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Sok-sok dicsérő levél a világ minden részéről tanúskodik 
erről, ami mind e gép jóságát és megbízhatóságát iga
zolja.
Igen olcsó ár és kedvező fizetési feltételek mellett 
szállítom.
Állandó bemutatás a budapesti képviseletemnél. 
Azonkívül a világmárkás és híres prepáló oldataimat
C. mely minden színű hajhoz és géphez kitűnő.
B. mely vízhullám berakáshoz nélkülözhetetlen.
E. mely ősz és fehér hajhoz garancia mellett használható.
D. legkitűnőbb dauer olaj, melyet pakoláshoz használunk. 
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mentesen.
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Eckerl Bálint, Budapest
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»CAPILL«
H A JÁ P O L Ó
10 év óta úgyszólván nélkülözhetetlen cikké vált a fod
rász szakmában.
Ezen kiváló hajápolószer a gyakorlatban 10 év alatt 
bebizonyította, hogy a korpaképződés és hajhullás nél
külözhetetlen ellenszere.
Ezen kiváló hajápolószert nagy áldozattal megfelelő hír
lapi propagandával is alátámasztjuk és így ezen cikk a 
fodrászok számára is kitűnő kereseti lehetőségeket nyújt. 
A „CAPILL” hajápoló beszerzési ára:

kisüveg P 1.—, nagyüveg P 2.50.
Eladási ára:

kisüveg P 1.50, nagyüveg P 2.50.
Ezenkívül a fodrászok részére literáruban is hozzuk a 
cikket és pedig negyed-; fél- és egész literben. Ennek 
ára literenként 11.80, fél literenként P fi.—, negyed lite
renként P 3.—.

Beszerezhető:

K O M O L
VEZÉRKÉPVISELETÉNÉL 

Budapest, VI., Teréz-körut 40—42. sz.
Telefon: 24-9-fi8.

SILBER LEÓ BUDAPEST
VI., KIRÁLY UTCA 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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Beszámoló a Borbély és Fodársz- 
meslerek Országos Szövetségének  

nagygyűléséről.
A Magyar Borbély és Fodrászmesterek Országos 

Szövetségre 1934. február hó 12-én tartotta országos 
nagygyűlését Budapesten a „MÜVE" nagytermében, 
amelyen megjelentek a szakosztályok kiküldöttein kí
vül a budapesti kartársak is nagy számban. A hatósá
gok képviseletében a következők jelentek meg: A m. 
kir. kereskedelemügyi miniszter képviseletében dr. 
Gyulay Ákos min. titkár, az IpOK képviseletében dr. 
Dopsa László az IpOK orsz. igazgatója, a budapesti 
iparkamara képviseletében dr. Lipcsey ip. kain. titkár, 
Perlaky György v. orsz. gyűlési képviselő, a kézm. ipa
rosok országos igazgatója, a budapesti Borbély- és 
Fodrászmesterek képviseletében Müller Károly ip. test. 
elnök, valamint Véber József a „Fodrász Újság" fe
lelősszerkesztője.

Az országos nagygyűlést Hangya Márton, mint az 
orsz. szövetség elnöke remekbe szabott szavakkal nyi
totta meg. Üdvözölve úgy a hatóság kiküldötteit, mint 
a megjelent kartársakat. Beszédében rátérve, vázolta 
iparunk szomorú helyzetét, a sok hibákat, bajokat, 
amelyek szükségessé tették ezen nagygyűlés megtar
tásának a szükségét. Dr. Dobsa László, az IpOK orsz. 
igazgatója, vázolta, hogy azokat a kötelességeket, 
amelyeket a törvény előír, feltétlen azon lesz, hogy 
végre hajtható lehessen. Reá mutatott arra, hogy nem 
a gazdasági viszonyok az okai a borbély és fodrászipar 
bajainak és a sérelmeinek, hanem maga a szakiparos
ság, mert nem tart össze, pedig már csak azért is ösz- 
sze kellene tartani, mert a borbélyok és fodrászok az 
elesettek között is a legelesettebbek. Hogy ezideig 
nem sikerült a bajok orvoslása éppen ezen okra ve
zethető vissza. Kijelentette, hogy nem az üdvözlés a 
kötelessége, hanem, hogy egy szebb és jobb jövőhöz 
vezesse a borbély és fodrász iparosságot. Perlaki 
György v. orsz. gy. képviselő, a kézműves iparosság 
igazgatója kijelenti, hogy mint magánember szólal

fel, nehogy a hivatalos körök elvi kérdésnek tekintsék 
felszólalását. Osztja dr. Dobsa László kijelentését, 
mert nemtörődömséggel csatát megnyerni nem lehet, 
félre kell tenni az egymás ellen való ellentéteket. A 
szakmát egyesek, a gazdasági szabadság védelme alatt 
kihasználják, mert azok kevés kivétellel közterhet 
nem fizetnek. Szükségét látja az iparosság egységé
nek a megteremtését. Dr. Lipcsei ip. kam. titkár kije
lentette, hogy Léber Antal a kamara elnöke szívén vi
seli az iparosság jogos érdekeit és mindent elkövet 
annak érdekeiért. Megjegyezve azt, hogy feltétlen 
szükségét látja azon üzletek, illetve műhelyek orvosi 
felügyeletének, amelyek a reális alapon nyugvó üzleti 
elvektől eltérve csak kárára van az iparunknak, mert 
jó és tiszta kiszolgálást még ha nem is volnának nehéz 
viszonyok, akkor sem lehetne ebben a jelenlegi for
mában teljesíteni. Galica János újpesti kartársunk ter
jesztette elő a határozati javaslatot az ár minimálásá- 
ról. Kijelentette, hogy meg kell védeni törvényesen az 
árakat, mert még a kevés meglévő adófizető kartársa
kat is a teljes pusztulásba dönti. Vada József a kon
tárkérdésben terjesztett elő határozati javaslatot. 
Megemlítette, hogy két fajta kontárokkal állunk 
szemben. Munkában lévő, illetve alkalmazásban levő 
és munkanélküliekkel. Adatokkal mutatta ki, hogy 
milyen károkat idéznek elő nemzetgazdaságilag is. 
Hivatkozott a 172510 sz. gyorsított eljárásra vonatko
zó rendeletre, melyet nem mindég tartanak be oly 
formában, hogy a tárgyalás kitűzése sok esetben liosz- 
szú időt vesz igénybe. Gross Miklós, mint az orsz. szö
vetség alelnöke a tanonckérdésben terjesztett elő ha
tározati javaslatot. MülIer Károly, a borbély és fod
rász ipartestiilet elnöke a munkaszünet felfüggesztése 
végett terjesztett elő határozati javaslatot. Kijelentet
te, hogy még az a kartárs is rossz szolgálatot tesz a 
szakmának, aki azt felhozza, mert a munka alkalmat, 
ha csak lehet, meg kell ragadni, nem pedig azt rövidí
teni. További indoklásában reá tért arra, hogy a há
ború előtt jobb viszonyok voltak és akkor nem volt 
munkaszünet. Majd beszédét így fejezte be: Kartár
saim! Ezt a tisztes úri- és hölgyfodrászipart vissza kell
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adni az elődeinknek, úgy mint azt ahogyan kapta. A 
határozati javaslatban kérve van a vasárnapi munka
szünet felfüggesztése úgy, hogy délután 1 óráig nyit
va lehessen tartani és zárva legyen hétfőn délután 1 
óráig. A bajai szakosztály szintén küldött határozati 
javaslatot a kontárkérdésben. Végül Fuchs Imre és 
Nagy Gábor a debreceni szakosztály küldöttei szólal
tak fel, egyben bejelentve azt, hogy a debreceni 
szakosztály a nőifodrász szakosztállyal együtt orszá
gos kongresszust fog tartani f. év junius hó 4-én Deb
recenben megtartandó „Ipari Hét” alkalmával, melyet 
a nagygyűlés tagjai tudomásul vettek és részvételüket 
be is jelentették.

A határozati javaslatokat a nagygyűlés módosí
tás nélkül magáévá tette és elfogadva azokat, az ille
tékes hatóság és a m. kir. miniszterelnök úrhoz fogja 
felterjeszteni.

Mi bízunk abban, hogy a Mesterszövetség, mint az 
országos magyar borbély és fodrászmesterek képvise
letének ezen kérelme a hatóságoknál teljes megértés
re fog találni, mivel ezen kérelmek az egyetemes ma- 
gyor borbély- és fodrászmesterek, mint haldokló ipa
runk végső kívánságai.

Az elfogadott határozati javaslatok helyszűke mi
att teljes egészében jövő számunkban lesznek közölve.

Nagy Gábor.

A mi utunk.
írta: Vági István, a debreceni Ipartestület elnöke.

1933. szeptemberében, Debrecenben, a „Tiszántúli 
Ipari Vásár” ismertetésekor többek között ezeket ír
tam: „Ez csak a kezdet és mint minden kezdetnél, 
most is nehéz feladat előtt állunk, de kitartással, hittel 
és meggyőződéssel munkálkodva, győzni fogunk!” A 
Vásárnak ez a bejelentése tényleg meg is hozta a tel
jes sikert. Nem változtat ezen a sikeren az sem, hogy 
egynéhányan elfelejtettek mindent, ami csak szép 
volt, mindent, amit Debrecen átélt azalatt a 8 nap 
alatt, sőt nem változtat az sem, hogyha tudatosan 
akarják elhomályosítani ennek a Vásárnak vitán felül 
álló jelentőségét s eredményét.

Most itt álunk újra, hogy a Tiszántúli Ipari Kiál
lítás és Árúmintavásár megrendezését előkészítsük, 
sőt az előkészítés munkálatainak nagy részén már túl 
is vagyunk. Most azonban ismét el kell mondanom, 
amit fenntebb már említettem: Mindenki a maga he
lyén és kellő munkakészséggel, a megfelelő vezetés 
mellett a legtöbbet fogja tudni adni; az elven kivid 
fontos a gyakorlati eredmény is és ennek a Vásár
nak anyagiakban minden résztvevő számára eredmé
nyeket kell biztosítani, mert a Vásár belső jelentő
sége és tartalma csak akkor bír súllyal, valamint erő
vel a jövőre nézve, ha abban mindenki megtalálja a 
maga számítását.

Nem szivárványképek után futunk, hanem való
ságot akarunk teremteni, a munka apothézisát akar
juk felépíteni, de ezen apothézis mögött ott kell, hogy 
legyen annak az ipari és kereskedői számításnak a 
tartalma is, ami a mérlegünkben az aktívát emeli.

Tíz, meg tízezrek jönnek el Debrecenbe a „Deb
receni Hét” alkalmával és kell, hogy ezekből a tíz
ezrekből a debreceni ipar, mely el fogja látni a láto
gatókat minden széppel és jóval, eredményt lásson.

Éhez azonban kell a rendületlen hit és bátorság

az invenciókban, előkelőség a megjelenésben és szi
lárdság az akaratban. Terméktelen kritika csupán a 
tehetetlenek eszköze, míg a tehetségesek kritikája 
maga a munka, amely alkotásokban nyilvánul meg és 
ezt az alkotnivágyást Debrecen város kézművesipa
rossága 100%-ig érzi és teljesíteni is fogja.

A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara, amely
nek égisze alatt az idei Vásár megindult, de amely a 
Kamarának belső munkatársai az Ipartestület tagjai 
is és az Ipartestület munkára kész tagjai, minden 
igyekezetekkel azon vannak, hogy ezt a Vásárt minél 
hatalmasabbá és szebbé varázsolják.

Ennek a Vásárnak a keretében a fodrászmeste
rekre, női-fodrászokra és kozmetikusokra is jelentős 
szerep vár. A szépítés technikája ugyanolyan villám
gyorsan terjed, mint minden más e földön. A rádió és 
a repülőgép korszakában nem maradhat le a kultúra 
velejárója: az ízléses szépségápolás.

Hívunk mindenkit, így az Önök művészetét is, 
hogy egy országos kongresszus keretében bemutat
hassák ezrek és ezrek előtt mindazt, amit hosszú esz
tendők gyakorlata és kifinom ult ízlésük útján önma
gukból kitermeltek. Meg vagyok róla győződve, hogy 
amiképp a többi szakmák is minden szépet és minden 
jó t feltárnak a kiállítás alkalmával, úgy a fodrászok, 
női-fodrászok és kozmetikusok is, méltó keretben, 
szép eredménnyel és büszkeséggel fognak heállani a 
sorba.

Éhez hitet, erőt és bátorságot kívánok, mert ha 
ez meg lesz, a győzelem nem maradhat el!

Lapunk felelősszerkeszíője Budapesten
Lapunk Felelősszerkesztője január hó 15-én Bu

dapesten léttekor Kuba Sándor ip. isk. szakoktató ta
nár collegánk felkérésére ellátogatott a Ranolder és 
Szvetenay utcák sarkán levő ipariskolába, akit Tóth 
Árpád bordély és fodrász ip. isk. igazgató igen szíve
sen fogadott.

A látogatás alkalmával éppen tanóra volt, amikor 
is a legszebb munkákat lehetett látni a tanulóságtól. 
A precíz szép munkák semmi kívánnivalót sem hagy
tak hátra, mert a tanulóság munkája abszolút tudást 
tárt az ember szemei elé.

Nagyon megkapó a mtizeum anyaga, ahol nem 
csak az összes hajmunkák, frizurák az összes változa
tosságaival voltak láthatók a legrégibb kortól a mos
tani időkig, hanem a régi (chirurgusok) sebészborbé
lyok összes műszerei is.

Ellenben annál szomorúbb tapasztalat volt az, 
hogy ezen gyakorlati-szakoktatás az ország szívében 
(Budapesten) úgy szét van tagozódva, hogy kb. 1200 

1300 borbély-fodrász és női fodrász tanuló négy 
kíilömböző helyen tanulhat. Kívánni valót hagy maga 
után az is, hogy ennél az iskolánál pl. olyan kicsi és 
nem megfelelő helyen vannak a tanulók összezsúfolva, 
hogy a gyakorlati szakoktatás csak nagyobb nehézsé
gek között történhetik meg egy kisebb teremben.

A szekrény, ahol ezen értékes anyagok vannak, 
melyeket a tanulóknak állandóan látni kellene, hely
szűke miatt az igazgatói szobában van összezsúfolva.

Ezen tények alapján és mivel a közérdek kíván
ja a hibák orvoslását, feltétlen szükséges az iskolák 
összevonása egy olyan helyre, ahol megfelelő hely is 
állana rendelkezésre, miáltal a tanítás megfelelő for
mában történhetik akkor meg.
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Egy karlársunkról. . .
A magyar borbély és fodrászmesterek között nem 

ismeretlen Mura Mészáros Gyula kartársunk. Azok 
közül a régi tisztes iparosok közül való, aki a szak
máján kívül különleges tehetségét nemcsak magának, 
hanem a köznek is megosztja. Nevét nemcsak a szép, 
tárgyilagos és őszinte cikkei tették ismeretessé, hanem 
a versei is, melyek lapunk hasábjain is már többször 
megjelentek. Verseit országosan ismerik és előadják, 
tehát méltán elismerjük az ő kivételes tehetségét. Ver
sei színesek, különösen feltűnő az irredenta versei, 
mely a sorscsapta magyar nemzet fájdalmait rejti 
magában.. .

Verseit gyönyörű kötésben, részben megzenésít
ve megküldötte hazánk nagynevű jótevőjének Rother- 
mere lordnak, hogy ezzel is felhívja figyelmét a nemes 
lordnak, hazánk szomorú sorsára. Mi nemcsak azért 
regisztáljuk örömmel ezen cselekményét Mura Mészá
ros Gyula kartársunknak, mert lapunk munkatársa, 
hanem azért is mert ezzel csak hazánk ügyét példaadó- 
an szolgálja, melyet nemcsak mi, hanem a nemes lord 
is elismert az itten leközölt sajátkezű írásával. Mi 
őszintén gratulálunk és kérjük őt, hogy tovább is mun
kálkodjon ilyen szép eredménnyel. Munkáját pedig 
mentői előbb olyan siker koronázza, amely a szent 
„Feltámadáshoz” vezet.

Elküldött verseiből egyébként itt közlünk egyet.

Trianon.
írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Kertembe ha betévedek szemem könnybe lábad, 
Milyen rutul szaggatták szét drága szép Hazámat. 
Kertünk végén vén diófám, rázza koronáját, 
Bocskoros móc, kárörvendve tördeli az ágát.

Hogyha én a trianoni bölcsekhez szólhatnék, 
Megkérdezném kiskertemet, széjjel miért tépték? 
Megmondanám adják vissza ősi diófámat, 
Visszakövetelném tőllük elrablóit Hazámat.

Rabló) oláh nem sokáig téped ősi fámat,
Jó az Isten, visszaadja régi szép Hazámat.
Táplál engem a hit s remény, eljön még az óra,
Dió helyett fűbe harapsz, ebadta rablója!

The Daily Mail London
Kiadó osztálya

Mura Mészáros Gyula úr
Tatabánya, Magyarország.

Kedves Uram!
Köszönetemet óhajtom kifejezni mindazért a fá

radtságért és költségért, melyet arra áldozott, hogy 
az ön által írt ircdenta zenei müveinek egy díszkö
tésű példányát elkészítse és illusztráltassa számomra, 
hogy ezzel az Ön hazafias háláját fejezze ki azért a 
tevékenységemért, melyet én Magyarország érdeké
ben kifejtek.

Biztosítom Önt arról, hogy hálás szívvel értéke
lem kedves figyelmét!

Az ön igaz hűséges Ilivé:
Rothermere s. k.

Előzeíeíes értesítés!
Lapunk szerkesztősége ezúton értesíti a Magyar- 

ország összes borbély-, fodrász és hölgy fodrászmes
tereit, hogy 1934. junius hó 4-én az „Ipari Hét" alkal
mával a debreceni borbély-, fodrász és hölgyfodrász- 
mesterek szakosztálya országos kongresszust fog tar
tani. Bővebbet lapunk legközelebbi száma fog közölni.

Szerkesztőség.

Tíz éves jubileum.
A budapesti Nőifodrász Ipartestület 1934. január 

7.-én tartotta a 10 éves fennállásának évfordulóját 
ünnepélyes „díszközgyűlés” keretében, bankettel egy
bekötve.

A díszközgyűlést Vágó Viktor elnök nyitotta 
meg, amikor is az iparos dalkör a Hiszekegyet eléne
kelve üdvözölte a m. kir. kereskedelmi miniszter kép
viseletében megjelent dr. Gyulai Ákos miniszteri tit
kárt. Nagy Antal kamarai alelnököt Horváth Vidort, 
Sipöcz Jenő polgármester képviseletében, az Orsz. 
Iparegyesület képviseletében Hausvirt Ödön kereske
delmi tanácsost, az iparosblokk nevében Perlaky 
Györgyöt, az Országos Kézműves Egyesület nevében 
Kardos Józsefet, az Ipari iskola nevében Tóth Árpád 
iskola-igazgatót.

Az üdvözlés után Vágó elnök felkéri Silló István 
alelnököt az ünnepi beszéd megtartására, ennek meg
történte után a fent megjelent urak üdvözölték 
az ipartestületet 10 éves fennállása alkalmával. Az 
ipartestületek képviseletében a cipész ipartestület kép
viselője — Marbech Károly, a női ruha- és fűző ké
szítő ipartestület nevében pedig Teszler Károly üd
vözölte az ipartestületet.

Ezek után a kitüntetések kiosztására került a sor. 
Vágó Victor ipartestületi elnök az arany érem és az 
Iposz Díszoklevelét, Hufnágel József és Jónutz József 
az Iposz oklevél és az ipartestület ezüst érem és ok
levelét, Mink Márton, Kraszni Kálmán, Nagy Ferenc, 
Silló István, Pásztor Antal az ezüst érmet, Gerő Lő
rinc, Schadek Antal, Bandler Ftilöp, Gaál Sándor, Kor
pás Sándor, Kránitz Árpád bronz érmet, Rippl József, 
Petk(') József, Patzner József, Biller Lajos, Herczog 
József, Brunnel István, Spatcenkó László az ipartestü
let oklevelét kapták.

A munkások közül Wachtl Emilné ezüst érem és 
oklevelet, Ágits Béláné bronz, Striker Mihályné bronz, 
Stanszky Juliska bronz, Kozma Victorné bronz, Cseh 
István bronz érmet kaptak, Mató Sándörné, Krém 
Pálné, Rezsiscsák Béláné, Frits Vilmosné, Schmidt Jó
zsef, Gonda Györgyné, Kerekes András és Pető János 
pedig oklevelet kaptak. Végül a dalkar elénekelte a 
Himnuszt. Este bankettel folytatódott ezen ünnepség, 
amely reggelig tartott a jelenvoltak legjobb hangu
lata mellett.

(g—j-)

Kartársak! Rendeljék meg Bak István  lőv. ip. isk. 
tanár szerkesztésében megjelenő »Fodrászali szakirányú 
technológia« című szakkönyvéi!
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A kartársak 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 szegedi kartársak a szaklapot példányonként 
Pásztor Imre kartársunknál szerezhetik be, Szent Ist
ván tér 6 sz. alatt, ahol egyben bárminemű hirdetés 
is feladható.

A miskolci kartársak a Szaklapot példányonként 
Nyitrai 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 
hirdetés is feladható.

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

Speciális magyar viszonyok.®)
írta: if j.  Ramminger István.

. . .E z  mindenesetre szebben hangzik — bár ér
telmileg cgyhúion pendiil - egy pedagógus azon ki
jelentésével, amely műveletlen és tanulatlan iparosok
ról szól.

Tényleg speciálisak ezek a magyar viszonyok, 
különösen azoknak, akiknek az objektivitás a gyenge 
oldaluk.

Maradjunk azonban a szorosan vett tárgynál, a 
debreceni nőifodrász tanoncoktatásnál . . .

Az oka annak amiért a harc folyik az, hogy a 
Kereskedelmi miniszter kimondotta, hogy a borbély 
ipar a nőifodrászattal rokon ipar, tehát űzhetik min
den korlátozás nélkül vica-verza. Ezen időtől kezdve 
kerültek a vizsgáztató bizottságok elé oly í tanonc- 
ok, akik a nőifodrászat egyes ágait még hírből sem 
ismerték és mentségül az hangzott el, hogy náluk 
nincs ez a munka bevezetve s az iskolában pedig csak 
rajzolni tanítottak.

Ez volt az oka annak, hogy kértük és határozottan 
megígérték a technológia keretén belül a heti 2 órás 
demonstrációs műhely oktatás bevezetését, melyet 
szakember fog előadni a debreceni iparos tanonc is
kolában, a nőifodrász szakmából.

Nem vehetem tagadásba, hogy az iparra nálunk 
nem megy százalék arányban annyi magasabb iskolát 
végzett tanonc, mint a nyugati államokban, mert ha 
a quantitás dolgában hátrányban is vagyunk, de quali- 
tás dolgában előnyben, mert tanoncaink, ha jó  pe-

*) Válasz Bak István tanár, lapunk főmunkatársának c 
lap 19S4. évi január hó I5-én megjelent „Reflexiók egy cikk
re" . . .  című közleményére, amely cikk részbeni tartalma 
a jelenlegi helyi viszonyok és vonatkozások nem ismerése 
alapján — mint egyoldalii közlemény jelent meg! (Szerk.)

dagogusok kezébe kerülnek, akik lélekkel végzik 
munkájokat, olyan elsőrangú anyagot hozhatna össze, 
amely mindenkor megállja a helyét a társadalmunk
ban.

Tehát át kell dolgozni az előírt tanmeneteket, ki 
kell bővíteni azokat, hogy az elmulasztottakat pótol
ni lehessen és ha az előírt anyagot nem tudja a tanonc 
kielégítően, legyen megakadályozva az előrehaladás
ban és az önállósítás terén. Legyen olyan rendelet, 
amely szerint csak azok lehetnek önálló iparosok, 
akik kifogástalan ipari tudásuk mellett a mindennapi 
élethez szükséges általános tudással is rendelkeznek.

Az apám, id. Ramminger István, Nagyváradon 
több mint 25 éve az országban az elsők között volt, 
mint demonstratív szakoktató a nőifodrász szakisko
lában. Itt Debrecenben pedig Fuchs Imre kartársunk 
(a férfi fodrászatból) hasonló tekintélyes időt tölt be 
mint szakoktató, anélkül, hogy romboló hatást vál
tana ki.

Ellenben itt Debrecenben inkább beszélhetünk 
romboló hatásról, amikor olyan pedagógus tanítja a 
technológiának gyakorlati részét a nőifodrászatban, 
aki a tanoncok előtt is köztudomá-uan éppen ebből 
a gyakorlati részből nem tudott kellően levizsgázni.

Bűn tehát olyan általánosságban beszélni és írni 
erről a speciális magyar viszonyról, mikor igazán k i
váló iparosaink vannak, nem is kivételt képezően a 
régi és új iparosaink közül.

De maradjunk csak a nőifodrász iparnál. Ország
szerte is milyen kvalitású emberek vannak közöttük, 
akik odaállhatnak a katedrára szakmai demonstrációt 
tai tani a tanoncoknak, anélkül, hogy veszéllyel járna 
az!

Kérdem, hogy melyik iparostársam kíván befolyni 
az iskolában történő elméleti oktatással párosult ne
velésbe?! Senki! Csupán a gyakorlati műhelyoktatás 
részbeni bevezetését szorgalmazzuk.

Arra az egyenesen feltett kérdésre pedig, hogy 
minden magyar fodrász rendelkezik-e azzal a tudással, 
mely a mai fodrász tudományhoz szükséges, csak az 
lehet a válasz, hogy nem és éppen ezért szükséges a 
kiegészítő műhelyoktatás a tanulók részére elenged
hetetlenül.

Kérdem továbbá, hogy van e Magyarországon 
hívatásos, az állami qualifikációs törvény előírása sze- 
i inti pedagógus, aki demonstrálni tudjon pl. egy XIV. 
Lajos korabeli, vagy egy 1934. évi modern estélyi fri
zurát, vagy egy pótrész elkészítését?!.... Nincs!

Pedig erre szüksége van annak a tanoncnak, aki 
a műhelyben azt nem látja, ott kiképczést erre nem 
nyerhet. Ezek a speciális viszonyok nálunk.

Azt pedig bizonyítom, hogy ezt a demonstrálást 
teljes komolysággal és felkészült tudással, úgy, hogy 
abban hiba ne esne a tekintélyen, X. Y. nőifodrász 
meg tudja tartani. Ehhez az oklevelet az élet adja meg. 
A techologiának az elméleti részét sohasem kívánja 
előadni az iparos szakoktató, az megmarad a demonst
rálásnál.

Nem naivitás tehát az, hogy a ma nőifodrász üz
letéből hiányzó hajmunkát, parókakészítést tanítani 
kívánjuk gyakorlati jeleggel az ipariskolában, mert 
az egv • szerves hozzátartozása a nőifodrászatnak, 
melynek tudása nélkül a segéd! vizsgát egy tanuló sem 
teheti le.

Az a szemszög pedig, amelyből az illetékesek ezt 
a nőifodrász ügyet nézik, azt hiszem nem vitás, hogy
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helytelen. A probléma elodázásának tehát helye nincs, 
mert azzal a helyzet csak súlyosbodna.

Ami azt illeti, hogy Pesten ez a tanoncoktatási 
kérdés, hogy és miképpen van megoldva, arra a vá
laszt azt hiszem megadják ottan és a helyes megoldást 
is megfogják találni.

Végül rátérek arra, hogy Debrecenben ma, hogy 
állunk az előtanulmányokkal.

Középiskolát végzett mesterek és segédek vannak, 
sőt egy-két érettségi bizonyítványért sem megyünk a 
szomszédba, természetesen mindezeket tudni és úgy 
megírni, föltétien objektivitás kell, mert másképpen 
a téves beállítás szerint egyoldalú beállítás bélyegét 
hordja a cikk magában.

A Budapesti hölgyfodrászsegédek  
Il.-ik nemzetközi versenye.

A Budapesti Hölgyfodrász-segédek Országos 
Egyesülete f. évi január hó 14-én délután 3 órai kez
dettel tartotta meg 11-ik Nemzetközi fésülő- és on- 
doláló versenyét árukiállítással egybekötve a Szent 
Gellért Szálló nagy márványtermében.

A verseny fővédnökségét Dr. Huszár Aladár Bu
dapest Főpolgármestere volt szíves elvállalni és a 
rendezést Marsi Pál, mint az egyesület elnöke, az 
egyesület számos tagjával együtt látta el.

A versenyen mint külföldiek, csak a bécsiek vet
tek részt, mely a mai nehéz gazdasági viszonyoknak 
tudható be, mégis elismeréssel kell nyilatkozni arról, 
hogy a verseny szépen és jól volt megrendezve, — 
amely megállapításunkat bizonyítja úgy az erkölcsi, 
mint az anyagi siker, sőt mondhatjuk, hogy ezen ver
seny felülmúlta az I-ső Nemzetközi versenyt is.

Jellemző azonban az a nemzetközi versenyeknél 
is szokatlan jelenség, hogy ezen versenytől a nőifod- 
rász mesteri kar teljesen távoltartotta magát. Igaz, 
hogy az 1933. évben a Budapesti Mesterszövetség or
szágos versenyén a segédi kar ugyanezt csinálta, me
lyet már akkor nem helyeseltünk és most ismét csak 
megjegyezni vagyunk kénytelenek, hogy ezen maga
tartás egyik részről sem helyes, mert ha ellentétek is 
vannak, azokat így orvosolni nem lehet, ellenben ke
resni kell módot és alkalmat a békés együttműködés 
lehetőségére.

A verseny eredménye egyébként a következő volt: 
/. Tartós ondoláló verseny:

1. Tandory Ödön Budapest, Szántó-féle vándor
díj, arany érem, 100 P, oklevél. 2. Hold Anton Wien, 
ezüst érem, 60 P, oklevél. 3. Riedl Ludwig Wien, bronz 
érem, 40 P, oklevél. 4. Molnár József Budapest, okle
vél. 5. Gáspár Ferenc Zalaegerszeg, oklevél.

II. Vasondolálás:
1. Hold Anton Wien, Vágó-féle vándordíj, arany 

érem, 100 P, oklevél. 2. Krémmüller Franz Wien, ezüst 
érem, 60 P, oklevél. 3. Molnár József Budapest, bronz 
érem, 40 P, oklevél. 4. Riedl Ludwig Wien, oklevél.
5. Gömő Pál Budapest, oklevél.

III. Vízondolálás:
1. Szente András Budapest, arany érem, 100 P, 

oklevél. 2. Hold Anton Wien, ezüst érem, 60 P, okle
vél. 3. Kremtnüller Franz Wien, bronz érem, 40 P, ok

levél. 4. Molnár József Budapest, oklevél. 5. Csóry 
Ferenc Budapest, oklevél.

IV. Gáspár-féle vándordíjért:
Csapatversenybe: 1. a Hölgyfodrászsegédek Or

szágos Egyesülete A) csapata. 2. ugyanezen egyesület
b) csapata. Az a) csapat tagjai: Frets Félix, Molnár 
József, Varga Ferenc, Kerekes Győző, Csóry Ferenc. 
A b) csapat tagjai: Somogyi István, Pirisi Károly, Se
bes László, Pichler Rudolf, Müller Aurél.

A legjobb eredményt elérő Vidéki versenyző ré
szére kiirt ezüst érmet nyerte: Gáspár Ferenc Zala
egerszeg.

Kánitz Iván úr arany érmét a legjobb eredményt 
elért „Notox" géppel nyerte: Somogyi István Buda
pest.

Rózsa Zoltán úr arany érmét a legjobb ered
ményt elért „Wiena” géppel nyerte: Molnár József 
Budapest.

#
A versenyt éjfél után reggelig tartó fényes bál 

követte, melyhez a talpalávalót Kóczé László és fiai 
hírneves budapesti cigányprímás látta el kifogásta
lanul. A versenyt egyébként propaganda célból film
re is levették, melyet itt Debrecenben az egyik mozgó- 
szinház már be is mutatott. Nagy Gábor.

Ellentét az iskola és az 
élet között.

írta: Bak István tanár, Budapest.
Sok-sok vajúdó társadalmi problémák közül ál

landósult kérdés, mint gyanús kérdés, vagy szemrehá
nyó kérdés: hogyan lehet mély, tátongó iir az iskola 
és az élet között; mi az oka az óriási ellentétnek az 
elmélet és gyakorlat között.

Felületes szemlélők, az alaposságot nélkülöző kri
tikusok hallatlan gyorsasággal kész vannak lesújtó vé
leményükkel : „a hiba természetesen csak az iskolában 
van, annak vezetőjében, tanítóiban, tanáraiban egy
aránt.” Az ilyen objektivitás nélküli bírálóknak talán 
még sohasem jutott eszükbe másokban, vagy más té
nyezőkben keresni hibákat, bajokat.

Hogy hol vannak bajok, mulasztások, tévedések; 
hogy miért van ellenséges differencia az iskola és az 
élet között; mi az oka az iskolák és társadalmak egy- 
másközötti, szívós hadi állapotnak: célja cikkemnek 
rámutatni egyenesen, őszintén.

Az iskola, bármilyen jellegű, bármilyen típusú is 
legyen (pl.: elemi, polgári, kereskedelmi, iparosta
nonciskola, főiskola, stb.) abban valamennyi megegye
zik, hogy célkitűzésük azonosak. Nevezetesen tudás
ban, jellemi és becsületi direktíváikban, az egyéni ön
zetlenségben, erkölcsben és hazaszeretetben, a kor
rekt munkaproduktivitásban, vallásosságban, egész
ségügyekben: a legtöbbet igyekszik adni, a legszebbet, 
a legideálisabbat törekszik nyújtani!. . .

Az iskola falai közt — tehát az iparostanoncisko
lában is — ismeretlen stúdium az emberi aljasság ki
fogyhatatlan rovata; az iskola falai közt száműzött 
szavak pl. a káromló szavak, frivol, két értelmű sza
vak; az iskolában üldözve van a jellemtelenség, er
kölcstelenség; — az iskolában büntetés jár annak a 
tanulónak, aki pl. ártatlan társát igyekszik a háttér-
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ben befeketíteni — fertelmes önző érdekből; simmaé 
simmárum: az iskolában minden szép, törekvés, hala
dás, minden jó-tett megkapja a jutalmát és minden 
biintevés az indokolt büntetést.

Az iskola szüntelen prédikálja a szülei tiszteletet 
és szeretet; példaadója a tekintélytiszteletnek. (Pl. a 
tanonc, a segéd tisztelje, becsülje főnökét, mesterét, 
kenyéradó gondozóját.)

Íme, mindezeket adja, nap-nap után kívánja, kö
veteli szép szóval, hangos szóval az iskola a tanulóitól.

Kincseket ad tehát az iskola, szellemi és erkölcsi 
kincseket; olyan kincseket, melyek mindenkor rendel
kezésére állnak a növendékeknek az iskolán kívül is, 
végig egész életükben. Csak a tanulótól függ, mennyit 
akar és mennyit tud belőlük lelkében elraktározni!

Nézzük meg ezzel szemben az életet, a társadal
makat: mit adnak a közöttünk járkáló, figyelő, nyüzs
gő-mozgó, nyugtalan, forrongó és kiforrottal! tanuló 
seregnek, a befolyásolható és hiszékeny ifjúságnak! 
Mit lát a „ma” ifjúsága a „ma” társadalmában, mit 
ad a mai élet?!

Pont az ellenkezőjét annak, melyeket az iskola 
ad. Mik azok? Pl. : Káromlás, Isten tagadás, erkölcs
telenség, aljas hazugság, szülei tiszteletlenség, ellen
séges és kártevő magatartás a mesterrel szemben, egy
más elleni tönkretevési szívós aktivitás, szemben mo
solygó arcú szép szavak; háttérben becsmérlő, lealja- 
sító szavak: egyszóval a bűn, az ember határtalan le- 
züllöttségének borzalmas és pokoli jazz-szimfoniája! 
Ki hát a hibás, hol találhatók a bűn orgiái, kik ennek 
a rendézői, előadói és terjesztői?! Egy bizonyos, az 
iskola semmiesetre sem és sohasem!

A múltban sok esetben jöttek hozzám fodrász
mesterek, segítségemet kérve a fenyegetést mutató ta- 
noncaikkal szemben. Az első tanácsom mindég az volt, 
milyen a környezet a tanoncnak, (pl. szülei ház, bará
ti kör társasága, milyenek a segédek, stb.); a második 
ténykedésem: lelkileg mi lehetett, mi volt az indító ok, 
mely kiváltotta tiszteletlen magatartását tanoncának 
(pl. nem úszította-e a háttérben valamelyik segéd); 
vagy valamilyen titkos, földalatti szervezkedő politi
kai alakulat!? Mert ha az ok okozatát megtaláltuk, 
ugyanakkor adva van már a segítés módja is. Pl. szép 
szóval, felvilágosító szóval, türelmes jó indulattal való 
kezelés, ezen akcióba bevonva a tanonc szülei is és 
elsősorban a tanonciskola tanárkara!

Én — sok évi ip. tan. iskolai tanárságom alatt 
e módszeremmel sok tanoncot vezettem a helyes egye
nes útra; sok, már a bűn útjára lépett tanonc növen
dékemet mentettem meg a lezíilléstől: ezen egyszerű 
pedagógiai gesztussal.

A ma rohanó, vágtató és haladó élet a fodrász
mestertől nemcsak a szakoktatást követeli meg a mű
helyben, hanem a nevelést is. Csak a kötelesség alól 
menekülni akaró fodrászmester hivatkozik ma már ar
ra a kényelmes álláspontra, hogy „hja, az én tanonc- 
koromban ez nem így volt, nem kellett, mégis jó 
volt.”

Elfelejti az ilyen mester azt az egyszerű igazsá
got, hogy az ő tanoncideje más időbe esett, a mostani 
tanonc ideje, pedig szintén egészen más . ..

Akkor, amikor a mesterek, szülők tanoncaikban, 
fiaikban az iskolával karöltve keresik a baj igazi okát, 
ugyanakkor egy lépést tettek az iskola felé a közös 
munka sikere érdekében, a közös cél eléréséért. S 
ugyanez a lépés egyúttal az iskola és élet ellentétjé

ből lebont egy téglát. Nem sok ugyan, de kezdet és 
pedagógiai, valamint morális szempontokból e mo- 
rnentáni kicsiny eredmény is a jövő nagy sikerének 
biztos záloga.

A fodrászmesterek, az ipartestületek így válhat
nak ideális feladatok megvalósítóivá, mely ténykedé
sükkel nemcsak enyhítik az iskola és élet, az elmélet 
és gyakorlat közötti differenciákat: de egyúttal eme
lik iparuk, a jövő fodrászmesteri generátió nívóját is!

Erre igen nagy szüksége van minden magyar ipar
ágnak; egyben a magyar úri és nőifodrász iparágnak 
is!.

A miskolci úri- és  hölgyfodrúszmes- 
lerek szakosztályának műsoros eslélye.

Hosszas huzavona és egymás meg nem értése 
után a miskolci úri és hölgytodrászmesterek szakosz
tályának Vigalmi Bizottsága f. hó 4-én megrendezett 
műsoros estélyével ismét beigazolta, hogy ha egy sze
mernyi egymásra találás áián összetartanak: mire ké
pesek, milyen szép siker; arathatnak az összetartó 
egyesült erők árán. Kitűzött céljuk volt, hogy csalá
dias, kis műsoros estélyüknek tiszta hozadékát jóté
kony célra fordítják. És pedig fele részben a Miskol
con felépítendő általános ipartestületi székház épít
kezési költségeinek gyarapítására, míg a fennmara
dó részt a helybeli Fodrászok Szövetsége pénztárának 
gyarapítására adják, amely utóbbi helyről a Szövet
ségnek esetlegesen megszorult, vagy elaggott tag
jait szokták aprós kölcsönsegélyekkel és rendkívüli 
segélyekkel kisegíteni. S ime: Mikes Bertalan és Haj- 
nos Dezső szakosztályi alelnökök megmozdulására: 
nagyszerű sikerrel zárult a tervszerint lefolytatott mű
soros estély. A százakra menő fényes vendégközönség 
soraiban ott találjuk —- úgy a mesterek, mint a segédi 
kar részéről a szakma legjelesebb képviselőit, de 
nem hiányzanak a szakmájukat igazán szeretők sorai
ból a legszerényebb kisegzisztenciák sem, akik a zsú
folásig megtelt táncteremből kinnrekedve: a legmó
dosabbakkal összegyűlve: meleg, barátságos szeretet 
által áthatva, vegyesen lepik el a rövidre szabott,, de 
brilliánsan lezajlott műsor számainak befejezése után 
a külső termek fehér asztalainak férőhelyeit. Nincs 
köztük kivétel. A legszerényebbek is intim családias 
kört képeznek a legtehetősebbek társaságával és egy
mást megbecsülve, barátságosan emelik fel kölcsönös 
üdvözlésre a poharaikat.

A közóhajtól áthatottan rövidre méretezett mű
sor szereplő személyeit is ide iktatjuk, mert kiilön- 
külön megérdemlik, hogy a személyeikben kidomborí
tott művészi készségükkel foglalkozzunk.

A műsor 1. száma: szavalat. Mikes Baba (8 éves 
szőke tsöppleány alakítása, ki a csinos vágású magyar 
ruhácskában is kedves jelenség). Nyitrai József poéta 
kartársunknak: „Addig” című irredenta költeményét 
adta elő, kicsiny gyermekeknél alig tapasztalható bá
tor fellépéssel és művészi hangsúllyal. Osztatlan tet
szést és viharos tapsorkánt aratva.

2. szám a 13 éves Bodó Nellike monolog száma, 
melyben a falusi kislány budapesti élményeit és hon
szerelmét adta elő annyi művészi megnyilatkozással, 
mintha valóban a falusi paraszt kisleány állana sze
meink előtt a színpad dobogóján.
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3. Dénes Lajosné énekszáma. Magával ragadó, 
kedves jelenség, aki iskolázott, szoprán hangjával és 
szebbnél-szebb régi népdalaival a műkedvelő prima
donnák ultra fenoménjét varázsolta a szemeink elé.

4. szám. Weisz Testvérek duettje. A táncművészet
nek igazi mesterei mutatkozik meg játékaikban, me
lyet hálásan tapsolt a nagyszámú közönség.

5. szám. Mikes Kelemen (11 éves) tenorista ének
virtuóz, aki, hogy a hallgatóság elragadtatása legtel
jesebb legyen: zongorán kíséri saját énekszámait.

6. szám Haday Károly. A bűvésztudománynak 
legtökéletesebb mesterszámaival és ügyes kártyasvihák 
ágaival tartja az igézet hatása alatt a nagyközönséget.

7. szám. ,,A 72. számú őrház.,, Vígjáték. Az egy- 
t'elvonásos darab három szereplőjét: Hajnos Dezsőt, 
Mikes Bertalannét és Alpári (Pittner) Bélát személye
sítik nagy sikerrel. Hajnos kicsapongó, részeges vas
úti bakterje és Mikesné jogosan acsarkodó vasúti 
bakternéja, közöttünk élő, valóságos. S a tökéletes 
alakításé figuráknak semmivel sem maradt mögötte 
Alpári (Pittner) Béla, a vasúti bakter házaspár Ameri
kából hazatért fiának epizód szerepében sem.

Végül Jancsó Józsefnéről kell megemlékeznünk, 
aki viharos tetszést kiváltó elmés konferálásával a mű
sort megelőzte és közbeeső szüneti perceket ildomos 
tréfáival kitöltötte.

A Bodó és Mikes házaspárnak, gyermekeik szép 
sikeréhez, a többi szereplőknek pedig kiváló egyéni 
művészetéhez gratulálunk. És egyben azt üzenjük a 
miskolci úri- és hölgyfodrászok összeségének, hogy 
minél gyakrabban találják meg, a legutóbbi esethez 
hasonló módon, egymás társaságát, amely megértés
hez vezet és követendő példaként szolgálhat hazánk 
területén, ezen jeles szakmában szorgoskodó összes 
m i ndnyáj un k n ak. (ny—f.)

A budapesti országos verseny  
meghívója.

díszoklevél; V. díj: díszoklevél. 111.—V.—VII. versenyeknél: I. 
díj: nagy aranykereszt és oklevél; II. d j: kis aranykereszt és 
oklevél; III. díj: nagy ezüstkereszt és oklevél; IV. díj: kis ezüst
kereszt és oklevél; V. díj: kis ezüstérem és oklevél; VI. VII. 
díj: díszoklevél; VII. Összetett verseny külön pénzjutalma I. 
díj 50. -, II. díj: 30.—, III. díj: 20.— pengő.

Tanoncversenyben csak tanonc vehet részt. Résztvevők
nek a magukkal hozandó modelleken férfi-hajvágást kell be
mutatniuk és gépet csak a nyakban használhatnak.

Férfi-hajvágóversenyben a haj a fül mellett is hosszúra 
hagyandó és a fazon modernre vágandó. Gépet csakis a nyak
ban szabad használni. Versenyborotválásról győztes az, aki a 
legrövidebb idő alatt és kifogástalanul készül el a borot*á- 
lással. A versenyrendezőségnek jóga van a modelleket ki
cserélni. Modell 2—3 napos szakáll lehet.

Női versenyfésülésnél rövid hajból 2 cm felvágva, mo
dern estélyi frizura készítendő. Diszcsatton és fésűn kívül 
egyéb fejdísz alkalmazása tilos. Hajat előre elkészíteni nem 
szabad. Buráról és szárítógépről a versenyző köteles gondos
kodni.

A versenyzők csak fehér munkaköpenyben dolgozhatnak.
Az összes versenyekben - a tanoncversenyen kívül 

résztvehet az ország minden úri- és nőifodrászmestere vagy 
segédje.

A szükséges modellt minden versenyző magával hozni 
köteles.

Nevezési díjak: Tanoncversenyre 2 drb. belépőjeggyel 
3.— pengő.

Többi versenyszámban 2 drb. belépőjeggyel: 6. R. 
További nevezések versenyenként 1 drb. belépőjeggyel (mo
dell részére) 3. - P.

Nevezni lehet március hó 2-ig Molnár Gyula urnái az 
ipartestületben (VII., Csengery-u. 15.) a nevezési díjnak egy
idejű lefizetése mellett. Vidékiek a nevezést posta útján is 
eszközölhetik, vagy pedig a verseny napján a helyszínen dél
után 4 óráig.

KOZMETIKA ®
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A Fodrászmesterek Országos Szövetsége és a Budapesti 
Borbély- és Fodrászipartestület által 1934. évi március hó 4-én 
(vasárnap) a Szent Gellért-szálló összes termeiben rendezendő 
országos ipari bemutató-versenyekkel és fodrászati cikkek 
kiállításával egybekötött fodrászbálra. Bemutató-verseny kez
dete: d. u. 4 óra. Délután 4 8-ig sétahangverseny. Tánc
mulatság este 9-kor kezdődik, elsőrangú cigány és jazz-ze- 
nével. Estélyi ruha nem kötelező.

Személyjegy: 2.50, előreváltva 2. -, családjegy 6. , elő
reváltva 5.—pengő.

A bemutató verseny programmja: d. u. 4 óra: Tanoncok 
hajvágó versenye. Időtartam: 30 perc. D. u. 5 óra: II. Női haj
vágóverseny. Időtartam: 25 perc. D. u. 5.30: III. Női vizondo- 
lálóverseny (estélyi frizura). Időtartam: 20 perc a szárításon 
kívül. Felfésülés: 20 perc. D. u. (i óra: IV. Férfi-hajvágóverseny. 
Időtartam: 25 perc. D. u. (i.30 óra: V. Női vasondolálóverseny 
(modern estélyi frizura). Időtartam: 45 perc. I). u. 7.30: VI 
Versenyborotválás. VII. összetett verseny a „Tökéletes fod
rász” címért, a II. VI. alatti öt versenyágban való kötelező 
részvétel alapján, pontozással. D. u. 4 7 óráig versenyen k í 
vül „tartós géphullám” (Dauerwellen) bemutatása lesz.

Versenydíjak: I. versenynél I. díj: 20. P és oklevél; II. 
díj: 15. P és oklevél; III. díj: 10. P és oklevél. II. IV. VI. 
versenyeknél: 1. díj: nagy aranykereszt és oklevél; II. díj: 
ezüst emailkereszt és oklevél; III. díj: ezüst érem; IV. díj:

A fény szerepe a kozmetikában.
A levegő és víz után mint harmadik természetes 

szépségápoló tényzőről a fénysugarak hatásáról kell 
megemlékezni.

A fénysugarak közül első helyen a természetes 
napsugár áll, ezután következik a mesterséges nap, a 
higanyos kvarclámpa alakjában s végül pedig a Rönt
gen sugarak és újabban Rádium és Thorium sugarak.

A fénysugaraknak a szervezetre gyakorolt hatá
rának alapvonalait a nagy Pilisen tanulmányai rakták 
le. Ezeknek az elveknek alapjá, különösen magaslati 
helyeken szereztek először közvetlen tapasztalatokat 
arra vonatkozólag, hogy milyen nagy a napfény gyó
gyítóhatása a szervezetre. Ezeknek a tapasztalatok
nak tudományos feldolgozása a svájci Rollier nevéhez 
fűződik. Rollier ugyanis kiváló gyógyeredményeket ért 
el Leysini intézetében a szervezet és a bőr tuberculo- 
ticus megbetegedésének gyógyításánál, úgy annyira, 
hogy a tuberculocis gyógyítása ma is jórészben a ő 
elgondolásai alapján történik.

Hogy miben áll a fényhatás, annak a lényegével 
ma sem vagyunk tisztában. Annyit azonban tudunk, 
hogy a fény két úton hat a bőrre, hőhatás és vegyi 
hatás folytán. Ennek következtében módosul a bőr
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vérkeringése, anyagcseréje és idegműködése. De eze
ken kívül a bőr útján egy másodlagos hatást is fejt 
ki a fény, mely a szervezet összességére van behatás
sal.

A napfényben a hőhatást a vörös, a vegyi hatást 
az ú. n. ultraviolett sugarak gyakorolják. Orvosi 
szempontból csakis ez utóbbinak van főként jelentő
sége. Ki ne ismerné az újabb időkben annyira divatos
sá vált strandfürdőzés következtében keletkezett igen 
heves bőrgyuladásokat. Ezek igen erős hólyagos gyu- 
ladást is okozhatnak, mely a kísérő láz miatt sokszor 
napokig ágyba döntheti, egy igen fájdalmas és ko
misz betegséggel a vigyázatlan napfürdőzőt.

A gyuladás természetesen csakis azokon a bőr
tájakon keletkezik, melyek a fény hatásának kivannak 
téve. Nem jön létre, ha a bőr le van fedve, vagy olyan 
anyaggal kenjük a bőrt le, melyek az ultraviolett su
garakat nem bocsátják át (chinin kenőcsök és külön
böző védett név alatti kenőcsök).

Ha a napfények a bőrre gyakorolt hatását vizs
gáljuk, kiderül az, hogy az ultraviolettsugaraknak 
csak igen kis hányada jut át a bőr hámrétegén és jut 
el az ú. n. szemölcsös rétegben lévő erekhez. Az is régi 
tapasztalatok alapján megállapított tény, hogy a fény
behatás és gyuladás kifejlődésének időpontja között 
több órás lappangási időszak szokott eltelni, mialatt 
a bőr rendes küllemét megtudja. Tehát a bőr elválto
zásokat nem lehet egyszerűen a fénynek a bőr vér
ereire gyakorolt direkt hatás eredményének mondani.

Nyilvánvaló, hogy a fénysugarak behatására va
lamilyen anyag mégpedig mérgező anyag keletkezik 
a bőrben, mely egyrészt a lobos jelenséget okozza 
és ha nagyobb mennyiségben keletkezik, a szervezet
nek súlyos betegségét is okozhatja.

Folytatása következik.
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. Cinie: Debrecen, Ferenc József út 59. I. em. Tele
fon 11—82.

h í r e k .
Halálozás. Üzv. Jónutz Jánosné, szül. Fejes Mária ú r

asszony, életének 73-ik évében elhunyt. Az elhunyt édesanyja 
volt Jónutz József kartársunknak, a „Nőifodrász” szaklap fe
lelősszerkesztőjének, kinek ezúton tolmácsoljuk őszinte rész
vétünket. Szerkesztőség.

A szempilla festése veszélyes-e az egészségre.? A Pesti 
Hírlap egyik számában Dr. K. I. orvos a következő sorokat 
közli: „A régi papirosok tanúsága szerint már az egyiptomi 
szépségek is festették szempilláikat, hogy a .szemrés nagyobb
nak tűnjék fel cs tekintetük tüzesebb legyen. Ez a szokás 
keleten a kultúra minden korszakán át fennmaradt, napjaink
ban pedig, úgy látszik, nyugaton is eléggé elterjedt. A dolog 
azonban egészségi szempontból egyáltalán nem közömbös. 
Bab berlini tanár figyelmeztet arra, hogy tussal való festés
nél is izgalmi állapotokat észlelt, de még súlyosabbakat „Hen
na" alkalmazása után. Hat esetet közöl, melyekben ennek követ
keztében több hónapig tartó szemhéj-, kötő- és szarúhártya- 
gyillladás fejlődött ki, nagy fájdalmassággal és álmatlanság
gal. Egyízben szemhéjtályogot kellett megnyitni, egyeseknél 
pedig szaruhártyahomály maradt vissza, am i'a látást gyöngí
tette. Ennek a figyelmeztetésnek minél szélesebb körben el

kellene terjednie, nehogy egyes vállalkozó hölgyek esetleg 
oly áldozatot hozzanak a hiúság oltárán, amelyet azután az 
egészségük sínyli meg.” Távol áll töltünk a vitába való bo- 
csájtkozás, — hogy ezen közölt adatok megfelelnek-e a va
lóságnak, vagy sem. Viszont Magyarországon még egy ese
tet sem tudunk, hogy előfordult volna.

A valódi „Henna” semmiféle kórokozó baktériumot nem 
tartalmaz, ellenben az ilyen cikkezésekkel, amely a nagy nyil
vánosság elé kerülnek, mielőtt közlésre kerül, alapos mérle
gelés után tárgyilagosan is be kell azt bizonyítani, nem pedig 
ilyen formában, amely a nagyközönséget a felsorolt cikkek 
használatától — bizalmatlanságot idézve elő elriassza!

Leghelyesebb volna először, ha a cikkíró cikkének a 
megírása előtt sokkal alaposabb informátiokat szerezne be!

(n—y.)
Egy borbély és fodrászsegéd hajból készített képe a 

kormányzóról. Fekete Gyula borbély és fodrászsegéd bihar- 
keresztesi lakos egy, a kormányzót ábrázoló, hajból készí
tett képet ajánlott fel. öfőméltósága köszönetét nyilvánította 
a felajánlásban kifejezésre juttatott ragaszkodásért, miután 
azonban elvi okokból ajándékokat senkitől sem fogad el, úgy 
rendelkezett, hogy az a már eddig felajánlott tárgyakból léte
sített gyűjteményben helyeztessék el.

A debreceni Iparoskor kultúrdélutánja. A debreceni 
Iparoskör f. hó 18-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel fogja 
megtartani kultúrdélutánját.

Az előadás között műsoron szerepel Nagy Gábor, lapunk 
felelősszerkesztője is a többek között, aki egy felolvasás ke
retében ismertetni fogja Törzsök József kartársunk egy pár 
verseit és annak irodalmi értékét, melyre a kartársak figyel
mét ezúton hívja fel lapunk szerkesztősége a megjelenésre! 
Belépődíj nincs, az előadás díjtalan. Szerkesztőség.

Nemzeközi fésülő és ondolálóverseny Bécsben. A „Wieni 
Klub dér Damenfrizeurgehilfen" Bécsben, 1934. évi február hó 
18-án délután 4 órai kezdettel nemzetközi fésülő és ondoláló 
versenyt rendez a „Hotel Auge Gottes"-ben, Wien IX., Nus- 
dorfer strasse 75. alatt.

Ezen versennyel kapcsolatban mindenféle felvilágosítás 
és a társasutazásra való részvételre az Országos Hölgyfod
rász Segédek Egyesülete, Budapest IX., Ráday utca 5. sz. ad 
felvilágosítást. Dám —

Megdrágult a szesz. Az Országos Szeszértékesítő RT. 
(szeszkartell) a fogyasztási célokra szolgáló szesz árát hek
toliterenként 150 pengőben állapította meg, ami hektolite
renként 20 pengős emelést jelent.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Sz. Gy. Nyíregyháza. Az illető semmiféle kötelezettsé
gének eleget nem tett. így az átcedálásnak eredménye nincs, 
ellenben csekklapot már küldöttem és most is mellékeltem.

B. János Debrecen. Beküldött „munkarendje” helyszűke 
miatt közölve nem lett. Ismertesse esetleg a szakosztálynál is.

Többeknek. A mostani lapszámon, ahol a bélyegző jelzi 
az előfizetés lejáratot, a következő szám csak akkor lesz 
megküldhető, ha az előfizetés a lap újbóli megjelenéséig a 
szerkesztőséghez beérkezik.

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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C s a k  azz igazzsgyőzz!
-borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek, 
-borotvák szakszerűen vannak köszörülve, 
-borotvának tartós az éle.
-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Puma borotva francia és homorú 
éilel 0  Elismert angol borotva
kések raktáron 0 B LEH A  Non 
plus ultra hajvágó-olló l-a minő
ség, 18 és 19 cm 6 '— pengő 0 
Hajnyirógépek, 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 homöru él, 3, 4 és 5/8 fekete nyél 7-20 F
Bleha 24-es >» francia él 2 /8 ................................. 4-20 P
Bleha 27-es » francia él, la fehér csontnyél . . 4 20 P
Bleha 28-as tf francia él, la fehér csontnyél. . . 4-20 P
Bleha 29-es )} francia él, la fehér csontnyél. . . 5 — P
Bleha 33-as V 1/4 homorú él, erős, fekete nyél . 5‘— P
Bleha 50-es V félhomoru él, fehér csontnyél . . 7‘— P
Bleha 76-os V 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 MÜKÖSZÖRÜS MESTER VILMOS CSÁSZÁR UT 27

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
46.414-1933. K. M. számú rendelete a 
kozmetikai ipar gyakorlása tárgyában.

Az 1. §. 2. bekezdésének d) és c) pontjai alatt, va
lamint a 3. §. 2 és 3 bekezdésében megállapított ren
delkezéseket a borbély és fodrász, valamint a nőifod- 
rásziparosok is kötelesek az általuk használt szerek 
tekintetében betartani.

5. §. A kozmetikus iparosok doktori címet, vagy 
erre utaló megjelöléseket cégükben, üzleti nyomtat
ványaikon, hirdetésekben, valamint általában iparuk 
gyakorlásával kapcsolatban akkor sem használhatnak, 
ha ez a cím egyébként őket megilleti.

A kozmetikus iparosok az előző bekezdésben em
lített módon nem használhatnak olyan megjelölése
ket sem, amelyből orvos alkalmazására vagy a 
fennálló szabályok szerint munkakörükből kizárt ké
szülékek, eszközök, szerek vagy eljárási módok hasz
nálatára lehet következtetni.

Kozmetikus iparos üzlethelyiségében vagy ahhoz 
tartozó egyéb helyiségeiben orvosi rendelőt tartani 
nem szabad.

A kozmetikai ipart csak olyan helyiségben szabad 
folytatni, amelyet bármilyen más ipar gyakorlására 
szolgáló helyiségtől mindén oldalról egész magasság
ban szilárd falazat vagy ajtó választ el.

(í. §. E rendelet rendelkezései azokra a kozmeti
kus iparosokra is kiterjednek, akik iparuk gyakorlá
sát e rendelet életbelépése előtt kezdték meg.

A kozmetikai ipar gyakorlása az iparhatóság és 
a közegészségügyi hatóság ellenőrzése alatt áll.

7. §. Aki e jelen rendelet 1. §-ának 2. bekezdésé
ben, 2. §-ában 3. §-ának 2. bekezdésében, 4. §-ának 6. 
bekezdésében vagy 5 §-ában megállapított rendelke
zéseket megszegi, amennyiben cselekménye súlyosabb 
büntető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 
200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.

Az előző bekezdésben megállapított kihágás bün
tetése 15 napig terjedhető elzárás, ha ezt olyan egyén 
követte el, aki ily kihágás miatt már meg volt bün
tetve és büntetésének kiállása óta még két év nem 
telt el.

A jelen rendeletbe ütköző kihágások miatt az el
járás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri bünte
tő bíróságnak a hatáskörébe tartozik. Harmadfokon 
a belügyminisztériumban szervezett kihágási tanács a 
kereskedelemügyi minisztérium előadójának a rész
vételével dönt.

A hatóság az 1. §. 2. bekezdésének e) pontja alatt 
említett eszközöket, készülékeket és szereket, ameny- 
nyiben azok az elítélt tulajdonai, a jelen §. 1. bekez
désével megállapított kihágás esetében elkobozhatja, 
a jelen §. 2. bekezdésében említett esetekben pedig 
köteles elkobozni.

A jelen rendelet 4. §-ának 1—5. bekezdéseiben 
megállapított rendelkezések megszegése az 1922:X11. 
t.-c. 127. §-a szerint büntetendő.

8. §. A jelen rendelet 5. §-a 1934. évi január hó 
1-én lép életbe. A rendelet kihirdetését követő nyol
cadik napon lépnek életbe.

Kartársaiin! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Űri- és Hölgyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!
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