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Folyékony
V ilá g sze n zá c ió !

NIieo Shanpooni
a fekete védjeggyel!

Nincs többé fénytelen szappanmeszes haj!

lúg-, szappan- és  m észm entes!

A  legmeszesebb kútvízben is habzik 
Azonnal szárad a mosott haj 
Ondolálást gyönyörűen tart 
Ecetöblítés elmarad 
Pénz-, idő- és árammegtakarítás 
Kiadós —' tízszeresen hígítandó

Negyed kg P 4*80.
Ebből 2% kg hafmosó készítendő, tehát

e g y fe jm osás 6 fillé r!
Azonnal kérjen y m r

ingyen mintát:

M ih á ly  Ottó gyógyárunagykereskedés,
»MIOPHARMA« gyógyszerárugyár Budapest, VI., Podmaniczky u. 43.

Telefonsam : 12-2-44 és 26-3-41.
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olvasóinak, hírdelő feleinek és összes karíársainak

Felelős Szerkeszlő.

Direktívák az újév küszöbén.
Irta: Bak István tanár, Budapest.

Maholnap vége az 1934. évnek és ránkköszönt az 
1935-ik év a maga titokzatosságával . . .

Mint egy szfinksz tűnik föl az 1935-ik év is az 
idők végtelenségében, kontúrjai homályosak, születé
se is kínos . . .

Mit hoz ránk, milyen lesz, hozza-e tarsolyában a 
jobb jövendőt, melyet oly epekedéssel vár minden 
társadalmi réteg, kaszt, osztáiy, lent és fent egyaránt 
e csonka hazában: ki tudna mindezen kérdésekre po- 
sitivumokkal válaszolni most, az 1934-es év lassú hal
doklási periódusában is.

A jövő ismeretlen de a múlt ismeretes.
Terveket szőni, konkrétumokat kidolgozni, célo

kat megvalósítani: csak a múlt hibái vagy erényei, si
kerei vagy sikertelenségei alapján lehet.

Hogy úgy mondjam mérleget kell készíteni az 
1934-es évről is nemcsak anyagi, de erkölcsi szem
pontokból is. Nem könnyű feladat. A tiszta mérleg 
készítéséhez abszolút önzetlenség, szubjektivmentes- 
ség és megalkuvásnélküli objektivitás szükséges.

E feltételek nélkül a mérleg hamis . ..
Indokolt a mérlegkészítés a fodrászipari szem

pontból — és minden szakipar szempontjából is.
Szerény személyem, ki sok éven át nemcsak az 

iparos tanonciskolái katedrán, de künn az életben i- 
sokat foglalkoztam és foglalkozom ma is — ma
gyar ipari kérdésekkel problémákkal: igen jól isme
rem úgy a fővárosi, mint a vidéki fodrásziparosság 
külső és belső küzdelmeit egyaránt. Úgy a tanoncok- 
tatási, mint az ipartestületi érdekek előbbrevitele 
szempontjaiban, mint egyszerű közkatona az élen 
dolgoztam szóval és tollal.

Engedjék meg tehát olvasóim, hogy a mérlegké
szítéshez néhány tétellel én is hozzájáruljak nyíltan 
és őszintén.

Hát bizony az 1934-es esztendő is sok-sok csaló
dásnak volt a léteményese fodrászati szempontból. A 
bajok szülői maguk az egymással szemben álló ipar
testületek (úri- és nőiíodrász testületek) voltak, mely 
okok kitermelői lettek a hanyatlásnak, a stagnálásnak, 
a viszálynak.

A testületek és egyének, komplexumok és indi- 
vidiumok álltak harcban egymással kenyérirégység, 
hatalmi féltékenység, hiuságsziilte fölényeskedés cí
mén.

Az egyik fodrászmester pl. a másik fodrászmes
tert szakmabeli magasabb tudása miatt ártalmas hírek 
kői poltálásával próbálta kisebbíteni, ahelyett, hogy ő 
is törekedett volna ugyanolyan tudás megszerzésére.

Sok volt a másokat illető kritika, de semmi, vagy 
igen kevés az önkritika. Ha mindig más szemében be
lessük a szálkát, de a magunk szemében sohasem 
vesszük észre a gerendát: haladásról fejlődésről, sőt 
anyagi gyarapodásról: szó sem lehet sohasem.

A széthúzás, a szentesített egyéni önzés: az 1934- 
es évben is elvégezték a maguk romboló munkáit a 
fodrászati iparágban is . . . A példátlan árrombolás (pl. 
Budapesten 8—10 fillérért lehet borotválkozni), a 
kontármunka, sok esetben a gyönge szaktudás szülte 
elhibázott munkálatok, a beteges érzékenység, a ki
szolgálási anomáliák, személyi kultuszok a vezetőség
ben, az irányításban mester, segéd és tanonc egymás 
elleni aktivitásai: sajnos, 1934-ben is mint ördögi ma
nőverek elhomályosították a tiszta látást, a magasabb- 
rendii célkitűzéseket; teljesen kiradírozták az ideal
izmust és száműzték az összetartás minden lelki mo
tívumát.
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Csak igy érthető meg a teljes meddőség, a pro
duktivitás hiánya, az abszolút negatívum, pl. ipartes
tületi elnöki beszámolókon, kongresszusokon, ahol a 
referádák fókuszai: „mit kellett volna tenni, vagy mit 
kellett volna elérni, vagy sajnos, a fodrász iparosság
nak sok a panasza a hatóságokkal szemben is, vagy 
egyik frakció a teljes vasárnapi munkaszünet mellett 
van a másik meg éppen ellene;” mi hát itt a teendő 
stb. stb. variációk.

Amint elismertük az 1934-es esztendő hibáit, mely 
nem az év hibái, hanem a mi magunk, a fodrász ipa
rosság, iparág hibái voltak: akkor már adva van az or
vosság is a betegség, a bajok eliminálására.

Nem szégyen az. egyéni és testületi hibák beisme
rése, sőt igenis férfiasság. A férfias gesztus pedig még 
az ellenség előtt is imponál.

Éppen ezért a múlt hibáiból leszűrve a tanúságot: 
kezdhetünk a jövőbeni tervek, célok nem csupáni ki
tűzéseihez, de komoly és megalkuvásnélküli végrehaj
tásához is!

A testületi összejövetelek ne csak a javaslatok 
előterjesztésével és hosszas indokolásaival legyen te
lítve, de beszámoló legyen az egyéni, szakmai, testü
leti sikerekről, erkölcsileg és anyagilag egyaránt. Ké
pezze magát a fodrászság saját szakmájában továbh- 
tovább. Nincs abban semmi szégyen, ha pl. egy idősebb 
fodrász egy fiatalabb kartárstól tanul. A tudás nincs 
az évszámokhoz kötve.

A tanügyikar is pl. állandóan tanul sőt éves tan
folyamokra van utasítva korra való tekintet nélkül. 
Szüksége van szerencsétlen hazánknak a tökéletes ösz- 
szetartásra, a hiúság és beteges érzékenység teljes 
megszüntetésére, az önkritika erős gyakorlására: az 
ipari kasztban is. Szükség van e követelmények végre
hajtására annál is inkább, mert hazánk éppen most 
vívja történelmének legmegrenclitőbn csatáját.

A lét vagy nem lét kérdése nemcsak a nagy dol
gok pergőtüzében dől el, de befolyásolják azt a ki
sebb ügyek, bajok sorozata is.

E tényekre, ipari szempontokra volt célom direk
tívákat adni •— kéröleg a fodrász társadalomnak ad- 
resszálva.

Kritikám őszinte és hazafias érzésből fakadt. Fo
gadják azt olvasóim megértéssel, magasabb célok el
éréséért. Fogadják azokat positivumuknak — a jö 
vőre nézve, hogy a mérlegen ne a tehertétel legyen a 
nagyobb, hanem a vagyon.

. . . Mert eddig a mérleg mindig teherrel zárult és 
hozatott át a következő évre.

Adja Isten, hogy az áthozatal ezután vagyon le
gyen.

Gondmentes, békés és boldog u j évi köszöntésem
mel búcsúzom ez esztendőben is olvasóimtól.

Nyilvános nyugtázás. Az Országos Kongresszus jelvény- 
megváltása fejében újólag beérkezett a Veszprémi Úri- és 
Nőifodrászmesterek Szakosztályától 4. P.

Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árumintavásár. A jövő évi 
Tiszántúli Ipari Kiállítás és Áruniintavásárt szeptember hó első 
felében rendezi meg a debreceni Kereskedelmi és Iparkamara. 
Ezen javaslatot a Kereskedelmi és Iparkamara f. évi november 
hó 22-én megtartott közgyűlése egyhangúlag jóváhagyta.

Retorzió.
Irta: Geszler János, Budapest.

Állandó és nem újkeletű probléma, hogy ml mó
don lehetne megakadályozni a rossz gazdasági viszo
nyok további visszaesését. E helyen is többen mutattak 
rá azon súlyos károkra, amelyeket a rossz gazdasági 
viszonyokon kívül egyes fodrászok az árrombolással 
okoztak szakmánknak.

Ha ma helyzetünket áttekintjük, úgy könnyen 
megállapítható, hogy a fodrászipar forgalma az utóbbi 
időben erősen csökkent nem csak az árakat tartó szak
társaknál, hanem azoknál is, akik az árrombolás la
vináját megindították. Ebből látható, hogy ha ma a 
fodrászoknál kevesebb a munka, úgy annak egyéb, ed
dig fel nem fedett okai is kell, hogy legyenek.

Szakmánk egyik legjövedelmezőbb ága a haj- 
festés volt. Hogy ma kevesebben festetnék a hajukat, 
mint azelőtt arról szó sem lehet, hiszen a női testápo
lás kultusza éppen most van rohamos: fejlődésben. 
Míg ezelőtt a polgári társadalomból való nők titok
ban, függöny mögött festették hajukat, ma már gya
kori eset, hogy ötven éves korban azon szégyenkezné
nek ha ősz, illetve őszülő hajjal kéne mutatkozniok. 
Mind'ezek ellenére a fodrászok — csekély szerencsés 
kivétellel — azt tapasztalják, hogy a haj festések szá
ma olyan arányban csökkent, amilyen aránybn növe
kednie kellett volna. Mi ennek az oka? A nők közis
mert élelmessége és ügyessége folytán egyre többen 
festik a hajukat egyedül, ami részben a fodrásznak, 
nagyobb részben haj festék gyárosoknak illetve képvi
seleteknek köszönhető, akik nemcsak felvilágosították 
a közönséget, hogy milyen festékkel festtessen, ha
nem esetenként rávezették, hogy milyen hajat, hogy 
kell festeni.

Hogy mennyire megzavarják munkájában ezek a 
jelenségek, azt ki sem lehet fejezni, mert míg azelőtt 
a vendég azzal jött be az üzletünkbe, hogy kérem 
fodrász ur fesse meg a hajamat, hogy mivel, azzal a 
vendég soha sem törődött csak a végcél volt fontos, 
hogy a festés jó legyen, ez a helyes. Ma azonban más 
a helyzet. A vendég bejön — ha még egyáltalán be
jön, — hogy mivel festünk hajat? A fodrász ajánl egy 
festéket, persze azt, ami neki otthon van vagy amihez 
hozzá van szokva amire a választ már megszoktuk, 
hogy az nem jó festék, én ezzel meg ezzel akarom fes
tetni a hajamat. Ha kell, még a beszerzési forrást is 
megjelöli a fodrásznak, természetesen a festés árát is 
ő akarja diktálni, mert egészen pontosan van a festék 
áráról informálva.

Ez a helyzet ma, mert festékgyárosaink illetve * 
képviselőink, akik tőlünk élnek, igen szép eredmény
nyel, igyekeztek a közönséget a napi sajtó és egyéb 
reklámozással rávinni arra, hogy milyen festékek van
nak, melyikkel hogyan kell festeni és melyik drogé
riában kapható. Tisztelet a kivételnek, de általában ez 
a helyzet, sőt még prospektust is ajánl a cég, amely 
természetesen az egész festési eljárást ismerteti az 
árral együtt.

A fodrászok még ennek dacára sem eszméltek rá 
arra, hogy mit követnek el úgy sajátmagukkal, mint 
családjukkal és iparunkkal szemben akkor, amikor a 
neveiket odaadják egy párpengős hirdetés ellenében, 
hogy a festékesek még jobban és hatásosabban tudják 
a napisajtóban nagy üzlettulajdonosok vagy jőnevii
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fodrászok neveinek alátámasztásával iparunk létalap
ját a napi sajtó hirdetéseiben veszélyeztetni. Ennek 
köszönhetjük azt, hogy az a vendég, akin nem jól fo
gott a festékesek kellő kioktatása, mert az otthoni 
próba nem jól sikerült, arra mindenesetre elég volt, 
hogy a fodrásznál több illetve nagyobb tudást érez- 
zen magában. A vendég ezen eljárása egy fodrászt, 
aki nem 100%-os festő, tényleg úgy zavarba hoz, 
hogy a végén olcsó és rossz festés lesz az eredmény.

A mi érdekünk, hogy a vendégnek nem fontos 
tudni, hogy mivel festünk, az a fontos, hogy a haja 
szépen és jól legyen megfestve. A festékesek pedig ne 
a napisajtóba vigyék át egymásközötti harcukat, ha
nem a szaklapokban, versenyekben vagy bemutatókon 
igyekezzenek festékük jóságát bebizonyítani. Ha így 
folytatják, tönkreteszik azt az ipart, amelyből eddig 
éltek!

Ma már annyi jónak bizonyult hajfesték áll ren
delkezésünkre, hogy nem okozna nehézséget megta
lálni azokat a beszerzési forrásokat, ahol azzal a meg
értéssel találkozunk, amit joggal elvárhatunk, ha vá
sárlásainkkal támogatjuk az érdekeinket kötelesség- 
szeriien védő gyárosokat.

Jelen sorok írója felhívja az illetékesek figyelmét 
arra, hogy célunk elérésére megfelelő módot ajánlja
nak, mert az ügy komolysága talán megérdemelné, 
hogy egy szakmai értekezlet keretében foglalkozza
nak ezzel a létérdekeinket súlyosan érintő kérdéssel 
és ha már az elmulasztottakat jóvátenni nem is tud
juk, mentsük ami még menthető, mielőtt a haj festésre 
majd úgy tekinthetünk vissza, mint egy távoli, szép 
álomra.

Meghívó.
A Hölgyfodrász Segédek Országos Egyesülete 

(Budapest IX. Ráday ucca 5.) a Nőifodrász Mesterek 
Egyesülése erkölcsi támogatásával a szakma fejleszté
se céljából árukiállitással egybekötve 1935. január hó 
13-án vasárnap délután 3 órai kezdettel rendezi

III. NEMZETKÖZI FÉSÜLŐ VERSENYÉT 
a Szt. Gellért nagyszálló fszinti diszcsarnokában, mely
re a világ összes fodrászait tisztelettel meghívja a 
Rendezőség.

A verseny műsora: I. Tartós onduiáló verseny.
II. Vasonduláló verseny. III. Természetes hajból viz- 
onduláló verseny. IV. Modern paróka verseny. V. 
Egyesületek közötti csapatverseny.

Díjazás:
I. Tartós onduiáló verseny. 1. 100 P., arany érem, 

oklevél, 2. 60 P., nagy ezüst érem, oklevél. 3. 40 P. 
kis ezüstérem, oklevél. 4. Bronzérem, oklevél. 5. okle
vél.

II. Vasonduláló verseny: 1. dij 100 P., ar. érem, 
oklevél és a Vágó Viktor-féle örökös vándordi 1 évi 
időtartamra, neve bevésve. 2. 60 P., nagy ezüst érem, 
oklevél, 3. 40 P, kis ezüstérem, oklevél, 4. bronzérem, 
oklevél, 5. oklevél.

III. Vizonduláló verseny természetes bajból: 1. 
100 P., ar. érem, oklevél, 2. 60 P, nagy ezüstérem, ok
levél, 3. 40 P, kis ezüstérem, oklevél 4. bronzérem ok
levél, 5. oklevél.

Ezen verseny győztese kapja meg a Szántó Á. Er
nő által adományozott serleget.

III. Modern paróka verseny. 1. dij 100 P, ar. érem, 
oklevél, 2. 60 P., nagy ezüstérem, oklevél, 3. 40 P., 
kis ezüstérem, oklevél, 4. bronzérem, oklevél, 5. ok
levél.

A csapatversenyt nyeri azon egyesület, mely egye
sületnek tagjai a verseny számokban a legtöbb pontot 
szerezték. Ezen csapatverseny dija a Gáspár Ferenc 
által adományozott ezüst örökös vándordíj, mely ván
dordíját 1 évig a győztes csapat kapitánya őrzi.

Az 1. győztes csapat tagjai részvételi oklevelet 
kapnak.

Benevezni lehet Budapesten Ráday u. 5. Vértessy 
István iigyv. titkárnál. Budapestiek részére 1935. ja
nuár hó 8-án estig.

Benevezési dij: Egy versenyszámban 8 pengő. Két 
versenyszámban 12 P. Három versenyszámban 15 P. 
Négy versenyszámban 18 pengő, a külföldiek és vidé
kiek a helyszínen is nevezhetnek déli 1 óráig. Utána 
nevezés 25%-al több.

Mindenféle megkeresések a versennyel kapcsolat
ban a Hölgyfodrász Segédek Országos Egyesülete Bu
dapest, IX. Ráday utca 5. és Vértessy István, V. Vilmos 
császár ut 54. III. 23. szám alá küldendők.

A versenyre előirt frizurák szabályai:
I. szám. Dauerolt hajból vizondolálás. (Modern 

frizura.) Rövid haj, hátul 2 cm. felvágva, díszítés nincs 
megengedve. A Dauerolt haj frissen hozandó a ver
senyre, mosatlan állapotban, ahol juryzve lesz. A 
meg nem felelően dauerolt haj a versenyben nem ve
het rész, vízbe rakás ideje 25 perc. A szárítás után f el - 
fésiilési idő 20 perc. Fixateur megengedve felfésülés
nél. Munka és összbenyomás 10 pont. Bármilyen gép
pel való csavarás megengedve.

II. szám. Vasondulálás. (Estélyi frizura.) Rövid1 
haj, hátul 2 cm. felvágva, díszítés csak hátul van meg
engedve és csak pótrészből. Elkészítési idő 45 perc. 
Munka és összbenyomás 10 pont. Pótrész a helyszí
nen fésülendő fel.

III. Vizondolálás természetes hajból. (Natúr! Nem 
dauer!) Fantázia. Rövid haj, hátul 2 cm felvágva, be- 
rakási idő 25 perc. Felfésülés ideje 20 perc. Díszítés: 
hajból készült pótrész, mely a helyszínen fésülendő 
fel, vagy fejdisz kötelező, hátul is megengedve. A'lun- 
ka és összbenyomás 10 pont.

IV. Modern paróka. Mindenféle paróka, de csak 
egy darabból elkészítve és csak természetes szinü haj
ból megengedve. (Fehér és szürke haj kizárva.) A pa
róka vízbe rakva felfésületlenül hozandó el, minden
féle disz megengedve. Felfésülési idő 35 perc. Munka 
és összbenyomás 10 pont.

A versenyen való változtatás jogát, fenntartja 
magának minden irányban a Rendezőség.

Lapunk Felel ősszer kesztője minden héten csütör
tökön este 7 órától 9 óráig az Iparoskörben, Simonffy 
ucca Ijc. 11. emelet található, amikor úgy a sajtó, va
lamint szakmai ügyekben szívesen rendelkezésére áll 
a kartársaknak.

N y i l v á n o s  k ö s z ö n e t .  Ezúton mondunk köszönetét a deb
receni mi és nőifodrász munkaadó uraknak, valamint segéd 
kollegáinknak, akik voltak szívesek adományokkal elősegíteni 
a helybeli futballcsapatunk megalakulását. — A fodrászsegédek 
futballcsapatának intézősége.
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Indulj e l újeszlendő  
a szeretet jegyében.

írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.
Az Urnák 1934. esztendeje is elmúlott, melyet 

szintén reménységgel kezdtünk, mint minden új esz
tendőt és mint minden esztendőt már évtizedek óta, 
csalódással végeztünk. Először is, reméltük, hogy az 
oktalanul széjjeltépett szakma ismét egyesülni fog. 
Továbbá íeméltük, hogy észre fognak térni a kapzsik 
és nem termelnek 4—6 hónapok alatt bizonyos szá
nni pengőkért házaló konkurrenciát. Azonkívül re
méltük hogy megszűnnek az u. n. olcsójános üzletek. 
És még sok mindent reméltünk, de az elmúlt esztendő 
nem váltott semmit sem valóra, de nem is válthatott! 
Mert — amig a józan felfogás nem tud felülkereked
ni a vezetőség lelkében, amig azt hiszik bizonyos kö
rökben, hogy a nőifodrászat az ő privilégiumuk és 
nem pedig az összes szaktársaké is, — addig javulás
ról szó sem lehet.

Emlékezzünk egy kicsit régiekről. Amikor a jó
zan ész tótágast kezdett állni, hogy a borbély kezdte 
meghatározni a nyitást, zárást és a déli csukvatartás 
idejét, vagyis előírta, hogy mikor szabad a vendég
nek jönni, mely intézkedéssel akkora lovat adött a 
gilett alá, amelyik olyan galoppban vágtatott a kö
zönség felé, hogy majdnem eltaposta a borbélyokat is, 
de az Isten megkönyörült az eszét vesztett borbélyo
kon és felvonultatta a megmentésükre, a mindenkori 
divatot, a női rövidhajat.

A természet amit egyik helyen elvesz az ember
től, azt a másik helyen iparkodik pótolni. Hogy egy 
példával bizonyítsam: A vak embernél a hallással, a 
tapintással pótolja a természet a látást, amit ezek a 
fogyatékosok igyekeznek is kihasználni. A mi szak
mánkban amikor bekövetkezett a fogyatékosság és 
jelentkezett a pótlási lehetőség, néhány vak azt hitte, 
hogy ez a lehetőség csak az Ö részükre jelent meg a 
színen. Teljesen elvette látóképességüket a kapzsiság 
vágya. Azt hitték, hogyha a női fodrászatot kisajátít
ják, akkor övéké a jövő. Sikerült is nekik az egységes 
szakmát széjjeltépni. És hogy minnél nagyobb legyen 
a táboruk, nekiláttak képesítőzni az u. n. frizérnők 
nagy részét. Az első évi beszámolójukban nagy garral 
hirdették, hogy mennyire megnőtt az ő táboruk. Két 
év múlva már azt Írja a szaklapjuk, hogy nagy a pisz
kos verseny. (Persze, mert a gyorsan képesitőzöttek 
a tudást az olcsó kiszolgálási díjjal igyekeztek pótol
ni.) ö t év múlva már S. O. S. cimíi cikkeket Írnak. 
Meg kell menteni a női fodrászipart. A ziillési folya
matot meg kell állítani. Persze ezt úgy képzelték, 
hogy megindították a zaklatásokat hatósági beavat
kozások napirenden voltak, mert a megtévelyedettek 
azt hitték, hogy csak nekik süt a nap, a többi pusz
tuljon. Most tíz év után a Női fodrász ,,December”  
cimíi cikkét kár, hogy éppen azok nem olvassák el, 
akiknek kellene, hogy tanulságot merítsenek belőle: 
a szeretetről beszél, ami különösen a női fodrászatot 
űzők között nincsen. Hiányzik az a bizonyos közös 
jóakarat, az egymás megértése, egymás megbecsülé
se, vagyis a szeretet. A szeretettel párosult összetar
tás, ami nélkül fenn nem állhat semmiféle intézmény.

Kedves Szaktársaim! Ti különvált, ti tévúton ha
ladók, kezdjetek el gondolkozni, hol volna ma a 
fod'rászipar, ha balga módon széjjel nem téptétek

volna? Ha egyesült erővel törekedtetek volna a szak
ma fejlesztésére. Most nem volna több termelés, nem 
volna az a sok árlerontó, az a sok gyorsan képzett 
„házaló” nöifodrásznő. Ellenben, ha nem nevelték vol
na a meglévő generációt a szakmai öntudatra, szak
mai tisztességre, tudásra, a szakma megbecsülésére, a 
szakma és egymás szeretetére, merem állítani, hogy 
nem jelenne meg a szaklapok hasábjain annyi S. O. S. 
cimíi cikk.

A Fodrász Újság S. O. S cimíi cikke, — mintha 
csak egy ember irta volna a Női Fodrász „December” 
cimíi cikkét is, — ugyancsak szeretetről beszél. Az 
„ Objektív"  cikkíró ugyancsak tárgyilagosan Írja, 
hogy nagyon is fellángolt az elmúlt évben az elkese
redés szülte ellenségeskedés kenyérharc, pozíció harc, 
személyeskedés stb. Azonkívül „Beszámoló a bécsi út
ró l”  pedig olyan élmény, amit igazán irigykedéssel ve
gyes örömmel olvas az ember. Nevezetesen: négy éves 
tanöncidő. Nincsenek árrombolók, egységes ipartes
tület van, stb. Ott úgy látszik, a frizérnők nem voltak 
úgy a szivéhez nőve egyeseknek, mint a mi szép fő
városunkban.

Uraim! Hát meddig megy ez igy? Mikor térnek 
már a helyes útra, mikor lesz már ur mi közöttünk is 
az igazi szaktársi, szakmai összetartás, vagyis az iga
zi szeretet? De sok nyomdafestéket pazaroltam már el, 
erre a szaktársi átokra, ami közöttünk dúl. De mintha 
falrahányt borsó lenne, lepereg, foganatja nincsen.

Ez ú j év hajnalhasadásán arra kérem minden jó 
érzésül szaktársamat, tegyen félre minden olyan gon
dolatot, hagyjon fel minden olyan ténykedéssel, amely 
a szaktársa, a szakma érdekét veszélyezteti. Ahelyett 
inkább törekedjen az igazi szeretet ápolására. Akkor 
hiszem, hogy neki is, szaktársának is és a szakmának 
is elfog jönni a

Boldog U j Esztendő.

\  Debreceni Ipariesiüleí áliraía 
a borbély és női fodrász szakoszlály  

Elnökségéhez.
A borbély és fodrászüzletek zárórájára vonatkozó 34031/ 

XI. K. M. sz. lendelkezés helyes értelmezése ügyében az Ipar- 
testületnek Országos Központja utján felterjesztéssel fordul
tunk a kereskedelemügyi miniszter inhoz. Az Ipartestületek 
Országos Központja ez ügyre vonatkozó válaszát a követke
zőkben közöljük:

„A kereskedelemügyi minisztérium 70110/XIV./I934. sz. 
alatt arról értesített bennünket, hogy a borbély- és fodrász
iparosoknak azon kérelme, miszerint záróra után, zárt ajtók 
mögött, akadálytalanul szolgálhassák ki a záróra előtt érke 
zett vendégeket, nem teljesíthető. A minisztérium véleménye 
szerint u. i. a borbély- és fodrászmestereknek képeseknek kell 
lenniük annak megítélésére, hogy a záróra előtt belépett ven
dég által kívánt munkákat záróráig be tudják-e fejezni, vagy 
sem és oly munkák teljesítésére, amelyeket a záróráig előre
láthatólag befejezni nem lehet, — vállalkozni nem szabad.

A miniszteri leirat szigorúan őrködik a záróra pontos be
tartása felett és felhívja központunkat, közöljük a tek. Elnök
séggel, hogy záróra után, zárt ajtók mögött vendégek nem 
szolgálhatok ki.

Kérjük, szíveskedjék fentiekről a szakosztály tagjait é r
tesíteni azzal, hogy fenti miniszteri rendelkezéshez szigorúan 
alkalmazkodjanak.
Vági s. k. elnök. P. II. Lechner s. k. jegyző.
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Vidéki levél.
írta: Németh József II., Szombathely.

Becses engedtelmével kérem az alábbi kis cikkem 
közzétételét.

Nem régen alkottunk egy árszabályt — amit mel
lékelve el is küldök —• és 79 szaktárs közül 75 aláírta 
egyben becsületszóval erősítették meg aláírásukat, 
hogy ezen árszabályt betartják. Sajnos volt köztünk 
két kolléga, akik az árszabályt nem vették be kirakat
jaikból. A szakosztály ezek ellen az ipartestületi Szék
nél feljelentést tett, a Szék teljes egészében elfogad
ta a szakosztály árszabályát és kötelezte őket arra, 
hogy huszonnégy órán belül kötelesek a régi ársza
bályt eltávolítani, mert ellenkező esetben a büntető 
szabályokat alkalmazza. (Közben az egyik megjegyzi, 
hogy őneki be se kell már venni a régi árszabályt, 
mert betörték kirakatát és azt széjjel tépték.)

Az ipartestületi Szék határozatának foganata lett 
mert azóta Szombathelyen árszabályt kirakatban lát
ni nem lehet. Ezen uj árszabálynak hátránya is van, 
mert a közönség egyrésze az olcsóbban dolgozó kon
tárokkal szolgáltatja ki magát.

Azonban ezt sem néztük tétlenül. A szakosztály 
kebelében megalakítottuk a kontár ellenőrző bizott
ságot és a vasárnap délelőttünket a kontárok üldözé
sére szenteljük. (Megjegyzendő, hogy Szombathelyen 
vasárnap délelőtt a fodrász üzletek zárva vannak és 
úgy itt nagyobb lehetőség kínálkozik a kontárkodás
ra, mint ott ahol vasárnap délelőtt nyitva van.) De ezt 
is sikeresen megoldottuk. Eddig 37 feljelentést tettünk 
és minden esetben 5 P-től 20 P-ig terjedhető pénzbír
ságot kaptak, vagy megfelelő elzárásra változtatják 
át az összegeket.

Sajnos itt is előfordult egy sajnálatos eset. Az 
egyik szaktársunk odaállt megvédeni alkalmazottját, 
de nem kegyelmeztünk sem neki, sem segédjének. Si
került is a mestert kihágásért 12.— P-re, az alkalma
zottját pedig kontárkodásért 5.- P-re és a vasárnapi 
munkaszünet be nem tartásáért szintén 5 - P-re meg
büntetetni.

Ezt intő példaként tárjuk szaktársaink elé, hogy 
jövőben hasonló eset elő ne fordulhasson.

K. szerkesztő kartárs! Háládatlan munka ez na
gyon, először azért, mert az ember az üzlettől vonja 
el magát, — előfordult már olyan eset, hogy reggel 9 
órától fél 2 óráig tartott a tárgyalás, — másodszor 
pedig az ember sok haragost szerez magának. Mi azéit 
fáradtságot nem tekintve dolgozunk szaktársaink ér
dekében.

Befejezésül még csak annyit kívánok megjegyez
ni és egyben a kollégák figyelmét felhívni, hogy ha 
már bizalmukkal megtisztelték azt a vezetőséget, akit 
megválasztottak, nyújtsanak nekik segédkezet min
denben, mert egy szakosztályi vezetőség intenzív mun
kát csak akkor tud végezni, ha mind eggyért, egy pe
dig mindért vállvetve dolgozik és ha egymásban nem 
az ellenséget, hanem a jóbarátot véljük felismerni.

Még sok-sok minket érintő dologra ki fogok 
térni, de most nem kívánok azokkal foglalkozni, ami 
szintén szakmánk fellendítésére szolgálva eredmé
nyekre is vezethetnek.

¥
ÚRI- ÉS NŐI FODRÁSZ SZAKOSZTÁLYTÓL SZOMBATHELY.

34—1934. szám.
ÁRSZABÁLY

az úri- és női fodrász üzletek részére.
Kiszolgálási árak: Férfi üzletekben: Borotválás —.40, 

-.30, borotválás fésüléssel .50, —.40, borotválás kölnivel 
—.50, .40, borotválás fésüléssel és kölnivel -.00, .50, haj-
vágás 1. -, 1.20, —.80, 1.—, szakái vágás —.80, 1.—, .60, —.80,
fazonvágás -.50, —.60, —.40, .50, külön fésülés —.20, —.20,
bajuszvágás —.20, -.20, fejborotválás 1.—, 1.20, —.80, 1.—,
fejmosás —.80, 1.20, .80, 1, .

Női üzletekben: Vasondolálás .80, vizondolálás 1.20, baj
vágás .80, fejmosás -.80, I.—, gépondolálás 8.—, 16.—, fej
mosás és vizhullám 2. , félhosszu baj vasondolálása 1.—.

A manikűr úgy férfi, mint női üzletekben 80 fillér.
Jegyzet. Mindennemű árszabály a kirakatok (ablak) és 

ajtókról azonnal éltávolitandó, csak a szakosztály által kibo
csátott és annak hivatalos pecsétjével ellátott árszabály füg
geszthető ki az üzletekben.

Gyermek, fin, vagy leányka, valamint géppel hajvágá
sokért a rendes hajvágási ár számítandó.

Félondolálás (gömbös stb.) hullám a mai naptól fogva 
nem készíthető.

Bérletekben kedvezmény 10 százalék, indokolt esetek
ben 15 százalék adható.

Üzleten kívüli kiszolgálás 100 százalékkal drágább.
A fenti árszabályt tárgyalta és elfogadta a mai napon 

tartott közgyűlés, annak betartása minden tagra kötelező. 
Németh József II. s. k. Vajda Gyula s. k.

jegyző. elnök.

1009—1934. szám. A Szombathelyi Ipartestület elöljáró
sága a fenti árszabályt 1934. évi június hó 28-án megtartott 
ülésében helybenhagyta.
Dr. Scultéty Antal s. k. Ulreich János s. k.

jegyző. alelnök.

Hölgyfodrász és manikűr segédnő alkalmazást keres 
Győr vagy környékére, január elsejére. Vizondolálásban nem 
perfekt. Tartós ondolálást érti. Leveleket fizetés stb. megje
löléssel továbbit lapunk szerkesztősége.

Borbély és fodrászüzlet női is bevezetve Debrecenben ol
csóén eladó. Cim lapunk szerkesztőségében.

Eladó, vagy bérbeadó fodrász-üzleteket úgy helyben, mint 
vidéken, kérem bejelenteni lapunk címén, felelősszerkesztőnek.

Eladó! Adómentes, jókarban levő szoba-konyhás lakás, a 
hőforrás közelében. (Sámsoni út, Rokkant telep.) Cím a szer
kesztőségben megtudható.
FIGYELEM! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 

bizalommal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, —
Eötvös ucca 65. szám. Válaszbélyeg mellékelendő.

A z  Ip a rie s lü le i K a rá c so n yi V á sá ra
1934. év! december hó 18-iól 24-ig — ► az Arany Bika dísztermében
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Iff éi>re.
Irta : Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Forog a nagy kerék,
Az idő kereke,
Tél, tavasz, nyár és ősz 
Váltakoznak rendre.
A percek, az órák 
Kergetősdit játsz'nak,
A bolygók, a napok 
Soha meg nem állnak.

Így múlik az idő, 
így múlnak az évek,
Ledaráltunk ismét 
Egy keserves évet.
Az elmúlt esztendőt 
Reménységgel kezdtük,
Sok-sok csalódással 
Ma be is fejeztük.

Én édes Teremtőm,
M ikor lesz már elég?
Segitő kezedet 
Mikor nyújtod felénk?
Mikor gyújtod fel a 
Megértésnek lángját?
M ikor űzöd el a 
Széthúzásnak átkát?

Most, hogy az u j évnek 
Első percét érem,
A jóságos Istent 
Újból arra kérem,
Ne nézze hibánkat,
Csak rossz helyzetünket,
Lássa meg kezünkben 
Fogyó kenyerünket.

Széttépett szakmánkat 
Egyesítse újra,
Az árrombolókat 
Térítse jó  útra.
A piszkos versenynek 
Legyen immár vége,
A torzsalkodók közt 
Legyen örök béke.

Hogy egymást megértve 
Haladjunk előre,
Ezt kérem Istentől 
Ez u j esztendőre.

Azon előfizetők lapszámához, akiknek előfizetése lejárt, 
csekket mellékeltem. Kérem az előfizetés díjját beküldeni. A 
lapot Szerkesztőségünk csak akkor küldheti meg, ha az előfi
zetési díj beérkezik.

Karlársak!
Lapunk hirdetőinél vásároljanak!

Veszélyben
az ezeréves szappan teóriája.

Feltalálták a „zsfralkohol~szulfonátum“ ~ot 
a szappan teljes pótlására.

Mosás vagy mosdásról eddig szó sem lehetett szappan 
nélkül. így volt ez már apáinknál, ükapáinknál is. A szappan, 
mint vegyitermék, lényegében nem változott évszázadok óta. 
Hasznos megszokott társunkká szegődött, melynek ismerjük 
sok jó, de nem kevesebb rossz oldalát és amelyre a körülöt
tünk mindent magával ragadó technikai fejlődés követeléseit 
nem vittük át oly kíméletlenül, mint kevéshbé hozzánk forrott 
eszközökre.

Jól tudjuk, hogy a szappan, a víz kálcium és magnézium 
sóival egy nem habzó, elkenődő túróvá alakul, mely bőrünk 
pórusait eltörni, hajunk fényét elveszi, ruhaneműnk szinpom- 
páját letompitja. Tudtuk mindezt és elnéztük. Belenyugodtunk 
abba, hogy kemény vízben habzást csak lúgos anyagok: maró 
Ing, szóda vagy borax hozzáadásával lehet elérni. Ha hajunk
nak fényt, ruhánk színének fátyolmentes teltséget akartunk 
adni és természetes lágyságukat visszaállítani, ecet- vagy cit
romsav öblítéssel kellett elbontanunk a szálakra lerakodott 
mészszappant, azaz a kalcium és magnéziumszappan egyenet
lenül lerakódott fehéres burkait. Csak öntudatlanul élvezzük 
szabadulásunkat e nyűgös körülményektől, mikor esővízben 
mosva vagy mosdva mentesülünk a vizkeménység okozta za
varoktól.

Azt is jól tudjuk, hogy még az esővízben is minden szap
pan, az u. n. semleges szappanokat is beleértve, magának a 
szappannak és víznek vegyi kölcsönhatása, a „hidrolízis” foly
tán lúgosán hat: tudjuk, hogy ez a lugosság ártalmas a hajra, 
bőrre, gyapjúra, selyemre, elősegíti a festett áruk színének ki
oldódását, egymásbafolyását. Tudjuk ezt és úgy Véltük, nem 
segíthetünk rajta. Hiszen ha savat adnának a szappanoldathoz, 
a szappan azonnal megbontanék és zsirszeríi kiválás alakjában 
felszínre jönne a szappan lelke, de egyúttal ördöge: a zsírsav.

A textilipar kémikusai nem voltak ilyen toleránsak. A tex 
tilgyárak vízlágyító berendezései, melyeket a szappan haszná
lata szükségessé tett, nagy munka- és kiadástöbbletet jelentet
tek, a céljuknak sokszor mégsem feleltek meg teljesen.

A szappan lelke egy hosszú szénatom-láncolatból álló mo
lekula, mely kolloid tulajdonságainál fogva a piszkot megköti 
és a v íz  felületi feszültségét lecsökkenti. A szappan ördöge a 
hosszú szénlánc végén ülő kis atómesoport, a „karhoxilgyök”, 
mely az összes fenti bajok okozója.

Az uj terméket röviden „zsiralkohol-szulfonátumnak” ne
vezik s akár a szappan, ez is egy vízben könnyen oldódó, erő
sen habzó anyag. De esővíz, vagy keményviz nem jelent kü
lönbséget használatánál: kalcium és magnéziumok nem adnak 
csapadékot vele, nem vastagitják és merevítik a hajszálakat, 
nem veszik el azok lágyságát és teszik fakóvá azok színét. 
Ennél már nincs „hidrolízis”, a szappan ártalmas lugossága ki 
van küszöbölve.

Közepes keménységű viz, mint amilyen a pesti vizveze- 
tékviz, köbméterenként kh. 2 kg szinszappant köt meg kal
cium és magnézium-szappan alakjában. E szappanmennyiség 
nemcsak tisztitó szerepétől vonódik el, hanem a keletkezett 
túrós kiválás elkeni, úgyszólván bepiszkítja a hajat és csak 
nehezen távolítható el. Az igen kemény alföldi vizekben a fenti 
.szappanmennyiségnek 2—3-szorosa vész igy el, ugyannyira, 
hogy ilyen helyeken a hajmosás csak esővízben volt lehetsé
ges. A zsiralkohol-szulfonátum ezzel szemben nem kötődik 
meg a kalcium- és magnézium-sóktól, nem ad szennyező ki
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válásokat, nem lúgos és ezért bevezetése a ha.jmosószerek vi
lágában forradalmi jelentőségű.

Ami a szakmánkat illeti, ezen nagy horderejű változás né
hány napon belül fogja már éreztetni hatását információnk 
szerint, mert máris egy magyar cég (Mihály Ottó gyógyáru- 
nagykereskedő) folyékony Neoshampoont hoz forgalomba, 
amelynek semmi néven nevezendő köze a szappanokhoz nin
csen és mégis szappanszerü habot képző hatása úgyszólván az 
eddigi szappanos shampoonokkal összehasonlíthatatlan.

Szinte hihetetlennek hangzik az első pillanatban, hogy a 
mézsürüségü folyadék, mely tízszeresen hígítandó, a hajat elő
ször teljesen semlegesíti és az igy semlegesített haj a szok
ványos fejmosási mozdulatok folytán ki van téve még eddig 
nem tapasztalt tajtékszerü habzási folyamatnak, amelynek 
tisztitó hatása minden eddigit kiszorít.

Laboratóriumok kísérletei szerint eddig minden szappan- 
oldat, valamint minden shampoon lugreakciót mutatott a lak- 
muspapirossal szemben. Az uj találmány teljesen neutrális, ami 
a hajápolás kozmetikájában egy eddig nem tapasztalt előnye 
az uj praxisnak.

Várjuk a fejleményeket, hogy ezen uj horderejű talál
mány mit fog még hozni a szakmánkba, mert a zsiralkohol- 
szulfonát eddig Amerika vegyészei által éppúgy egy niézsürü- 
ségii folyadék alakjában, valamint fehér poralakban került ki 
a laboratóriumokból. Még a jövő zenéje, hogy mi fog történ
ni a háztartásokban, mi a végcél, mi lesz a ruhamosó- és mos
dószappanokkal, melyeket eddig állati vagy növényi zsiradék
ból lúg hozzáadásával állítottak elő.

U. i.: Mint értesülünk, nagyobb budapesti fodrászmühe- 
lyek már az uj anyaggal dolgoznak. Igen érdekes jelenségek 
játszódtak le a feketefejül márkás „Neosampóon" bemutatása 
alkalmával, amikor a forgalombahozó Mihály-cég propagandis
tái helyszíni fejmosásokat mutattak be. Az uj anyag hatása 
főnököt, segédet, tanulót egyaránt bámulatba ejtett. Informá
ciónk szerint a Mihály Ottó cég a napilapokban nagyszámú 
fodrászmühelyt óhajt lehirdetni, ahol már Ing és szappan nél
kül hajat mosnak, hogy később minden műhelyre felhívhassa 
a nagyközönség figyelmét. (n—y.)

Rendelet
a m. kir. kereskedelemügyi miniszter 72318/934. K. M. 
számú rendeleté, a borbély és fodrász, nőifodrász és 
manikűr üzleteknek f. évi december hó 24-én és 31-én 

való nyitvatartásáról.

Abból a célból, ho&y a borbély és fodrász, női- 
fodrász és manikűr üzleteket a f. évi december hó 
24-én és 31-én a szokottnál előreláthatóan nagyobb 
számban látogató közönség zavartalanul kiszolgálható 
legyen, az ipari munkának vasárnapi szüneteltetéséről 
szóló 1891:XIII. t. c. 3. §-ában és a borbély és fod
rászüzletek köznapi zárórájáról szóló 1921. évi. 8128. 
M. E. számit rendelet 1 §-ában nyert felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem:

A f. évi december hó 24-ére és 31-éré eső hétfői 
napokon a borbély és fodrász, nőifodrász és manikűr 
üzleteket az ország egész területén •— következően 
Budapest székesfőváros területén is — az e napokon 
egyébként érvényes korlátozások mellőzésével, reggel 
hat órától, december 24-én este hét óráig, december 
31-én pedig esete kilenc óráig szabad nyitva tartani.

Azokban a városokban és községekben, amelyek
nek területén az 1926. évi 60.618. K. M. számú rendelet 
1 §-a értelmében a f. évi december hó 23-ára és 30-ára 
eső vasárnapokon a borbély és fodrászipar, valamint

rokonszakmái körébe tartozó munkákat reggel hét 
órától, déli tizenkét óráig szabad végezni és ennek fe
jében az említett munkákat az előző bekezdésben fog
lalt rendelkezés nélkül, december hó 24-én és 31-én dé
li tizenkét óráig, vagy déli tizenkét órától a másnapi 
üzletnyitás idejéig kellene szüneteltetni, a borbély és 
fodrász, nőifodrász és manikűr üzleteket, december 
hó 25-én és 1935. évi január hó 1-én egész napon zár
va kell tartani.

Budapest, 1934. évi november hó 29-én.
Dr. Fabinyi Tihamér s. k. 

m. kir. kereskedelemügyi miniszter.

Lapunk mellékletéhez.
Lapunk mostani egyes számaihoz mellékeljük Szombaíhy 

József kiskunhalasi kartársunk zeneszerzeményének számaiból.
Ezen zeneszerzeményekhez Béres Benő gimnáziumi ta

nár, Keve Jenő, Szalóczy László és Tárna Andor Írták a szö
veget. Magával a szöveggel kritikailag nem kívánunk foglal
kozni azért, mert az eredmény éppen úgy érinti a szöveg-, 
mint a zeneszerzőt, azért, mert legyen bármilyen a szöveg, 
ha az nincs jól zenésitve, illetve előadva, akkor értéktelenné 
válik. Éppen ezért kritikailag csak szigorúan a megzenésítés
hez szólok.

Szegeden f. évi október hó 1-én a fodrászmesterek „Véd- 
szenti ünnepélyén” óriási derültség mellett adták elő „Megvá
gott a borbély” cimü kupléját, utána „Nem az a lány” cimü 
csárdás zenéjét, valamint „Bégaparti vén szilfák” hallgatóját. 
Ezen előadás teljesen igazolta Szombathy József kartársunk 
zeneszerzői tudását, mert olyan sikert ért el, amely siker 
nemcsak a szerzőnek, hanem a jelen voltaknak is felejthe
tetlen lesz.

Külön meg kell említenem „Vannak rózsaszínű felhők”, 
„Amikor a Temes folyó”, „Karcos nóta”, valamint „Béres nó
ta” zenéjét is, az utóbit azzal hogy úgy csárdásra mint hall
gatóra lehet előadni és a többivel együtt teljesen sikerült ze
néje van. Ezek alapján írhatjuk, hogy Szombathy József kar
társunknak kivételes tehetsége van, mert müvei kifogástalan 
jók.

A kritika, ha az tárgyilagos, őszinte, akkor igen nehéz. 
Részemről ezen megállapítás semmi nehézségbe nem ütközött, 
mert Szombathy József kartársunk tehetségét már elismerték 
akkor, amikor ezüstéremmel és díszoklevéllel tüntették ki.

Egyébként alább közöljük „Felhívását” azzal, hogy a 
magyar fodrásztársadalom figyelmét ezúton is felhívjuk és 
pártfogásra a legszívesebben ajánljuk Szombathy József kar
társunkat. Nagy Gábor.

FELHÍVÁS!
Terjeszteni óhajtanám a népköltészet gyöngyszemeit mi

nél szélesebb rétegben, a dal szárnyalásának ereje által.
E célból fordulok szeretettel a szövegírókhoz, elsősor

ban a Rádió szövegpályázat kitüntetettjeihez.
Küldjék el hozzám kedvenc verseiket és én, utólagos dí

jazás mellett 1 pengőért szerzek zenét egy-egy szövegre. To
vábbá Petőfi kultuszát is kívánom terjeszteni és eddig KiO 
költeményére szereztem zenét. Ezekből 50 fillér tiszteletdijért 
mellékelek egy-egy dalt a megrendeléshez. Csak azt kérem, 
hogy a költemény címét közöljék velem.

Alföldi nótáimból ingyen mellékelek hallgató csárdást 
vagy andalgó zenedarabot népszerűsítés céljából. A megrende
lésekhez 40 fillér levélbélyeg csatolandó -— önköltség céljából. 
Szerzői jogom fenntartom.

Hazafias üdvözlettel Szombathy József, ezüstéremmel és 
díszoklevéllel kitüntetett zeneszerző, Kiskunhalas.
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Kivonat az Országos Kongresszus 
jegyzőkönyvéből.

(VII. közlemény.)
Úgyszintén köszöni az előadó kartársaknak is 

nemcsak a megjelenésüket, hanem 'azt is, hogy a 
kongresszuson a borbély é- fodrászipar érdekében 
nem ismertek semmi fáradtságot. Azt hiszi, hogy ez a 
kongresszus eredményekre fog vezetni, de azt az el
nöki székből ki kell jelentenie, hogy ha nem fog ered
ményekre vezetni, nem fognak megállni, hanem dol
goznak tovább, kérni fogják mindig ezeknek a sérel
meknek, kívánságoknak teljesítését és orvoslását, en
nek a jobb sorsra érdemes iparnak az érdekéért. Kö
szöni a sajtó, köszöni a kartársak megjelenését, akiket 
arra is kér, hogy ha elmennek Debrecenből, vigyék ha
za e kongresszus szép emlékét, azzal a reménnyel, hogy 
nemcsak a magyar fodrásziparosság küzd a sorsáért 
hanem mellette vannak olyan hatóságok is, mint a 
debreceni kamara és a debreceni ipartestület. Mégegy- 
szer üdvözli a kongresszus tagjait, köszöni megjele
nésüket, azonban az ülést nem rekeszti be, mert még 
felszólalásra jelentkezők vannak.

Korányi Márton: 15 év óta ismeri az iparosságot, 
azóta nagyon sok kongresszuson vett részt, de meg
lepte ez a nívó. mely ezt a mai összejövetelt jellemez
te, ezért reméli, hogy teljesíteni is fogják a kifeje
zésre juttatott kéréseket. Bár az üdvözlésekben sok 
áldást mondottak a kongresszusra, ő sem mondhat 
egyebet és hiszi, hogy az valóra is fog válni. Ismétli, 
hogy igen jóleső érzéssel távozik el ezen mintalefo- 
lyásu kongresszusról. Üdvözli a megjelenteket.

Szendrei Sándor, a debreceni ipartestület alelnöke 
kíván még néhány szót szólni illetve a kongresszus 
tagjait elbucsuztatni. Ö is önálló iparos, ő is tudja a 
panaszokat, de azt is tudja, hogy bármennyire nem 
hoznak a kongresszusok eredményeket, még sem lehet 
azt mondani, hogy nincs értelme az ilyen összejöve
teleknek. Pár évvel ezelőtt Amerikában egy acél hidat 
át kellett helyezni, összejöttek a mérnökök és azt 
mondották, hogy először szét kell rombolni aztán az 
újabb helyén ismét összeépíteni, mert máskép az át
helyezésre nincs mód. Bármennyire lehetetlennek lát
szott másképpen megoldani a dolgot, mégis nem vesz
tették el a reményüket és türelmüket, újra é- újra 
megtárgyalták a kérdést, inig végre felmerült egy esz
me, hogy ezt a nagysulyu hidat alátámasztották csó
nakokkal és az áradatot bevárva, a hatalmas vastömeg 
minden munka és erőfeszítés nélkül elvitte az újonnan 
kijelölt helyre. Ne veszítsék el hát a reményüket és 
kedvüket, a most összegyűlt iparostársai sem, mert a 
fokozatos és kitartó munkával mégis csak sikerülni 
fog eredményeket elérni és mindent elsodorni, ami 
útjukat állja.

Komáromi Józsefné mégegyszer köszönti a kong
resszus megjelent tagjait, hogy egyszeri meghívásra 
ilyen szép számmal megjelentek, megköszöni Nagy 
Gábor ii. v. elnöknek, aki jóformán egyedül intézte a 
kongresszus előkészítésének hatalmas munkáját.

Ramminger István: Azon bizonyos tízezer úri és 
hölgyfodrászok nevében hálásan megköszöni az ii. v. 
elnöknek a kongresszus érdekében kifejtett fái adó
zásait és kéri Isten áldását a jelenlévő kongresszus 
eredményéhez. A legjobb sikereket kívánja.

Szikszai Aladár mint az egyik legöregebb debre
ceni fodrász, őszinte örömét fejezi ki a kongresszus
nak ilyen szép formában való lebonyolításáért és a 
nagy érdeklődést megköszöni.

Forgács Antal, mint egyszerű szakosztályi tag 
szol azokhoz, akik idegen városból jöttek, hogy ér
deklődésükkel megtiszteljék ezt a kongresszust. Kéri 
a vendégeket, hogy tolmácsolják az otthoninál adot
taknak is a debreceniek őszinte szeretetének kifeje
zését.

Ü. v'. elnök mégegyszer megköszöni a kongresz- 
szus tagjainak érdeklődését, kitartását tárgyilagos
ságát és mintaszerű magatartását, s ezzel a kongresz- 
szust berekeszti.

K. m. ft.
Nagy Gábor s. k. 

a kongresszus ügyvezető elnöke.
özv. Komáromi Józsefné s. k. 

a kongresszus elnöke.
Jándy Ferenc s. k. 

a kongresszus jegyzője.
— Vége. —

A karlársak figyelm ébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

kizárólag a szerkesztőségben, Ötvös utca 65. szám 
alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó min
dennemű 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 he, 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.

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

Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos 
NAGY GÁBOR úri- és hölgyfodrászmester.

Nyomta:
I.IEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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Az alant felsorolt cégek kellem es és boldog k arácson y i 
és újévi ünnepeket kívánnak lapunk minden olvasójának:

K an itz  Iván  é s  T á r sa
az „Inecto” hajfesték képviselete 
BUDAPEST, VIII., KERTÉSZ-U. 43. SZ.

S ilb er  L eó
haj és fodrászati cikkek nagykereskedője 
BUDAPEST, KIRÁLY UCCA 14. SZ.

G aál S á n d o r
hölsyíodrász, a G. S. II. feltalálója és készítője 

BUDAPEST, RÁKÓCZI UT 1. SZ.

G esz ler  J á n o s
hölgyfodrász, a „Geszler”-féle központi hajszá
rító feltalálója és készítője 
BUDAPEST, III. ZSIGMOND-U. 38.

R o th m a n n  Á rm in
fodrászati cikkek nagykereskedése 

BUDAPEST, TERÉZ-KÖRUT 29. I. EM. 7. SZ.

A „ M o n o p o lja ” c é g
a „Henné L’Orientol vezérképviselője 
BUDAPEST, MÉRLEG-U. 10. SZ.

ö zv . B le h a  F eren cn é
miiköszörüs, ezüstkoszorus késmiives mester 

BUDAPEST, VILMOS CSÁSZÁR UT 27. SZ.

K o lo zsv á ry  G yu la
hölgyfodrász, a „K” tartós ondulálógép feltalá
lója és készítője
DEBRECEN, DÉGENFELD-TÉR 2. SZ.

C s a k  asz ig a s z s  gyösz!

BLEHA-borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek, 
-borotvák szakszerűen vannak köszörülve.
-borotvának tartós az éle.
-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Bleha—Supra-borotva félfrancia él, 4/8-as barna nyél.

Elismert angol borotvakések rak
táron % B LE H  A Non plus ultra 
hajvágó-olló l-a minőség, 18 és 
19 cm 7 — pengő •  Hajnylró- 
gépek, fenőszljak legfinomabb 
bőrből és valódi gurrtnival ellátva 
•  Ecsetek dús raktára

Bleha—Szecskó- 
Bleha 20-as 
Bleha 24-es 
Bleha 25-ös 
Bleha 27-es 
Bleha 28-as 
Bleha 29-es 
Bleha 33-as 
Bleha 50-es 
Bleha 76-os 
Bleha 77-es

BUDAPEST,

6-50 
5 — 
8'—

francia él, 4/8-as fehér nyél. . . 
homorú él, 3, 4 és 5/8 fekete nyél
francia él 2 /8 .................................4-50
3/8, 4/8, 5/8 francia él, erős nyéllel 5-60 
francia él, la fehér csontnyél . . 4’80
francia él, la fehér csontnyél. . . 4'80 
francia él, la fehér csontnyél. . . 5'40 
l/4 homorú él, erős, fekete nyél . 5’— 
félhomoru él, fehér csontnyél . . 7‘60 
4 és 5/8, homorú él, fehér nyél . 9-— 
félhomoru él, fehér csontnyéllel. . 6'20

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



»INNOCÁMIN«
hajfesték

2 teljes festésrev. 3 utánfestésre elegendő
doboz ára: 2*50 P.
Innocamin gyorsan száradó 
alcoholos fixaleur vlzondoláláshoz 
3—5 liíer készüléséhez P 2*—.

Vezérképviselet:

STEIN IMRE BUDAPEST,
Király ucca 72. szám. — Telefon: 241—75.

LERAKATOK:
Debrecen:

Komáromy Józsefné 
Moldván Béla 
Ramminger István 

Miskolc:
Kossahuba Pál 

Szeged:
Dudás Sándor

Nyíregyháza:
Guttmann Márton 

Balassagyarmat:
Skribák István 

Jászárokszállás:
Király drogéria. 

Keszthely:
Balaton drogéria.

Hirdetett
Ön már a

Vidéki Úri és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

?
H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN! ! ! ,
mert hirdetései

biztosak, jók és olcsók!
Kartársak csakis lapunk hirdetőinél 

vásároljanak!

SZENZÁCIÓS!

A PABOR
a jelen kor legtökéletesebb, ártalmatlan 
folyékony hideg festék, melynek csodás 
színei a fodrászok legmerészebb képzeletét 
is felülmúlja.

Magyarországi vezérképviselő:
Hockslock Lajos Szombathely, Hollán Ernő ucca. 
Hattyú Illatszertár Győr, Baross ucca.
Kántor Ernő és Társa cég, Debrecen.
Steiner Imre „Arany Korona” Illatszertár, 

Nyíregyháza. Zrínyi Ilona ucca 1.
Gémes István fodrász, Szentes.
Vágó Endre Illatszertár, Nagykanizsa.
Doro Géza illatszertár, Tatatováros.
Vadász Miklós drogéria, Hódmezővásárhely.
Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút.

10—15 perc alatt tökéletesen fog, 
nem kopik, elsőrendűen Dauerolható a

P A B O R
Amerikai hajfesték, az egész világon ismert s rövid 
időn belül minden fodrásznál, aki a vendégét jól akar
ja kielégíteni, nélkülözhetetlenné válik.

Számos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

PABORnak
melyre külön kézbesített meghívó útján kérjük t. 
Fodrász Urakat, hogy saját érdekükben is okvetlenül 
jelenjenek meg.

Díjtalan prospektust és színkártyát kérhet bárki.

A PABOR kapható minden jobb szaküzletben.

Vezérképviselő és forgalombaliozó:

SILBER LEÓ
VI, KIRÁLY UTCA 14. SZ.
I. EMELET.

BUDAPEST
TELEFON:

255-74.
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