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Gyakorlati szakoktatás 
az Iparos tanonciskolában.

írta: Bak István tanár, Budapest.

A magyar iparostanonc iskolai gyakorlati, mű- 
hclyoktatási kérdése sok tekintetben még ma is vita
tolt témakör. A magyar, speciálisan magyar problé
mák, nehézségek azok a szempontok, melyek kifejlő
dését, megvalósulását a múltban tökéletesen meggá
tolták, jelenben pedig még rmndég akadályokat ké
peznek.

A múltban a hozzá nem értés, a közöny, a nem
törődömség, a halogatás és a pénzhiány: voltak a ke
rékkötők. Jelenben: főleg a tőkehiány.

Az iparoktatás valamennyi oktatás között a leg
mostohább, a legprimitívebb oktatád intézmény volt 
még 10 évvel ezelőtt. Elsők között még ma sincs és 
bizonyos, hogy az iparállamok (pl. Ausztria, Németor
szág, Franciaország, stb.) iparoktatásénak nívóját'.' 1 
még messze áll, ami ugyan a mi agrár jellegű orszá
gunkat tekintve még hiba nem volna. Hogy a mi ma
gyar iparoktatásunk műhelyoktatás lag a külföldi ma
gaslatra nem emelkedhetett, eltekintve a hibáktól, an
nak meg voltak és meg vannak az indirekt hibái is. 
A már említett agrárjelleg, történelmi okok, vámpo
litikai kérdések, világversenyi problémák, földrajzi 
helyzet, évszázados harcok a törökkel, németekkel 
stb.

Hazánkban az iparostanonciskolák elméleti ok
tatást illetőleg mindég emelkedő tendenciát mutattak, 
jelenben pedig európai versenyképes: ami a kiválóan 
képzett, folytonosan még ma is tanuló, önmagukat 
folyton képző oki. pedagógiai karnak az érdeme. 
(Elméleti tárgyak: könyvvitel, levelezés, ipari szám
tan, rajz, technológia.)

A szakoktatás, helyesebben a gyakorlati műhely
oktatás megvalósítása elvileg ma már eldöntött kér
dések, de meghonosítása hihetetlen lassú lépésben tör
ténik.

Mint tanár, — ki éveket töltöttem el az ip. tan 
iskolai katedrán, a gyakorlati műhelyoktatást a kö
vetkezőkben tartom kiépítendőnek:

Pl. a fodrász tanonciskolában még nem elégsé
ges csupán csak az oktatási terem engedélyezése, de 
azt fel is kell szerelni! Hogyan? Hát az bizonyos, 
hogy olló, borotva, fésű, hajnyírógép szintén nem 
elégségesek a felszereléshez, hiszen ezeket a tanonc 
látja reggeltől-estig mindennap főnöke üzletében.

Ha már az ip. tan. isk.-ban van cktatá-i műhely, 
akkor az legyen a modern fodrászat, — úri- és női 
fodrászat, fodrászati kozmetikai -  minden e-zközé- 
vel felszerelve. (Pl. különféle dauergépek a hullámo- 
sításhoz, hajfestési szerek, paróka, manikür-pedikür 
eszközök, anyagok, stb ) Fontos szempont itt a gya
korlati oktatást bemutató személyi kérdése alanyilag 
és tárgyikig. Alanyilag, hogy rendelkezik-e abszolút 
tudással, szellemi felkészültséggel; tárgyikig, hogy 
képes-e bemutatni, illusztrálni, demonstrálni a napi 
kitűzött feladatot; bír-e szókinccsel, le tudja e kötni 
a hallgatóság figyelmét, tud-e előadása és demonst
rálása közben fegyelmet tartani, stb. stb.

íme néhány követelmény felvetése a gyakorlati 
tanítás sikerének alátámasztására. Tehát nem közöm
bös kérdés, hogy melyik és milyen mester megy be a 
tanműhelybe gyakorlati oktatásra, mint ahogy nem 
közömbös az sem, hogy jellemileg, erkölcsileg, becsii- 
ietileg milyen nívón áll az illető oktató-mester! Mert 
pl. olyan mester kerül a tanoncok elé a tanműhely
ben, kinek jellemileg, erkölcsileg és büntetőjogilag 
defektusai voltak és azok köztudomásúak, még ha 
részlet köztudomásúak is: az ilyen mester csak rombol, 
de nem oktat! Mert a defektusokat hamar megtud
ják ám a tanoncok, tekintélye nincs a tanoncok előtt, 
megjegyzések, lefumigálások tárgya.

Tehát az ipartestület a legkiválóbb, legintaktabb 
mestert delegálja műhelyoktatónak, minden személyi 
hiúság mellőzésével.

A műhelyoktatás sikere függ még a jó szak
könyvtől is. Éz az, ami a magyar könyvpiacon nincs,
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vagy ami régi kevés van, csak részletkérdést tárgyal, 
amin a rohanó idő már régen keresztülgázolt.

Szerénységem e téren is igyekezett szolgálatot 
tenni az űri-női fodrász társadalomnak, megírtam a 
„Fodrászszakirányú technológiai szakkönyvemet”. — 
Könyvem tárgyalja az űri-női fodrászatot a legrégibb 
kortól napjainkig minden kérdésben a legrészlete
sebben. Pl. Történeti rész, — technikai részben: a 
borotválás művészete, — hajnyírás technikája, a haj
festés menete a ktiltinféle szerekkel képekben is be
mutatva, a természetes és dauer hullámosítás, paró
ka készítés menete, — egész, fél, háromnegyedes pa
róka, — színházi, műkedvelői fodrászat és kozmeti
kai törvények, stb. stb. könyvem, mely nyomtatás 
előtt áll, nélkülözhetetlen minden fodrász-me-ter, 
segéd- és tanonc számára. Sőt olyan részt is tartal
maz, amely eddig még Magyarországon nincs hasz
nálatban!

Nagy általánosságban ennyiben óhajtottam tár
gyalni a szakoktatás feltételeit. Kétségtelen, modern 
ip. tan. iskola, tanműhely nélkül el sem képzelhető 
Föl tétlen követelmény!

Bizonyos, hogy a magyar ipari oktatásügy e ré
sze is versenyképes lesz, — ha illetékes tényezők a 
pénzáldozatot minél előbb meghozzák, — a spóro
lást és az unalmas takarékossági aktust legalább az 
iparoktatásügynél mellőzik . .. Mert különben okta
tásügyünk a visszafejlődésnek lesz kitéve.

Üzenel Debrecenbe.
Irta: Kerekes József az Ipok. r. tagja, Miskolc.
Üdvözöllek benneteket kedves debreceni Kartár

saim! Üdvözöllek, még pedig abból az alkalomból, 
hogy jubillált egy szaklap, a Debrecenben megjelenő 
,.Vidéki Űri- és Hölgy fodrászok Szaklapja” , a mi, 
mindnyájunk érdekeit olyan hathatósan istápoló, — 
egyetlen vidéki szaklapunk! Hogy mit jelent a ma
gyar fodrász-társadalomnak Nagy Gábor, aki életre 
hozta és útjára indította szaklapunkat, azt majd csak 
a jövő fogja megmutatni; mert — nézetem szerint 

- csak egy ilyen jól szerkesztett szaklap lehet majd 
képes elvégezni és hatalmas átütő erejénél fogva oda 
terelni szakmánknak nagy ügyeit, ahova a jobb jö
vőnek reményében minden szakmának el kell jutnia, 
ha a jövőben is élni akar!

Nagy űt áll előttünk, melynek átvezető rögös 
útjait végig kell járnunk szakmánk süllyedő hajójá
nak a megmentése érdekében; de cn hiszem, hogy a 
rátermett munkatársak önzetlen és kitartó közremű
ködésének és szaklapunk agilis erőkifejtésének segít
ségével Nagy Gábor szaktársunk ezt szerencsésen ke
resztül is viszi, mert hinni merem, nem sokára el fog 
jönni az az idő, midőn minden vidéki Kartárs — mint 
egy áttörhetetlen ércfal gyanánt ott fogunk állani 
az általa követelt közös érdekeinkért a szaklapja mö

gött. I la ez így sikerül és megértjük mindannyian az 
idők szavát, én hinni merem, szakmánk körébe is 
visszajönnek a régi szép idők és jobb napok virrad
nak még a magyar borbély- és fodrászok társadal
mára!

Most pedig legyen szabad eddigi tárgyamtól el
térve, kissé fellebbentenenr múltam emlékezésének fá
tyolét, hogy visszatérhessek azon szép időkhöz, me
lyet 1899-től Debrecenben — mint segéd - az akkori 
kollegáim körében eltöltöttem. Emlékezésem első he
lyén is a néhai munkaadóimnak - Megyery Kálmán 
és Ivanovics Antalnak szól, akiknek emlékét még ma 
is kegyelettel őrzöm! Utánuk a ma-is élő: Kovács Jó
zsef (jelenleg Budapest, Keleti pályaudvar), Magyar 
Ferenc és Reiter Sándornak, akik máig is mind, mind 
kitűnő jelképei a tudnivágyó magyar fodrászmeste
reknek.

Üdvözletemet külön küldöm a jó örek Oikes Fe- 
lenc bátyámnak, akit még mintha most is látnék, mi
dőn Megyerit, Ivanovicsot és Kovács Jóskát „értekez
letre” hívogatni jön és a „Fehérlóban", vagy a „Kis- 
debrecenben” megjelennek villásreggelire, melynek 
rendesen csak a dél vetette végét. Üdvözletemet kül
döm a nagy összesség köréből: l-'uchs, Dapsi, Her
máim, Jezsik, Halász, Kárpoli és Biró barátaimnak, 
valamint sok-sok, a 34 év előtti gazdag múltunk még 
ma is élő tanujaiként szereplő Kartársaimnak! Büszke 
vagyok rátok, kedves Barátaim. - Nemcsak azért, 
mert valamikor én is közietek dolgoztam, hanem 
azért vagyok büszke rátok, mert a híres Kálvinista- 
Romának vagytok gyermekei, annak a híres Debre
cennek, melynek történelmi múltú Nagytemplomában 
valamikor Tivéletek együtt könyörögtem ifjúságunk 
boldog álmainak valóra válásáért és közös mindnyá
junk boldogulásáért!

A múltra való visszaemlékezésemet befejezve üze
nem, hogy a közeljövőben újból elmegyek majd Hoz
zátok Debrecenbe és élőszóval fogok örömömnek 
hangot adni azért, hogy elértem azt, hogy Veletek 
ismét találkozhatok!

Felhívás!
Ezúton értesít jiik a debreceni kartársa'mkat, hogy 

az Ipartestület 4658/932. sz. határozatával megenged
te azt, hogy aki az ip. test. hátralékos tagsági diját az 
ipartestületen, az 1932. évről egyösszegűén kifizeti 
30 napon belül, a régebbi hátralékos díját kérelmire 
törölni fogják.

Tekintettel arra, hogy ezen kedvezménnyel a sza
vazati jogosultság is biztosítva van és arra, hogy ezen 
kedvezmény elmulasztása esetén a hátralékos össze 
get az ipart estidet hivatalból fogja behajtani, nyo
matékosan felhívjuk a kartársak figyelmét, hogy a 
befizetést minden körülmények között feltétlen tel
jesítsék!

Szerkesztőség.

Art eí Coiffure és Elra Bella Megrendelhető e lap kiadóhivatalában, vagy 
Schacherl Dezső Budapest Vili., József utca (12. szám. 
Ara havi P 1.50 és portóköltség. Fizetendő havonta
előre. Portóköltséir 20 f. Megjelenik minden hó 12-én

francia liölgyfodrász divat- és szaklap, 2 db 40X28 cm. nagy
ságú színes mélynyomást! kirakatkép melléklettel.
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Ingoványon.
Irta: Nyitrai József, Miskolc.

Nem vádolok senkit, magunk sem tehetünk róla, 
de mégis csak ügy van, vagy ha hozzájárultunk is, 
nem a iáját jól megfontolóra vett gondolkodásunk 
vezérelt, hanem a kényszer inspirálta, hogy ingo- 
ványra lépjünk. Nem lehet a dolgokat szépítenünk. 
Szakmánk helyzete az, hogy süllyedő talajra ért és 
nincs megállás többé, ha a legeiélyesebb e-zközökhöz 
folyamodva akciót nem kezdünk mindnyájunk meg
mentésére! .. .

Az elmélyülő válság okozói, a táskázók bosszú
álló rei ege, az újonnan szabadulok tömege, valamint 
az éhbérért dolgozó önállóak semmit tekintetbe nem 
vevő — rossz és antihigiéniát terjesztők százai, vi
szont ebből a szerencsétlen körülményekből kifolyó
lag üzleteinktől elidegenedett zsilettpengéhez folya
modók tömege annyira aláásta szakmánk életké
pességét, hogy a jól bevezetett, néhány évtizedes 
rentábilis egzisztenciák is meg-meginognak már! Nem 
tarthat így tovább. Segíteni kell, segítségre van szük
ségünk, mert az ingovány, amelyre jutottunk — foly
ton süllyed és elmerül a talpaink alól. Azt hiszem, ezt 
nem is vonja kétségbe mi közülünk senki sem. De ki 
segítsen? Bizony senki sem fog segíteni, mert min
denki a saját bajaival vív, hacsak mi magunk nem se
gít link. Már ütött a tizenharmadik óránk és elmerü
lünk, ha a saját sorsunkat kézbe nem vesszük.

És újból felvetődik az, hogy ki segítsen?! Radi
kális eszközök kellenek, amelyek nagy időkre gyö
keresen gyógyítják a bajt... Minden szakosztályból 
ki kell válogatni egy tevékeny „Bizottságot”, amely 
hivatva legyen fölfektetni az iparengedély nélkül tás- 
kázó kontárok és a szakmát megcsufoló árakért dol
gozók kataszterét és felszólítani őket, hogy a váro
soknak különböző tájain egységes és az összesség ál
tal megállapított díjazás mellett fejtsék ki további 
működésüket!

Mi, akik anyagi erőben már a tegnapok utolsó 
óráiban is legutól ballagunk, nem követhetjük a ma 
modern emberét. Mi ma is kézi munkás iparosok va
gyunk, hosszú időn keveset termelünk és keve-et ke
resünk! Egy beretválásra elfecsérelt idő, vagy mond
juk így: egy beretválásnak a termelési költsége négy
szer, ötször annyiba jön, mint egy zsilett penge. A 
gazdasági nyomort más is érzi és a zsiletthez fordul, 
amely (öt, hat, sőt nyolc esetben is szolgál annyi célt, 
amennyit én a zsilett penge négyszeres áráért csak 
egysze r produkálhatok.

Ugyebár, csak egy példa és már is bepillantást 
enged, hogy a motorizált üzemek terméke hova jut
tatta szakmánknak a mai korban élő emberét!

A példát folytatni lehetne, de én megállók itt és 
kérdezem, hogy vétkes vagyok-e abban, ha kenyér
pótlás hiányában versenyt óhajtok futni szakmám te
rén a zsiletterővel?!... Tudom, nem fogom beérni, 
de konzervatív gondolkodási móddal díjszabás csök
kentésével segíteni a helyzetemen. Igen ám, de nem 
lennék a tegnapok embere, ha azt is számításba tud
nám venni, hogy mindez hova vezet. Kevesebb díjsza
bás, annyiszor nagyobb munkaszaporulatot igényel, 
ahányszor az előbbi díjtételt felére leengedtem! Pél
dául most, ha tegnap 40 l'-ért beretváltam s ma ugyan
azt a munkát végzem 10 fillérért, akkor hogy a teg
napi bevételt utólérjem, ahoz két tényező kell. Kell

először az, hogy szomszéd kollegám vendégét elve
gyem, mert különben csak a tegnapi bevételnek egy
negyedét értem el, másodsorban négyszer annyi mun
kát nem végezhetek egyedül és segéderőt kell igény
bevennem. De, mert annyi munkaerőt még sem tart
hatok, ahányszor a tegnapi üzletlátogató közönsé
gemet felszaporítottam, tehát engednem kell a pon
tos és tiszta kiszolgálásból, hogy gyorsabban haladva 
többet produkáljak.

Folytathatnám ezt így a végtelenségig, de így is 
eleget mondtam. Világosan látom, hogy meggondo
latlan lépésemmel nemcsak árromboló és- szomszé
dom megrontója, de iparomnak is hóhérja lettem!

Ha rosszlelkü vagyok, talán még ezt sem fájla
lom, de nézzük meg most már, hogy kevesebb lett-e 
a boltbérem, a villany, a gáz és a fűtési költségem; 
elesett-e a segéd és tanonctartási kiadásom, az OTI 
járuléka és az adómegterhelési költségeim? Ugy-e bár 
hogy nem! Még bizonyos tekintetben szaporodott is. 
Nos, hát akkor mi könnyített rajtam?

Reá mutattam az ingoványra, amely elsülyedésbe 
visz, ha még egy néhányat lépünk. Most pedig aján
lom, térjünk új utakra, amely elvezet a modernebb 
felfogás mentsvára felé. Össze kell terelni a dolgozó 
erőket, hogy fuzionálva minél előbb életre hívjuk a 
borbély- és fodrásziparosok termelő szövetkezetét, 
hogy egy teremben kialakulva: gyorsabbá és tisz
tábbá lehessük a termelést és kiverhessük a magáno
sok kezéből a zsilett erő pengét, magunk pedig meg
szüntessük egymás között a tisztességtelen versen
gést.

Legközelebb majd rátérek, miként kívánom el
érni ezt a szövetkezeti termelés keretében.

A Tél elébe. . .
Irta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

A rohanó őszön át, a közelgő tél, mindig jobban- 
jobban felénk veti fenyegető árnyékát. Eddig még az 
az elcsépelt szólás-mondás adott némi vigaszt, hogy 
soha sem volt úgy, hogy valahogy ne lett volna.

Annyi bizonyos, hogy manapság a borbély és 
fodrász-szakma jövedelem tekintetében, a fix fizetéses 
utcaseprői foglalkozásnak is alatta áll. Hogy miért? 
Ez nem teljesen a gazdasági leromlásnak, de főként 
annak tudható be, hogy társadalmunkban önérzetnél
küli és önön mókájukat értékelni nem tudó emberek 
is, bár nem sokan, de helyet foglalnak! Ezen árdestru- 
átló olcsó jánosokat (akik ha magukat, illetve munká
jukat nem tudják értékelni, akkor, hogy értékelné 
őket más) csak az utóbbi idők hullámai hozták fel
színre és akikkel fájdalom a hullámok tetején a ko
moly és korrekt iparosoknak is együtt keli vergődni.

Ha még soha nem, de ma már elérkezett az ideje 
annak, hogy a szakma ezen inkább hiénáira, mint far
kasaira, törvényt kell készíteni, mely vissza adja az 
ipart az iparosnak és vissza adja az államháztartás 
alapkövét képező adófizető polgárokat az államnak, 
mert amíg ezen törvény el nem készül, addig hiú áb
ránd az, hogy a már toronymagasságig nőtt iparos 
adóhátralékok és (). T. 1. tartozások stb. eltűnjenek!

Kartársaim! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!
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A kar társak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

kizárólag a szerkesztőségben, Gyöngyvirág utca 3. 
szám alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó 
mindennemű megkeresést ezen címre küldeni.

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

A miskolci kartársak a Szaklapot példányonként 
Nyitra i József kartársunknál szerezhetik be, Zsolcay 
kapu 10. sz. alatt, ahol egyben bárminemű hirdetés is 
feladható.

A nyíregyházi kartársak a Szaklapot példányon
ként Nemess Endre kartársunknál szerezhetik be, 
Bethlen utca 58. sz. alatt, ahol egyben bárminemű 
hiredtés is feladható.

Lapunk részére a közleményeket minden hó 5-ig 
kér jük a szerkesztőség címére, Debrecen, Gyöngyvirág 
utca 3. sz. megküldeni. — Szerkesztőség.

A b écsi k o n g re ssz u s .
Irta: Geszler János, Budapest.

. . .  Ez a szó még évekkel ezelőtt úgy hangzott a 
bécsi Sofiensalban tartott nemzetközi kongresszusán, 
— hogy el hallatszott mondhatnám Európa minden 
országába, — mert olyan nagyszabású szakmai ese
mény volt mindég versennyel és kiállítással egybeköt
ve, hogy nekünk magyaroknak is érdemes volt szak
mai fejlődés szempontjából fölrándulni új vonalakért, 
vagy új technikai felszerelésért. . .  Az idén azonban 
Ük is úgy látszik kénytelenek voltak a gazdasági vi
szonyok hatása alatt kisebb helységben és szerényebb 
keretek között ezen szakmai revtit megrendezni. . ,

A revü, amely f. évi október hó 22-én vasárnap 
d. u. 5 órai teával és tánccal kezdődött (természetes 
wiener valcerral, de nem hiányoztak a Csárdás király
néból a közkedvelt keringők sem) és közben folytak 
a szakmai, illetve a fodrász divat bemutatói, amelyen 
a platina szín száműzve volt, ellenben inkább a vörö
ses árnyalatok nyomultak előtérbe. Ennek az a ma
gyarázata, amit a gyakorlatban is tapasztalunk, hogy 
2—5 centis hajat eredményeznek és nem marad ondo- 
lálni való haj.

A haj hossza bécsiek szerint félhosszú, azonban a 
nyaknál feltétlenül fazonirozni kell és a legújabb di
vat szerint a félhosszú hajat úgy feldolgozni, hogy a 
fazon érvényesüljön, amit lakk frizuránál vagy aho
gyan ők mondják, stabilizált frizuránál és mint kere
seti forrást meglehetősen forszíroznak is.

A színes lakk frizurákat ma már nem úgy készí
tik mint régen azaz, hogy az egész fejet bekenték, 
hanem a hullámnak csak az egyes részeit. Itt is észre 
lehet venni, hogy a bécsiek eltértek a régi szisztémá
juktól, mert amíg ezelőtt a könnyű lehelet szerű mun
kát produkálták, ma már a stabilizált munkában lát
ják a boldogulási lehetőségüket, amit ők nagyon jel

meg indokolnak és ki is használnak, mert ha az a 
hölgy stabilizált frizurát akar vassal, vagy vízzel, az 
mindegy, azért az ondolálásért 4—5-szörösét számít
ják, amit azonban másnap feltétlenül petrol mosással 
le kell mosni és ismét újra kell a vendégnek fizetni.

Általában ők a fősúlyt nem arra helyezik, hogy 
sok vendéget szolgáljanak ki, hanem, hogy minden 
kereseti lehetőséget kihasználjanak. Ez az úgyneve
zett revübemutató, élő modelleken és azért csinálják, 
hogy a szaktársakat ki oktassák arra, hogy hogyan 
kell ma haladnunk, hogy mindenkinek jusson munka 
és megtalálja a megélhetést.

Ezen revü befejezésével egy szkeccset adtak elő, 
ami szintén nagyon érdekes volt. A színpadon két úri 
és nőifodrász üzlet volt. Az egyik rendes árakkal dol
gozó üzlet, a másik pedig egy piszkos árakkal dol
gozó, ezzel nagyon találóan jellemezték, hogy „k i  
mint vet — úgy arat!".

*
Második nap, hétfőn Ernm.er Ferenc kereskedelmi 

tanácsos, a bécsi nőifodrász akadémia elnöke s ennek 
bécsi munkatársai Magyarország, Csehország, Ju
goszlávia és Románia képviselői értekezlere jöttek 
össze. A magyarországi nőifod'rászmesterek képvise
letében Kránitz Árpád szöv. elnök, Biller Lajos szöv. 
alelnök, Geszler János szöv. háznagy, Berger József, 
Gaál Sándor és Jónutz József felelősszerkesztő, mint 
szöv. tagok jelenlétében folytak a tanácskozások. 
Emmer elnök ismertette az ú j osztrák ipart örvényt, 
amely 6 évhez kö ti a segédi gyakorla to t és helyhez 
kö ti az iparengedély kiadását, úgy m int nálunk a pa
tika jogo t. Ismertette az ottani és a nemzetközi szak
mai s egyben a gazdasági helyzetet és többek hozzá
szólása után arra az elhatározásra jutott az értekez
let, hogy szükséges egy nemzetközi szövet-ég meg
alakítása, hogy nemzetközileg is meg tudjuk véde
ni és előre vinni az érdekeinket, úgy a divat, mint gaz
dasági tekintetben.

Ezen indítványt egyhangúlag elfogadták azzal, 
hogy Emmer kollegánk, mint indítványozó széjjel 
fogja küldeni Magyarország, Lengyelország, Romá
nia, Jugoszlávia, Csehország és Ausztria részére a ki
dolgozott pontoí szabályt és egyben elfogadták azt 
az indítványt is, hogy minden negyed évben értesít
jük egymást az új divatról és a szakma állása felől.

Délután tartós ondolálás, hajfestés és arcápolás 
bemutató volt, amelyen semmi újat sem láttunk, csu
pán az arcápolásnál, amely csak kézi maszázsra szo
rult, mert őket is egy rendelet, mint amilyen nálunk 
is: megjelent, megfosztotta mindenféle gép használat
tól, tehát csak kézi masszázsból álihat az arcápolás.

Meglepett az, hogy a gépnélküli tartós endolá- 
Iást, az úgynevezett „saschej"-t, amelyet kerestem, 
sem a városban, sem a revü színhelyén, vagy hirdeté
sét sehol sem találtam. Egyébként megjegyzem, hogy 
úgy a kongresszus, mint a revü rendkívül nívós volt 
és megtekintése értékes megrendezése pedig kevés 
hibával, — de jő volt.

K EM ÉN Y -FÉLE
Permafcrm tartóshullámvíz I doboz 3 lit. készítéshez P 4.50 
Curliiift- vizliullámerősitő 3 G liter készítéséhez P 2.—

Kapható:
SPITZER DEZSŐ BUDAPEST VIII., 
Bérkocsis utca 18. I. 1.
Telefon: 37—0—83. szám.
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t e r s e k __
írta: Törzsök József, Debrecen.

A Kenyér —
Rövid e szó és egyszerű 
bennünket mégis megkötöz . . .
Munkára, tettre ösztönöz.

Vérünkkel szerzett drága kincs 
morzsája hogyha földre h u l l . . .
Kezünk remegve értenyul.

Tegyük a morzsái félre hát, 
azért hogy máma jó l  laktunk . . .
Fordulhat rosszra holnapunk.

Milyen jó l fog esni, hogyha majd 
ju t szánkba ismét jó  fa la t .. .
A morzsából, mely megmaradt.

Voltam ^ VagyoK ^ L essek !_
Voltam a zordon bércekben fakadt 
Csobogva csörgő játékos patak.
Az é j szelíden lágyan átfogott 
S harmatvánkosán rólam álmodott.

Vagyok szilaj, áradó folyam,
Amely forrongva gátak közt rohan,
De hogyha egyszer szűk lesz majd a gát, 
Bömbölve, zúgva tépem azt is át.

Leszek lázongó tengeróriás,
Amely dühében hullámgödröt ás.
Melynek haragja akkor csendesül,
Ha minden álma, vágya te lje sü l. ..

Levél a  s z e rk e s z tő h ö z . . .
írta: Drén Zsigmond, Debrecen.

Kedves Barátom!
F. év november 1-én volt egy éve annak, hogy e 

szaklapot szerkesztésedben az akkor még kevés szá
mú munkatársaiddal az élén megindítottad. Azóta egy 
nehéz esztendő te lt el, amely idő alatt sok viszontag
ságon és megpróbáltatásokon mentünk keresztül. Azt 
reméltük, hogy amikorra ezen eltelt egy évet a há
tunk mögött hagyjuk, a helyzet talán javuln i is fog. 
Sajnos azonban még napról-napra nehezebbek a meg
élhetési viszonyok, úgy, hogy valóságos gigászi erőt 
kell kife jtenünk, hogy az üzleti és társadalmi kötele
zettségünknek eleget is tudjunk tenni!

Örömmel állapítom meg, hogy ezen eltelt nehéz 
esztendő leforgása alatt lapod munkatársai megkét
szereződött és látom azt is, hogy szakmánk olvasó és 
pártoló tábora is napról-napra növekszik! Ezen egy év 
leforgása alatt meggyőződtek arról, hogy ezen szak
lapból tudást, az iparnak pedig fejlődéséi, moderni
zálását, haladását merítik ki, amely a Ti szorgalmas 
lankadatlan és k ita rtó  munkátoknak a gyümölcse!

Ezen nehéz kitűzött célotok további munkássá
gához és eléréséhez úgy Néked kedves Szerkesztő Ba

O n Is, vendége Is
meg lesz elégedje, ha a ki- 

REX-FELE válóságáról és tartósságáról

TÉGELYES

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 z m e t i k 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.
Illatszertór.

rátom, mint a nagyrabecsült Munkatársaidnak is azt 
kívánom, hogy a jó  Isten adjon még hosszú évtizede
ken át jó  egészséget, hogy a k itűzött szép és nemes 
célokat a Napnál ragyogóbb fény és siker koronázza, 
hogy majd a későbbi utókor is hálatelt szívvel gondol
jon  reátok és tisztelő, jóleső érzéssel emlékezzen meg 
rólatok. Ha az utókor majd kezébe veszi az évtizedek
kel előbb megjelent éis elavult, elsárgult szaklapokat, 
abból lá tn i fogja, hogy nehéz időkben is milyen önzet
len és kultúrális munkát végeztetek. Bárcsak soraitok 
mindenütt megértésre találna és a munkátokat siker 
koronázná, melyet baráti szeretettel és őszintén k í
vánok!

Szakosztályi ülés. A debreceni női fodrászmesterek f. hó 
6-án tartott szakosztályi ülésén szakosztályi jegyzőnek Szik- 
szay Aladárt, a vigalmi bizottság elnökévé pedig egyhangú
lag Ramminger István kartársunkat választották meg. — özv. 
Komáromy Józsefné elnöknő az ülés megnyitásakor költői 
szépségű beszédben hívta fel a kartársakat az összetartás 
szükségességére. Napirenden szerepelt a Gertner Sándor 
ügye, melyben rehabilitációt kért az ipar testülettől. A szak
osztály „ad-akta” napirendre tért az ügy felett, mert beiga- 
zolást nyert az, hogy jogos volt a szakosztályi elnök intéz
kedése debreceni működése miatt. Ramminger István sz. o. 
tag előterjesztésére a szakosztály egyhangúlag a kiszolgálási 
árakra nézve megállapította a maximumot és a minimumot, 
melyet az illetékes hatósághoz fognak jóváhagyás végett fel
terjeszteni. Az árszabály a következő: Hajmosás: 60—80 fillér 
és I. pengő. Hajmosás, ondolálás együtt: 1.20, 1.40, 1.60 P. 
Ondolálás: 60—80 fillér és I. pengő. Vizhullám: 80 fillér, 
I. és 1.20 pengő. Manikűr: 50, 60, 70 fillér. Hajfestés: 8.—, 
10. , 12. pengő. Tartós ondolálás: 10.—, 12.—, 15.— pengő. 
A többi munkaárakat a következő ülésen fogják megálla
pítani. (n. y.)
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A sz e g é n y  nábob .
írta: N yitra i József, Miskolc.

Általában véve valamely napilapnak szenzációra 
éhes hasábjaira tartozna ezen ügy, de hogy mégis 
itt foglalkozunk vele az onnan van, mert szakmánkba 
vágó ügy, amelyen sok tekintetben nem kevés szaktár
sam fog csodálkozi! Tudniillik r . az a tény fogja a 
csodálkozást és megütközést kiváltani, hogy Miskol
con nábobok is vannak, hanem az, hogy a nábob bor
bély iparos, akinek több mint tiz kát. hold területű 
telepített szőlője, fajgyümölcsöse, tehenészete, barom
fi telepe, a telepen cselédsége van. Bent Miskolc 
város legexponáltabb forgalmi helyén városi lakóháza, 
melyben saját fővárosias pompával és fénnyel beren
dezett borbély és nőifodrá-z üzlete, lakásán kívül több 
haszonbérlők által bérelt üzlethelyisége és lakásai 
vannak. Ismétlem ez a szegény nábob, aki alig ad el 
évente egy néhány vaggonnyi válogatott fajgyümöl
csöt, kinek sem felesége, sem gyermeke, de még csak 
egy zörgő csontéi macskája sincs, a napokban elhatá
rozta, hogy boldogítani fogja a saját zsírjában ful
dokló borbély ipart és a kiszolgálási árak olcsóbbá 
tétele által fölszaporítja kissé a miskolci borbélyok 
gyér üzleti forgalmát. A nemes elhatározást tett kö
vette. Teleszórta a várost apró árjelző lapokkal, me
lyeken ilyen féle árak díszelegnek:

Borotválás 20 fillé r, hajvágás — öreg tekintetes 
és nagyságos uraknak — 50, de diákoknak csak 40 
fillé r, korra való tekintet nélkül! Bérletjegy 10 szám
mal a szokásos 4.—  pengő helyett — csak most! —• 
ameddig a készlet tart — 2.— pengő.

Hála, a szegény vénfiú szociális gondolkodásá
nak, amint halljuk, a nemes elhatározás tetreváltása 
óta a miskolci összes főúti üzletek felvirágoztak.

Üdvözöljük Kosahuba Pált, Miskolc borbély és 
fodrásziparának nemes megmentőjét.

Előfizetési (elhívás!
Szerkesztőségünk fe lkéri az előfizető kartársa

kat, hagy a mellékelt csekken, az előfizetési d íja t be
küldeni szíveskedjék! A lap fenntartása függ attól, 
hogy a k in t levő előfizetési d íjak beérkezzenek, mert 
a lap fenntartása tetemes összegbe kerül!

Szerkesztőség.

F o d rásza i!
B a k  I s t v á n
főv. ip. isit. tanár

s z a k irá n y ú  techno lóg ia

Rendelje meg, 
ára: P 2.10, 
könyvkeres
kedésben 
P 3.—.

című könyve rövidesen megjelenik. Nélkü
lözhetetlen minden fodrásznál.
Tartalom: hajvágás, hajfestés, paróka, koz
metika, úri- és női fodrászat, színházi- és 
műkedvelői fodrászat az ókortól napjainkig.

Megrendelhető a szerző címén:
BAK ISTVÁN ip. isk. tanár, BUDAPEST, 
III. Bécsi út 88. IV. épület, I. emelet 46. és 
lapunk Szerkesztőségében.

G o n d o la ta im .. .* )
Nincs egyetlen egy város, falu sem talán, ahol 

ne lehetne tapasztalni a kartársi széthúzást, ennek fo- 
lyamánya képpen a káros konkurentiát!

Kartársaim, most már álljunk meg! Meg kell 
védeni a ma és a jövő generátióját, a segéd és tanu
lói kart. Félre az önzéssel, a romboló szennyárakkal. 
Össze kell tartanunk, fejlesszük az iparunkat. Meg 
kell védeni a segédi kart és a jövő generátióját, a 
munkanélküliségekkel járó nehéz helyzettől, biztosítani 
kell számukra a minimális megélhetési lehetőségeket, 
hogy kényszerítve ne legyenek az életért kontáiko
dásra! . ..

Az élet nehéz. A mai nehéz viszonyokban nehéz 
feladatokat ró a munkaadókra és az alkalmazottakra 
egyaránt.

Meg kell alakítani Debrecen székhellyel a Tiszán
túli Úri és Hölgyfodrászmesterek és Segédek Egye
sületét.

Ezen Tiszántúli Úri és Nőifodrászmesterek és Se
gédek Egyesülete magához kell, hogy ölelje a kar
társakat, a törvényes alapszabályok szerint biztosított 
működésével fejleszthesse iparunkat, ipari és kultú- 
rális működését, továbbképző tanfolyamokkal, verse
nyekkel, előadásokkal stb.

Szent örök igazság az, hogy összetartás nélkül 
boldogulni nem lehet, ahol az nincs meg, ott csak a 
pusztulás vezet!

*
Az úri és nőifodrászipart az érdekeltek kívánsá

gára az Ipar és Kereskedelemügyi Miniszter rokon 
iparrá nyilvánította . . .

Ezen idő óta hosszú idő telt el és azóta csak mint 
ellenségek nézünk egymásra. Hol itt az építőmunka, 
az összetartás!? A múltak hibáit törölni kell és közös 
erővel fejleszteni iparunkat, de egyben mégis kell 
védeni a rombolástól.

Indokolt és szükséges az, hogy ezen fölvetett 
egyesületi eszme életre keljen, mert jogos érdekein
ket csak közös erővel tudjuk megvédeni! De indokolt 
azért is, hogy a tudás, haladás, az emberi erényeknek 
legszebb tündöklő záloga.

Tiszántúli.

*) Ezen fölvetett eszmének a megvalósítása közérdeké
nél fogva indokolt. De szükséges a megvalósítása, illetve ke
resztülvitele előtt az általános vélemények közlése, melyet ké
rünk lapunk címére megküldeni. (Szerk.)

Gaál Sándor budapesti hölgyfodrász demonstráliója 
Debrecenben. Gaál Sándor budapesti hölgyfodrászmester, a 
G. S. tartós ondolálógép feltalálója f. évi október hó 18-án, 
este mutatta be az általa újonnan feltalált villanynélküli tar
tós ondolálást.

A bemutatót rendkívüli nagy érdeklődés kísérte és azon 
a kartársak szép számmal vettek részt. Ezen találmány igen 
olcsó és praktikus, használhatósága úgy a lapos, mint a spirál 
csavarásoknál teljesen kifogástalan. Kezelése könnyű és egy
szerű. Ezen találmány G. S. II. néven került forgalomba és 
ezúton is felhívjuk a kartársaink figyelmét reá.

Gaál Sándor kollegánk magyarországi képviseletével 
Weisz. Henriket bízta meg, Budapest Vili. Kisfuvaros utca 8., 
de megrendelhető a feltaláló címén is. Gaál Sándor hölgyfod
rászmester Budapest, VII. Rákóczi út I. sz. a. címén. (n. y.)
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Szerkesztőségünk értesíti a lapunk olvasóit, hogy 
úgy az előfizetések felvételére, mint a lapra való meg
rendelések gyűjtésére megbízást adott Bottó Kornél 
úrnak, — aki egyben fodrászati cikkek eladásával is 
fog la lkozik  — melyre pártolólag ezúton h ív juk fe l 
kartársaink szives figyelmét. Szerkesztőség!

K O Z M E T I K A
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A víz szerepe a kozmetikában.
(Folytatás.)

Ezeket az úgynevezett szagos virág fürdőket té
len is szokták használni, mert ha az illatos növények 
leveleit, vagy az illatos virágokat nyáron összegyűjt
jük s árnyas helyen jól megszárítjuk és dobozban el
raktározzuk, nem illan el ezeknek az aromája teljesen 
és a vízben pedig illatuk majdnem teljesen újra éled. 
Ezért, ha valaki bőrápolás céljából ilyen természetes 
növényi fürdőket akar venni, igen ajánljuk ezeknek 
a gyűjtését.

Az ú. n. kozmetikai fürdőkön kívül vannak még 
az ú. n. gyógyfürdők is, amidőn a fürdővízbe bizo
nyos anyagokat keverünk bele, vagy a bőr betegségé
nek gyógyítása céljából (lúgos fürdő, permangansa- 
vaskalium fürdő stb.) vagy bizonyos belső betegség 
gyógyítása céljából (higany és jód fürdők), vagy a 
szív gyógyítása céljából (szénsavas fürdők), vagy az 
idegrendszer ingerlékenységének csökkentése céljá
ból (fenyő, phosphcr stb. fürdők) és végül az izületi 
és rheumás betegségek gyógyítása céljából (kén, rá
dium, I borim fürdő) stb.

Az arcbőr repedésére pedig a gyógyító fürdők, 
illetve lemosó vizeknek se szeri, se száma. Ha száraz 
az arcbőr, akkor az említett fürdőkön kívül, jó ha
táséi egy kis glycerin hozzá keverése. Fia a fokozott 
fagyás és izzadság kiválasztás miatt az ember túlságo
san piros, jó eredményeket érhetünk el, ha a mosdó 
vízbe kevés alkoholt vagy ecetet keverünk. Mert az 
ilyen közben a vérkeringés rendszerint renyhe, a bőr 
halvány, puffadt és értágulatokra hajlamos. Mivel az 
ecettel vagy alkohollal kevert víz élénkíti a vérkerin
gését, így a húzamosabb használatuk segíthet a zsí
ros bőrön.

A fürdőhöz hasonló hatása a vízzel való bedor- 
zsölés is, midőn a bőrt durva szövésű ruhával, vagy 
speciális keztyüvel, az arc bőrét pedig finom szivacs
csal szokták ledörzsölni. A szivacsnak az a hátránya, 
hogy gyorsan piszkolódik, ezért gyakran kikeli főzni 
szóda oldatban s jól kikeli öblíteni vízzel.

(Folytatjuk).
Kozmetikai kérdésekben úgy a jeligés, mint a névvel el

látott levelekre, válaszbélyeg mellékelésével válaszol a kozme
tikai rovatunk vezetője, l)r. Bősze Lajos orvos, v. egyetemi 
tanársegéd. Cirne: Debrecen, Ferenc József út 59. I. cm. Tele
fon 11-82.

H I R E K.
Esküvő. Jeney István úr f. évi november hó 4-én tar

totta esküvőjét Forgács Kató hölgyfodrász-segédnő urleány- 
nyal. Az esketést Kolozsváry Kiss László református lelkész 
végezte, áldást kívánva ezen frigyhez. — Forgács Kató Deb
recenben dolgozik a Ramminger-szalonban már 6 éve, ott is 
tanult és egyik kiváló művelője iparunknak. Mi is őszintén 
gratulálunk. (Szerk.)

Halálozás. Dr. Radványi László, a Magyar Szaklapok 
Orsz. Egyesületének ügyvezető elnöke, hirtelen meghalt. — 
Lapunk múlt hónapi megjelent számában közöltük magas ki
tüntetését, melyet még viselni sem tudott. A bécsi kongresz- 
szusról betegen jött haza és a súlyos műtétet nem birta ki. 
Nagy vesztesége a Magyar Szaklapok Orsz. Egyesületének 
is elhalálozása, melyet gyászol az egész ország szaksajtója.

Egy ipari szakkönyvről. Rövidesen egy minden kartár
sunkat érdeklő s egyben nélkülözhetetlen szakirányú könyv 
hagyja el a sajtót. Szerzője Bak István, fővárosi ipariskolai 
tanár. — A könyv nélkülözhetetlen általában véve iparunkban 
úgy a segédeknél, mint a tanoncoknál. Ezen könyvhöz Miiller 
Károly, a budapesti borbély és fodrász ipartestület elnöke is 
írt kritikát, melyet az alábbiakban közlünk:

Tisztelt Kartársaim! Bak István, fővárosi iparos tanonc
iskolái tanár a fodrásziparosság számára könyvet írt. Címe: 
Fodrász szakipari techno'ógiai szakkönyv. Kézírását olvastam 
és kritikát írtam róla. Kritikámban a legnagyobb dicsérettel 
illettem a könyvet, mely valóban nélkülözhetetlen minden 
fodrászmester (úri- és nőifodrász) számára. A szakkönyv, — 
mint ilyen - egyedül álló a fodrászati szakmában. Nemcsak 
páratlanul hasznos, hanem élvezetes olvasmány is. Melegen 
ajánlom minden szaktársam, minden fodrász ipartestület fi
gyelmébe. Kartársi üdvözlettel Miiller Károly s. k., a bu
dapesti fodrász ipartestület elnöke.

A kozmetikus iparosok értekezlee. A debreceni kozme
tikusok f. évi október hó 18-án tartották meg sz. o. értekez
letüket, melyen teljes számmal jelentek meg. Özv. Komáromy 
Józsefné szép bemutatkozó beszédével nyitotta meg az érte
kezletet, melyen egyhangúlag elhatározták azt, hogy egy 
tanulónál többet és tekintet nélkül a képesítésére, két évnél 
rövidebb időre fel nem vesznek. Ezen egyhangú megállapo
dást elfogadva, írásbeli kötelezvényt írtak alá, mely esetben 
aki azt be nem tartja, egyszáz p.ngőt fizet o'y képen, hogy 
ezen összeg fele a szakosztályt, fele része pedig a nőifodrász 
iparostanonciskolát illeti. Ezen megállapodást az elnökség 
jóváhagyás végett az illetékes hatósághoz terjesztette fel.

Nem lehet lefoglalni az éjjeliszekrényt és a toalettiikröt.
A budapesti törvényszék egyik tanácsa legútóbbi döntésében 
kimondotta, hogy az éjjeli szekrény és a toalettükör nem fog
lalható le biróilag. A békeidőben megalkotott végrehajtási 
novella úgy intézkedett, hogy nem lehet lefoglalni az adósnak 
azokat az ingóit, amelyek nélkülözhetetlenek. A törvény nem 
írta körül, hogy melyik bútor fölösleges, a bírói gyakorlat 
szerint azonban nem volt lefoglalható a konyhaberendezés, 
asztal, ágy és szekrények. A csillár, éjjeli szekrény, toalettü
kör, bármilyen szegényes volt is, el volt licitálható.

K e m é n yig  é] i l k  K em ény la r íó s  h u llá m o s iíó  g ép ek !
megtekinthetők: Spitzer Dezső, Budapest VIII.,

"  Bérkocsis "tea 18 Telefon- 87-0-88.

7



VIDÉKI ŰRI- ÉS HÜLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

A törvényszék most egy konkrét ügyben arra az állás
pontra helyezkedett, hogy a mai ember kultúrsziikségletének 
figyelembe vételével az éjjeli szekrényt és a toalettiikröt sem 
lehet felesleges, nélkülözhető tárgynak tekinteni, mert ezekre 
minden embernek szüksége van. A törvényszék álláspontja 
szerint ezeknek a bútoroknak lefoglalása semmis.

Ezen birói döntést a gyakorlatban célszerű volna kiter
jeszteni a köztartozásoknál is, mert á birói döntés indokolása 
indokolttá teszi azt. (n. y.)

Kölcsönt kapnak a kisiparosok. A minisztertanács a ke
reskedelmi miniszter előterjesztésére hozzájárult ahhoz, hogy 
azok a kisiparosok és kiskereskedők, akik bankszerű fedezet
tel nem bírnak, az új hitelakcióban vehessenek részt. A ke
reskedelmi miniszternek százezer pengő áll rendelkezésére 
erre az akcióra. Ezt az összeget a kamarák között osztják 
szét, hogy kellő vizsgálat után a hiteleket kiosztják. Az ipa
rosok és kiskereskedők 50—200 pengős hiteleket kaphatnak 
anyag- és árubeszerzésre. A segítség egyharmadát iparosok, 
kétharmadát kereskedőknek osztják ki. A kölcsönért 6 és fél 
százalék kamatot kell fizetni és a tőkét hat hónap múlva visz- 
sza kell fizetni.

Árszabály. A Budapesti Borbély és Fodrász Ipartestület 
a következő hivatalos árszabályt állapította meg, melyet 
minden ipartestületi tagnak hivatalosan meg is küldött.

Négy osztályba sorozták az üzleteket és az elsőosztá- 
lyuakban a borotválkozás ára 50 fillér, a haj- és szakállvágás 
1 pengő 20 fillér. A másodosztályú üzletekben a borotválás 40 
fillér, a haj- és szakállvágás I I pengő, ugyanez géppel 80 
fillér. A harmadosztályú üzletekben a borotválkozás 80 fillér, 
a haj- és szakállvágás 80 fillér. Végül a negyedik osztályú 
üzletekben a borotválkozás 20 fillér, haj- és szakállvágás 60— 
60 fillér. Kötelezte a bizottság, hogy ezen hivatalos árszabályt 
ki kell függeszteni az üzleteikben. Az árszabály ellen vétőket 
az ipartestületi szék elé állítják és szigorúan megbüntetik.

A Debreceni Iparoskor jubileuma. A debreceni Iparos 
Kör f. hó 5-én, vasárnap ünnepelte meg fennállásának ötven 
éves jubileumát, ötven esztendővel ezelőtt alapította a deb
receni iparosság Jóna Dániel lakatosmester kezdeményezésére 
a debreceni Iparos Kört. A jelenlegi vezetőség szép ünnepség 
keretében áldozott a múltnak és ünnepelte meg az ötven 
esztendős évfordulót.

Az ünnepség istentisztelettel kezdődött a Nagytemplom
ban, ahol dr. Dancsházy Sándor lelkész mondott imát és szép 
beszédet. Az Iparos Kör vezetősége az ötven esztendős köri 
zászló alatt vonult fel az Istentiszteletre.

Halpikkelyből készült körömlakk, Az utóbbi időben di
vatba jöttek a gyöngyházfényű körömlakkok, amelyek ezüs
tösen fénylő bevonatot kölcsönöznek a körömnek. Az ezüst
fény, amely ezekben a lakkokban előfordul, nem mesterséges 
készítmény, minthogy minden mesterséges festék a körmöket 
megrontja, vagy pedig letördeli idővel, hanem apró halak 
ezüstös pikkelyéből előállított festék, amely különösen a fe
hér keszeg, továbbá az ezüsthal pikkelyeiben fordul elő. Az 
ezüstfestéket tömény nátronlúggal vonják ki a pikkelyekből, 
amelyekben nagyon kis mennyiségű festék van, úgyhogy egy 
kilogramm ezüstfesték előállítására több mint húsz mázsa 
halra van szükség. Egy köröm befényesltésére körülbelül két 
hal pikkelymennyisége szolgáltatja az ezüstfényt. — Ez a 
gyöngyházfényű körömlakk állandó szép fényt ad a körömnek.

A Szerkesztőség értesíti azon kartársakat, akik ezen 
számhoz kéziratokat küldtek be, hogy anyagtorlódás miatt nem 
lettek közölve, úgyszintén a legújabb kozmetikai rendelet sem, 
melyeket a jövő számban fogunk közölni.

A Budapesti Nőifodrász Ipartestület 10 éves jubileuma.
A Budapesti Nőifodrász Ipartestület 10 éve; fennállásának 
alkalmából a Nőifodrász Mesterszövetség erkölcá támogatá
sával, 1934 év elején, nagyobb szakmai ünnepélyt, bemuta
tókkal és kiállítással egybekötött versenyt fog rendezni. — 
Előre is felhívjuk kartársaink figyelmét ezen jubileumi ver
senyre, melynek programját közölni fogjuk.

APRÓ HIRDETÉSEK.

Az apróhirdetések díja szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére ti fillér. Az összeg levélbélyegekben 
is beküldhető a szöveggel. Vastagabb betűvel szedett hirdetés 
díja kétszeres. Legkisebb hirdetés díja I.— pengő. Azon hir
detés, melynél a hirdetési díj mellékelve nincs, nem közöltet- 
nek. Kéziratokat és leveleket a szerkesztőség nem ad vissza. 
Válasz levelekre, válaszbélyeg mellékelésével ad értesítést a 
Szerkesztőség.

Miskolcon modern eleganciával berendezett borbélyüz
let, mely több, mint 80 éve fennáll, női fi drászst beveze
tésre kedvező helyen más elfoglalt-ág miatt átadó. Boros 
Jenő, Miskolc, Zsolcai kapu.

Forgószék 2 drb egészen új és 2 drb használt, de jó
karban lévő, olcsón eladó. Cím: lapunk szerkesztőségében.
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.
Kővágóőrsön, Zalamegyéhen, biztos megélhetést nyújtó 

kétszemélyes fodrászüzlet 250. pengőért, esetleg részletre 
is eladó.Cím: Oszkó Sándor fodrászmester, Révfülöp, Zala m.
Építtetők figyelmébe. Falusi Kislakásépítő Szövetkezetnél be

fizetett kölcsön igénylési összeg kedvezményesen át
adó. Megbízott e lap felelősszerkesztője.

Eladók a következő ingósígok: 1 drb Seregi új 16 fiitős 
gép, lapos 260 P. I drb 20 fiitős, lapos 320 P. I drb 
Fiivá gép teljes felszereléssel, spirál 16 fiitős 550 P. 1 drb 
Gallia 16 fiitős, spirál 550 P. 7 drb fülke-fal lambériákkal 
300 P. - I drb üvegszekrény, nagy belső üveg nélkül 100 P. 
3 drb csiszolt belga tükör drbja 30 P. 1 tíro mosdó 2 
csappal 35 P. 2 drb villany csillár drbja 20 P. — 2 drb 
fülke szélvédővel 200 P. 1 drb 3 üléses pad 50 P. I drb 
manikűr asztal üveggel 20 P. — I drb üveg nélkül 15 P. — 
Komplett villanyvezeték dupla huzattal 50 P. 20 méter 
gázcső, ólomcső métere 1 P. I drb m inka asztal 10 P.
3 drb munka fali asztal női szalonhoz drbja 25 P. 2 drb 
tartós ondoláló gép használt drbja 300 P. 1 drb Vitrin.
1 drb rádió szanapó. 1 drb 220 voltos főző villany-szár tó.
2 drb csapóajtó. — I drb Junkers autó-gejzer 65 P. Értekezni 
lapunk felelős szerkesztőjével lehet. — Vidékiek válaszbé- 
lyeget mellékeljenek.
FIGYELEM! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 

bizali mmal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, — 
Gyöngyvirág ucca 3. szám. — Válaszbélyeg melléke
lendő!

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

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Fere ’c József út 79. sz. Telefon: ?6-89.
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Csali. a s z i g a z z s  győzz!
■fc ■  ■ ■  U I  ■  -borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek. 
U  I  E  ■ ■  V I  -borotvák szakszerűen vannak köszörülve.

I  1  I I  1 1 -borotvának tartós az éle.
BB M  ■ ■  1 1  ■  ■-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Puma borotva francia és homorú 
éllel •  E lism ert angol borotva
kések raktáron •  B L E H A  Non 
plus u ltra  hajvágó-olló  l-a minő
ség, 18 és 19 cm 6 '— pengő •  
Hajnylrógépek, fenőszijak és 
ecsetek dús raktára

Bleha—Supra-borotva félfrancia él, 4/8-as barna nyél. . 6’-  P
Bleha—Szecskó- „ francia él, 4 '8-as fehér nyél. . . 4-80 P
Bleha 20-as „ homorú él, 3, 4 és 5/8 fekete nyél 7-20 P
Bleha 24-es „ francia él 2 /8 ................................ 4-20 P
Bleha 27-es „ francia él, la fehér csontnyél . . 4-20 P
Bleha 28-as „ francia él, la fehér csontnyél. . . 4-20 P
Bleha 29-es „ francia él, la fehér csontnyél. . . 5 — P
Bleha 33-as „ 1/4 homorú él, erős, fekete nyél . 5 — P
Bleha 50-es „ félhomoru él, fehér csontnyél . . 7 — P
Bleha 76-os „ 4 és 5/8, homorú él, fehér nyél . 8 — P
Bleha 77-es „ félhomoru él, fehér csontnyéllel. . 5-40 P

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

Fontos!
Szenzáció!

Nem gép!
Nincs áram a fején! 
Kifogástalan eredményt nyújt! 
Nem folyik, nem éget!

az egyetlen t ö k é l e t e s  villanynélküli 
tartós hullómosító készülék

Kérjen díjtalan bemutatást

G A Á L  SÁNDOR,*,
Telefon: 42-1-16. Budapest, VIII., Rákócziból 1. sz.
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