmayer köteles Simo
nics István cipészmestert augusztus 15-ig minden második 
napon megborotválni és összesen háromszor megnyirni. Az 
adós borbély vállalta is az Ítéletet és még aznap végrehaj
totta az első borotválást.

APRÓ HIRDETÉSEK.

Az apróhirdetések díja szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére 6 fillér. Az összeg levélbélyegekben 
is beküldhető a szöveggel. Vastagabb betűvel szedett hirdetés 
díja kétszeres. Legkisebb hirdetés díja 1.— pengő. Azon hir
detés, melynél a hirdetési díj mellékelve nincs, nem közöltéi
nek. Kéziratokat és leveleket a szerkesztőség nem ad vissza. 
Válasz levelekre, válaszbélyeg mellékelésével ad értesítést a 
Szerkesztőség.
Három vármegye székhelyén levő modern fodrászüzlet, úri 

és női kiszolgálásra berendezve, sürgősen olcsóért el
adó. Biztos megélhetést nyújt. Megbízott e lap felelős 
szerkesztője.

Miskolcon, modernül felszerelt és berendezett 7 személyes 
női- és úrifodrász üzletemet bérbe, vagy százalékra ki
adom. Feltétlen megbízható és perfekt nőifodrász aján
latát kérem. Kerekes József, Miskolc, Széchenyi ucca 104.

Nagy városban, modern hölgyfodrászat, kozmetikával és illat
szertárral, 6 személyre berendezve, családi okok miatt 
olcsón eladó. Gondtalan megélhetést nyújt. Megbízott 
e szaklap felelősszerkesztője.

Hercig fodrászleány, intelligens fodrász ismeretségét keresi 
házasság céljából. „Komoly” jelige szerkesztőséghez.

„Marcel” francia gyártmányú hajsütővasak sima C, D minő
ségben, úgyszintén perforáltak kiváló minőségben da
rabonként gyári árban kapható lapunk felelősszerkesz
tőjénél. Kapható továbbá a rendkívül praktikus „Louper” 
effiláló kés, női és férfi hajak használatára kiválóan 
alkalmas.

Fiatal hölgyfodrásznő, izraelita fodrász ismeretségét keresi. 
„Perfekt” jelige szerkesztőséghez.

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

Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos 
NAGY GÁBOR borbély és fodrászmester.

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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A B E E H A -fé le  b o r o tv á k  asz Orsszágos Kész- 
m ű v e s  Ipari Tárlaton asz e s z ü s tk o s s z o r u s  
m esterd íjja l le tte k
k itü n te tv e !  — —

A BLEHA név teljes garanciát nyújt.

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

A já n lo m  az á lta la m  k é s z í te t t  19 cm  
( jo s s z u  N on p lu s  ultra Ija jv á g ó o lló -  
k a t, melyek <jo m o ru a n  v a n n a k  k ö 
s z ö r ü lv e , n e m  to ln a k  és a le g fin o 
m a b b  a n g o l K a ls 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 e n g ő .

Bleha 24-2/8 a legkeskenyebb 
borotva francia éllel . . . 4'20 P 

Bleha 25-ös borotva minden 
szélességben 3/8, */8, D/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 KÉSMŰVES- ÉS MÜKÖSZÖRÜS MESTER VILMOS CSÁSZÁR UT 27

Amit Ön régen  k eres!
Olcsó, megbízható, gyors gép a

»K0R0NA« jeiü

tartós o n d u lá ló  g é p .
Lapos rendszer! Magyar!
16 fütötestes gép már

560 pengőtől.

»Ideal« csöves szárító bura
közismerten a legjobb

Használt gépek raktáron. — Egyes al
katrészek minden rendszerű géphez.
Megtekinthető minden vételkcnyszer nélkül.

SEREGI ALFRÉD nőlfodrász
BUDAPEST, VI., Dessewffy ucca 35. szám.

Uj tökéletesített henna hajfesték:

„HENNE
FLORAL
EGYPTIEN”

Magában foglalja a hajfestékek összes jó tulaj
donságait, gyorsan fest, nagyon szapora, külön 
tökéletes matt színskálája van.

Újítás a festés terén:

Fesfés előd nem  kel l  m eg
mosni a hajai!

Kapható állandóan minden színben:

R A M M I N G E R  I S T V Á N
hölgyfodrásznál
DEBRECEN,
Szent Anna ucca 12. sz.

Doboz ár:

P 3 20
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