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35S HALÁSZ ÖDÖN
úri és női fodrászüzlet berendezési, felszerelési, acél* és illatszeráruk nagykereskedése

Üzlet: Butorraktár:
BUDAPEST, VII. Csengery ucca 26. BUDAPEST, VII. Csengery ucca 15.

Az ország legolcsóbb berendezési és felszerelési szakiizlete. A minta bútorraktárban felállítva és bármikor megtekint
hető úri fodrászüzlet berendezések, női fülkefalak különféle típusban, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig.

Használt bútorok állandóan raktáron, dús választékban.
Óriási választékban acéláruk, kozmetikai cikkek, illatszerek, hajnetzek, hajmunkaszerszámok, stb. stb.

A világhírű TOMMY borotvák és TOMMY hajvágó ollók magyarországi egyedárúsítója.

Ha nincs, kérje cégünk IX. számú nagy képes árjegyzékét, melyet díjtalanul megküldünk.
Tegyen egy próbarendelést, győződjön meg olcsó és jó minőségű árúinkról.
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RAPID,

Tartós  
ondolá lásra  
a lk a lm a s !

Inecto Rapid Insulax

*

18
színben 
kapható !

folyékony hideg hajfesték.
100%-ig biztos és garantált 
méregmentes.
Nem tartalmaz higanyt, rezet, ezüs
töt és paraphenylenediaminet. Ezen 
körülményt a világ számottevő 
egészségügyi bizottságai igazolták.
Egyedüli festék,
amely csak fodrászok utján
jön forgalomba!

Vezérképviselet:
KANITZ IVÁN és TÁRSA
BUDAPEST,
VII. Kertész ucca 43. III. emelet.
Telefon: 45-1-80.

L O R I S S A - P A J O R
úri- és hölgyfodrászafi (elszerelések 

és acéláruk nagybani szaküzlete
BUDAPEST, VII., Kertész u. 23. Telefon 339-67.

Wesselényi-u. mellett. Ciklop-garázzsal szemben.
Fodrász forgószék 52.—- 
Támljis karszék erős IS. -
Támlás karszék, II. 7.50
Támlás ülőke 6.—
Támlás ülőke 4.4(1
Viaszkos székpánin 7. -
Filar székpárna 6.50
Fejtámla nikkel, minden 

székre alkalmazható 8. 
Gázkar, forgatható 9. 
Fodrászkabát l.a 9., II. a 7.80 
Montirszeg A  kg. 2.51)
Hajkefe 2, 3.20, 4.20 4.80
Bajtiszkefe ovális fahát

tal .70, .90
Gáspár Generál bajusz- 

kötő .90
Góliát 1.10 Hunnia príma 1.25 
Lorissa borotvakés, príma 

27—28-as 4.80
Lorissa borotvakés hóm. 5.60 
Scliild réztányér dupla 

15 18 20 24 26-os
2.60 3.20 4.20 5.20 5.60

Schildtartó 45 60 80 cm.
4, 5. 6. -

Oldalfésíikben nagy választék. 
Telefon vagy laprendelést szál 

keket, tükröket és felszer

Schildtartó pásztorbot 2.10
Vízim Ibiin készítő fém

csat ■ -.55
Vízhullámkészítő Kemény- 

féle aluminiumcsat .68
Vízhullám folyékony be

rakó, I liter 2.40
Porcellán lemosótál

nagy 2. , közép 1.60
Fertőtlenítő porcellán da

rabja 3.40, 4.20
Fertőtlenítő állványos, 

nikkelezett iivegbe- 
téttel 6.

Fertőtlenítő, hozzá iiveg- 
betét 2. -

Fölkér pomádé .56
nagy -.94

Tabletpuder .42
Szarufésű hajvágó 60, .70
Herkules liajvágó .90
Matador hajvágó -.70
Bőrvágóolló 4-es egyenes 1.10 
Rapid fenőszij 2.40
Rapid paszta .40
Allan .32, ■ .50
Készpénznél 5% engedmény.

ításnál javára írom. Régi szé- 
.“léseket veszek és eladok.

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

TELEFON:

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

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

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

Egyetlen próbarendelés után ön is vevőnk marad.
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Verseny u tán__
A Debreceni Nőifodrászmesterek Szakosztálya 

1933. évi március hó 19-én tartotta meg I.-ső országos 
fésülő, ondoláló és hajvágó versenyét az Angol Király
nő összes termeiben.

A versenyen szép és nagyszámmal jelentek meg 
úgy a versenyzők, mint az érdeklődők. Budapestről 
Kránitz Árpád, a mesterszövetség elnökének vezetésé
vel vagy tizenöt szövetségi tag, míg az Orsz. Hölgy- 
fodrászsegédek Egyesületétől Marsi Pál elnök vezeté
sével kb. húsz versenyző érkezett, akiket lapunk fele
lősszerkesztője fogadott a pályaudvaron.

A versenyt Vági István, a debreceni ipartestület 
elnöke szép beszéd kíséretében nyitotta meg, mely be
széd után kezdetét vette a verseny.

A verseny a tanulók versenyével kezdődött, mely 
után a nőihajvágó verseny következett Ezt követte a 
tartósondoláló, illetve a vízhullám-verseny, végül a 
vasondoláló verseny és külön az estélyi frizura ver
seny.

A versenyszámok után következett a Budapesti 
Mesterszövetség bemutatója, mely ezen országos ver
seny egyik legszebb száma volt. A bemutatók a kö
vetkezők voltak: Kránitz Árpád, Jónutz József, Biczó 
István, Láng .lenőné, Láng Jenő, Geszler János, Flesch 
József, Berger József, Hufnágel Sándor és Hercog 
József. A bemutatók a művészeti tudások legjavát 
csillogtatták meg, a különböző kreációkban, u. m.: 
történelmi, fantázia, nappali és estélyi frizurák elké
szítésével, melyek az általános tetszést és elismerést 
váltották ki.

A verseny, eltekintve egyes hibáitól, mely 
a verseny vezetőségének gyakorlatlanságára vezethető 
vissza, úgy anyagilag, mint erkölcsileg szépen sikerült. 
Mindenesetre egy ilyen verseny alkalmával legfonto
sabb az, hogy a modelleket feltétlen k i kell cserélni, 
mely á lla l a xsiiri döntéséhez semmi kétség nem me
rülhet fel, mert o tt, ahol a zsűri már ismeri a modelle
ket, az a zsűri semmi körülmények között döntést nem 
hozhat!

A verseny eredményét Marsi Pál elnök hirdette ki, 
utána Kránitz Árpád a Budapesti Nőifodrászok Mes- 
terszövetsége nevében üdvözölte a rendezőséget, a 
szakosztályt és annak elnökét Ramminger Istvánt, a 
verseny szép megrendezéséért és egyben bejelentette, 
hogy a Mesterszövetség országossá alakul át és fel
hívta a debreceni kartársak figyelmét, hogy el ne 
mulasszák a szakma szempontjából nagyon fontos 
debreceni csoport megalakítását.

A verseny eredménye egyébként a következő:
Országos tartós ondoláló, illetve vízhullám ver

seny: I. díj Molnár József, II. díj Kerekes Győző, III. 
díj Asztalos Mihály, IV. díj Berger József, V. díj Leit- 
géb József.

Vasondoláló verseny: I. díj Molnár József, II. díj 
Kerekes Győző, 111. díj Berger József, IV. díj Biczó 
István, V. díj Heizer László.

Estélyi frizura verseny: I. díj Hufnágel Sándor, II. 
díj Molnár József, 111. díj Biczó István, IV. díj Kerekes 
Győző, V. díj Papp Mihály.

Női-hajvágó verseny: I. díj Balogh Zoltán, 2-ik 
1. díj Láng Jenő, III. díj Hidegkúti János, IV. díj Só
lyom Károly, V. díj Bodnár Mihály, VI. díj Bökönyi 
Sándor.

A bemutatón résztvett Mesterszövetség tag ja i a 
sz. o. k itüntető díszoklevelét kapták.

*
A verseny befejezése után Rácz Jancsi kiváló zenekorá

val megkezdődött a tánc „Göndör hajam rövidre van levágva” 
kezdetű csárdással, mely a legjobb hangulatban, egyben fe
lejthetetlen szép emlékekkel a késő hajnali órákban ért véget.

A versenyen történt felüifizetések névsora és összege:
Kemény János Baja 20. , nagybákai Sesztina Jenő Deb

recen, Silher Leó Budapest, Kántor Ernő és Tsa Debrecen, 
A Nőifodrász Ipartestület Budapest, Molnár Elekné Baltazár 
Iza Debrecen 10 10 pengő.

Vásári Józsefné, Vidoni Jánosné, Horváth Jenő Debre
cen 6 ti pengő. Ékes János, Iparkamara, Fuchs H. Imre, Rencz 
Antal, Ériek Testvérek, Pető Róza, Piribnner Istvánná Debre
cen, Aradi Jenő Orosháza 5—5 pengő.
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Kis József Kiskunfélegyháza, Fekete János Kisvárda, Dr.
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Fejér Kálmán, Dr. Kölcsey Sándorné Debrecen, Skribák Ist
ván Balassagyarmat, Beuer Arnold Sopron, Terka Kozmetika, 
Dr. Korpássy Lászlóné, Dr. Radó Rezső, Preisz Heién, Erdős 
László Debrecen, Kubicsek Márton Kisújszállás, Hanzsala Gyu
la, Gyula, Dr. Kesserű Lajosné, Szikszai Aladár, Surgott Jenő, 
Gönczy Lászlóné Debrecen, Halász Miklósné Pallag 3—3 P.

Mohos Károly Tapolca, Róth Antal és Fiai Szeged, Szi
lágyi Sándorné, Dr. Strelinger Győzőné Debrecen, Krászeni 
Kálmán Budapest, Sebestyén Lajosné, Végi) Béláné, Komocsi 
Józsefné Debrecen, Másíts Szávó Hajdúnánás, Nagy Károly 
Püspökladány, Glatz Károly, Ceglédi Andrásné, Horgonyi 
Sándor, Hajdufi Ilona Debrecen 2 2 pengő.

Torma Lajos Nagykálló 1.70, Fehér Lászlóné, „Mányi" 
hölgyfodrászat, Forgács Antal, Szendrődi Pálné, Szeib Ádám- 
né, Dr. Ceglédi Mihályné, Biró Kálmán Debrecen 1.50 -1.50 
pengő, Nemes Alajósné Debrecen, Fekete Sándorné Szeged 
50—50 fillér. Nagy Gábor.

Nyilvános köszönet.
A Hölgy fodrászsegédek Országos Egyesülete, az 

1933. III. 19-én m egtarto tt debreceni országos fésülő
verseny alkalmával az Egyesület versenyzőivel és an
nak kiköldéttéve l szemben tanúsított kollégái is maga
tartásáért és a szívélyes fogadtatásért, úgy Rammin- 
ger István elnök úrnak, valamint a debreceni nőifod- 
rász szakosztály minden egyes tagjának ezúton mond 
köszönetét a ,,Hölgy fodrászsegédek Országos Egyesü
lete”  nevében:
Marsi Pál s. k. Haumann József s. k.

elnök. jegyző.

Mi történt a
debreceni férfifodrász-szakosztály 

belélef ében ?
A debreceni férfifodrász-szakosztály f. évi április 

hó 3.-án tartott gyűlésén Fuchs H. Imre sz. o. elnök 
lemondott, mely lemondását egyidejűleg megküldötte 
az ipartesttiletnek is.

A sz. o.-hoz küldött lemondó levelét Dudás János 
sz. o. alelnök olvasta fel. Lemondásának oka, melyet 
Fuchs H. lnne megjelölt az, hogy a Dudás János által 
indítványozott és tárgysorozatba felvett vasárnapi tel
jes munkaszünet tárgyalása volt. Fuchs FI. Imre hosszú 
elnöksége alatt ő volt az, aki mindent elkövetett a 
teljes vasárnapi munkaszünet megvalósítása végett, 
de mivel a gyakorlati életben az nem vált be, - mert 
a nehéz gazdasági viszonyok ezt jelenleg nem engedik 
meg, — de különösen a múltakon tapasztalva, a kon
tárok nagybani elszaporodását eredményezte, ismét 
Fuchs H. Imre volt az, aki mindent elkövetett a va
sárnapi munkaszünet eltörlése végett, amely sikerült 
is és jelenleg is fennáll. Ennek dacára a vasárnapi 
munkaszünet végett úgyszólván évenként olyan erős 
indítványok és akciók indulnak meg, amely a sz. o.- 
ban az állandó és komoly munkát nagyban akadályoz
ta. Fuchs H. Imre mivel ezzel a kérdéssel foglalkozni 
tovább nem akar, lemondott tisztségéről.

A debreceni férfifodrász-szakosztály beléletében 
nagy hibák vannak, mely hibák előtt a közérdekre való 
tekintettel nem hunyhatunk szemet, amely dacára, 
hogy állást foglalnánk a vasárnapi nyitva- vagy zárva-

tartás mellett. A vezetőség munkájáért az állandó 
gáncsvetés, jog ta lan k ritika  és a személyeskedések ára
data ju t, melyek m iatt, hol az egyik, hol a másik veze
tőségi tag szomorú emlékekkel tarkítva futva mene
kül, a ttó l a tisztségtől, ahová a közbizalom ültette.

Éppen ezen okok miatt nincs aki a sz. o. tagok 
érdekeit megvédje, viszont a tagok sem veszik szíve
sen ezen állapotokat, melyet bizonyít az állandó rész
vétlenség is, mely által eredményes munkát tenni nem 
lehet és érdekeinket nincs aki védelmezze, iparunkat 
fejlessze, ellenben halad a lejtőn lefelé feltartóztatha
tatlanul.

Ezeken az állapotokon változtatni kell! Felesleges 
munkát a vezetőségtől követelni nem szabad, inkább 
a kollegális megbecsülés harmóniájában kell működni, 
ne legyen külömbség fehér és zöld asztal között, csak 
egy cél „iparunk javáért és mindnyájunk boldogulá
sáért!’' Tudni kell mindenkinek, hogy a vezetőség, me
lyet a közbizalom megválaszt, az nem céltábla és nem 
azért van, hogy működéséért az örökös gáncsvetések 
érjék, az ilyen emberek, akik ezt előidézik álljanak  
félre és azt tegyék meg inkább, hogy a közügyekkel 
fogla lkozók m unkáját ne zavarhassák meg!

A debreceni sz. o. most vezetőség nélkül maradt. 
Elnök, alelnök, jegyző lemondtak, ezen tények igazol
ják cikkem megállapításait.

Fuchs H. Imre kartársunk rövid megszakítással im
már 20 éve volt a szakosztály élén. De ezen hosszú idő 
előtt nem lehet csak úgy elmenni és napirendre térni, 
mert ha csak azt vesszük, hogy 20 évig legyen valaki 
egy ilyen nehéz feladatokkal körülövezett tisztség
ben, tiszta puritán jellemben, akkor azaz ember meg
érdemli azt, hogy levett kalappal tiszteljék és megbe
csüljék. Fuchs H. Imre áldozott a szakma érdekében, 
mert feláldozta közel 20 évig tudását, munkáját. Fel
áldozta a közügyekért a legdrágábbat, a szabad idejét, 
sőt legtöbbször anyagi áldozatokat jelentő idejét is. 
Küzdött, fáradozott, velünk volt jóban, rosszban egy
aránt, most eltávozott. Utat nyitott másoknak a 
közügyek működésének lehetőségére. Itt maradt utá
na 20 évi tisztes múlt, melyet figyelembe véve a köz
ügyekkel járó göröngyös utakat, csak az összes kar
társak őszinte elismerését és tiszteletét válthatja ki.

Vn— y .)

Megfigyeléseim  
a Debrecenben megtartói! 

hajvégé- é s  fésülő versenyen.
írta: Balogh Zoltán, Hajdúböszörmény.

Debrecenben az Angol Királynő étteremben már 
fél 2 órakor találom a pesti kollegákat. A vendégek 
és a versenyen résztvevőkön kívül, a debreceni mode- 
lek érkeztek meg elsőknek. Ez utóbbiak legtöbbje az
zal a szándékkal ajánlkozott, liogv most teljesen in
gyen jut egy tartós ondoláláshoz, mert bizony a kere
setnélküli világban ma az, az a 0 pengő is nagy összeg, 
amit a versenynélkül ki kellene fizetni valamelyik „fil
léres” fodrász műtermében. Modelek között voltak 
olyanok is, akik csak úgy vállalkoztak a vasondolá- 
lásra, hogyha másnap kapnak egy ingyen villanyon- 
dolálást.
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A versenyzőknek volt módjukban a modelek kö- 
zött válogatni, mert többen voltak, mint amennyire 
szükség volt. Még olyan is volt, aki sírva fakadt, hogy 
őtet nem viszik modelnek, pedig ő elég szép ahhoz, 
hogy vele az első díjat is ellehessen nyerni. Szánalom
ból az egyik versenyző tesz is neki egy ajánlatot: Ön 
valóban szép és jó haja is van, én szépen elválasztom 
a haját, a választék két oldalán 1—1 centi szélesség
ben meghagyom teljes hosszúságban s a többit olyan 
ügyesen fogom kiritkítani, hogy mi leszünk az elsők. 
Csábító volt az ajánlat, mert kilátástalan volt, hogy 
holnap kap egy ingyen villanyondolálást. Csak akkor 
ébredt a boldog illúzióból a szomorú valóságba, ami
kor a zsűrizés után, az első tánc alatt a tükörbe né
zett, hogy sem haja, sem a hajában hullám nincsen. 
S holnap már nem lesz mit villanyondolálni. De nem 
is volt a versenyzője sehol, azt sem tudta, hogy hová 
való, melyik helybeli üzletbe, vagy városba. A verseny 
számokat nagy közönség nézte végig, helybeliek és 
vidékiek körében nagy érdeklődés nyilvánult meg. A 
verseny minden akadály nélkül folyt le, a rendezősé
gen látszott az, hogy először rendeznek versenyt, nem 
csoda tehát az, hogy a pesti kollegák szíves és lelki- 
ismeretes, instruktioit oly nagy örömmel fogadták, a 
versenynek azon részeinél, ahol nem bírták teljes tá
jékozottsággal, vagy éppen gavallériából nem akartak 
viszálykodni. A zsűrizésnél azonban az én véleményem 
szerint, volt egy kis hiba. Cikkemet csak azért írom, 
hogy itt egy kis szakmai kritikát mondjak. Szíves el
nézésüket kérem azoktól, akik ezzel találva érzik ma
gukat, nem mondom azt, hogy részre liajlások vol
tak, nem állítom azt sem, hogy a zsűri tagjai nem 
jól végezték a feladatokat, mert azok a frizurák, 
amelyek díjat nyertek valóban szépen mutattak így 
kiállításra. De azokat viselni szinte lehetetlen.

A zsűri tagoknak és a zsűri elnökének, tekintetbe 
kellene venni, hogy milyen minőségű a haj, amiből a 
versenyző készítette a frizurát. Milyen a színe, meg 
felel e annak amit a hölgyközönség körében óhajtunk 
terjeszteni, hogy ez által is több keresetet tudjunk el
érni iparunkban. Olyan és annyi hajból készítsük el a 
frizurát, úgy, hogy a hölgyközönség egy egész éjsza
kai tánc után is meglegyen elégedve vele. Nem pedig 
annyira ki effillálni, hogy csak olyan munkát lehessen 
belőle készíteni ami az első tánc után lehull, mert el
veszti a tartását. Engedjék meg nekem a versenyzők 
azt a megállapításomat, hogy az ilyen frizurával nem 
csinálunk propagandát sem a vas, sem pedig a villany- 
ondolálásnak, még akkor sem, hogyha a hajat ragasz
tó szerekkel oda tapasztjuk is a fejhez. Megfigyeltem 
a hajakat tánc közben, azok a hajak, amelyek díjat 
nem nyertek, úgy vas- de főleg villanyondolálásban, 
azok éjfél után 3 órakor még ép olyan jó állapotban 
voltak, mint amikor zsűrizés előtt fel lettek fésülve. 
S a díjnyertesek közül azok, amelyek meg nem en- 
gedhetően ki lettek ritkítva azok mind kinyúltak. De 
érthető is, hogyha nincsen alól haj s nem megfelelően 
van ritkítva, nem tudja az alsó haj a felette levő hul
lámot tartani. Az alkotott frizurának összhangban 
kell lennie a fej karakterével, ennél nem voltak elté
rések, vagy legalább is kevésbé észre vehetően. Aki 
zsűri tagságot vállal, annak főbb vonalakban e fen
tieket kell szem előtt tartani s ismeretségben kell len
nie a nyugati államokban lévő legújabb divat formák
kal. Kiilömbséget kell tenni a délutáni és az estélyi 
frizurák között. Ha a délutáni frizurát bírálok nem

ítélhetem oda a díjat annak, aki estélyit készített még 
akkor sem, hogyha sokkal szebb is, mert a délutáni
ról van szó. Nem adnék első díjat annak a frizurának, 
amelyik nem új, hanem 4—5 évvel ezelőtti. Verseny
díjak odaítélésénél nagy mértékben tekintetbe kell 
venni az újszerűséget. Ez nagyon fontos, főleg azért, 
hogy a képesítésnélkíil dolgozó filléresek ne tudjanak 
minket utánozni.

Hiszem, hogy minden másképen alakult volna, ha 
nem kellett volna megállapítanom azt a sajnálatos 
tényt, hogy a debreceni kollegák között valami össze
férhetetlenség uralkodik! . . . Nem láttam több általam 
igen nagyra becsült kiváló képzettségű kollégánkat. 
Nem tudom az okát, de bármilyen diferentia áll is fent 
közöttük, egy ilyen szép szakmai vállalkozást, mint 
aminő egy verseny rendezése, minden körülmények 
között azt támogatni és minél nagyobb sikerre kell 
emelni. Ez volt az oka annak, hogy dacára annak 
oly nagy számban vannak Debrecenben kollegák, 
mégis a rendezőségnek óriási nehézség volt a zsűri ta
gok összeállítása. Már ezen oknál fogva is ott kellett 
volna lenni mindnyájuknak, még akkor is, hogyha 
egyébként személyes ügyből kifolyólag ellenségei 
egymásnak. Mert az ország fodrászainak kritikája a 
siker vagy a sikertelenség esetében is nem csak a 
rendezőket emeli, de az összes debreceni fodrászokat 
szégyeníti. Szerencsére itt a rendezés a teljes siker
jegyében folyt le s a rendezőség megérdemel minden 
elismerést, nemcsak Debrecen, de az ország összes 
fodrászaitól.

Én hiszem, hogyha a most távol maradt debreceni 
kollegák ott lettek volna a helyükön, akkor a ver
senyzők több megelégedéssel s több ambícióval készül
nének a jövőben a Debrecenben megtartandó országos 
fodrászversenyre.

Egy el nem mondoll b eszéd ...
írta: Gáspár Ferenc, Zalaegerszeg.

Kedves Szaktársaim!
Felharsant ismét egy hívó szó, a magyar hölgy

fodrászok debreceni szakosztályának hívó szava: 
szaktársak, testvérek jöjjetek, mutassátok meg tudá
sotokat és annak fényével, lendületének erejével bizo
nyítsátok, követeljétek élethez való jogaitokat. Messze, 
nagyon messze, Dunántúl legtávolabb eső részébe is 
eljutott ez a hívó szó és én meghallottam, eljöttem ide.

Bevallom: szívesen jöttem. Szívesen jöttem pedig 
azért, mert teljes mértékben tudom és átérzem a 
hölgyfodrász-versenyek jelentőségét. Ezek a verse
nyek — lehet mondanunk — a magyar fodrászipar fő
iskolái. A legjobbat láthatjuk itt és elsősorban arról 
van szó, hogy a láttotakon okulva, tudásunk gazda
godjék, ízlésünk csiszoltabb, nemesebb legyen. A leg
jobbal látja itt a nagyérdemű közönség és meggyőz
zük őket iparunk fejlettségéről, magas színvonaláról, 
tudásunk és ambíciónk teljességéről. Mert vannak, 
nagy számmal vannak olyanok, kik a törvényes utak 
megkerülésével, a legitim keretek közt dolgozók ro
vására, magukat fodrászoknak nevezve, alattomban 
űzik ezt az ipart, oly nevetséges díjszabás ellenében, 
mely díjszabás sem a nagyközönség, sem a magyar 
hölgyfodrászipar érdekeit nem szolgálhatja, bennün
ket viszont, nagy rezsivel dolgozó hölgyfodrászokat,
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egy szép napon tönkretesz. Ezekkel, a jól ismert kon
tárokkal szemben kérjük mi, nagy terheket viselő ma
gyar hölgyfodrászok a napvérdemű közönség és a 
kormányhatalom támogatását, a becsülettel végzett 
munka jogán, s azon művészi munkateljesítmény ho
norálásaképpen, melynek itt, önök mindnyájan szem
tanúi lehetnek.

Szívesen jöttem ide azért is, mélyen tisztelt Höl
gyeim és Uraim, mert szeretettel hívtak. Szeretetet hoz
tam szeretetiikért cserébe, s ennek jeléül alapítottam 
azt a szerény vándordíját, mellyel a magyar hölgy- 
fodrászipar érdekeit kívánom szolgálni. Legyen ez a 
vándorkoszorú a mi életünk és munkálkodásunk szim
bóluma. Művész kezében, az olvasztó kemence lángjá
ban alakult ki ez a koszorú: alakítsa a ti munkátokat, 
szaktársaim, a művészi Ízlés és munkaszeretet izzó 
lángja. Egy ez a koszorú és oszthatatlan: legyetek ti 
is egyek és oszthatatlanok, ha a szakma érdekéről van 
szó és ha a legnagyobb, legszentebb érdek kerül szó
ba: a csonka Haza sorsa. Törhetetlen ez a koszorú és 
nemes fémből való: meg ne törjön bennetek az élet 
gondja, el ne rozsdásítsa munkátokat, nemes szívete
ket a keserűség, hogy ha ki kell állnunk a seregszem
lére, bennünk, hölgyfodrászokban is becsülhesse a vi
lág a magyart. Üzentetek értem, ez pedig az én üzene
tem!

De üzenek azoknak is, kik más táborban, érdeke
ink ellen és önön rovásukra dolgoznak: jöjjetek kö
zénk, egységben az erő, szeretettel várunk benneteket!

És köszöntőm a nagyérdemű közönséget, amiért 
támogat minket, köszöntőm azokat a szaktársakat, 
kik tudásuk legjavát hozták ide, hogy azzal a verseny 
fényét emeljék, nevünk becsületét öregbítsék, köszön
tőm a Debreceni Szakosztályt, mely fáradhatatlan volt 
a verseny előkészítésében és megrendezésében.

Isten áldása legyen rajtunk, munkánkon és a ma
gyar jövendőn!

Pesti levél.
A Föld mélyéből figyelmeztetésként halk moraj

lás szokta megelőzni a pusztító tűzhányó kitörését. 
Hasonló tünet mutatkozik a főváros fodrásztársadal
mában az évi közgyűlés előtt, amely szelepe az össze- 
gyülemlett érzelmek megnyilvánulásának. Mert már 
azok a párthívek is akik egy évvel ezelőtt még éle
tünket és vérünket kiáltással vetették magukat a harc
ba a jelenlegi rezsim uralomrajutása érdekében, ma 
csalódottan és kiábrándulva keresik a kapcsolatot 
azokkal, akik nem mámorosodtak meg a szakmát 
mentő Ígéretek szédítő zuhatagától. Az elégedetlen
kedők meggyőző érvekkel indokolják eljárásukat. Egy 
év telt el azóta, hogy az egyik napról a másikra gyö
keres javulást ígérő szónoklatok elhangzottak és a 
hosszú idő múltával ezt kell látniuk, hogy a jobb jö 
vőbe vetett hitük szétoszló délibáb. Miután most már 
a lét vagy nem lét kérdése előtt állanak, nem lehet 
csodálkozni, ha elfordulnak a légbe röppenő szavak

mestereitől és a tettek emberei után kutatnak. Nyíltan 
bevalljuk, hogy nem személyek mellé szegődtek és 
nem holt bálványokat kívántak maguk fölé helyezni, 
hanem cselekvő vezéreket. Választásuknál azonban 
megtévesztette őket az az ádáz harc, amely a testület 
birtokbavételéért folyt. Azt hitték, hogy ez az önzet
lenség küzdelme a szakma léket kapott hajójának 
megmentésére, a nagyobb darab kenyérért folyik. Nem 
tagadják, kenyérharc volt, de nem a szakma javára, 
mert ennek asztaláról az új uralom alatt a meglevő is 
végleg eltűnt. Keserű kiábrándulásuknak látható tüne
te a varázslat megszűnése, amelyet a testületi akciók 
iránti közönyben nyilvánítanak. A nemrégiben még 
hittel és bizalommal vett kinyilatkoztatások teljesen 
értéküket veszítették. A vezetőség ténykedéseinek bí
rálatával kapcsolatban a legmélyebb csalódás hangján 
jelentik ki félrevezetésüket. A’ gyengélkedő szakmát 
úgy állították be nekik, mint egy halálos beteget. 
Ököllel és csábszavakkal felajánlották magukat a ki- 
gyógyításra. S az eredmény? A kezelésbe vett gyen
gélkedő — most már agonizál.

Uraim! önök állapították meg, hogy a szakma le
gyengült testébe új életerőt, új vért kell átvinni, mert 
különben elpusztul. Nem találják anakronizmusnak 
ebből a halódó szervezetből 50%-os tagdíjemelés for
májában a fele vért kiszivattyúzni? Uraim! önöknek 
minden második szavuk az önzetlenség. Most alkal
muk van ezt kimutatni, ömlesszék át illetményük 50 
%-át az elalélt betegnek! Amíg önök a beteg mellett 
foglalatoskodnak, az előszobában szorongó családta
gok suttogó hangon kiejtett őszinte véleményei ebben 
jegecsesedik ki. Dunamenti.

Séta a fodrászüzletek körül.
írta: Törzsök József.

A semmittevéstől és az unalomtól kimerülve egy 
ötletem támadt: körül sétálni a fodrászüzleteket. Per
sze inkognitóban és csak olyan helyeken kiszállni, ahol 
még nem ismerős az én személyem. Mosolytfakasztó 
gondolatom alig, hogy megszületett, már is indultam 
annak megvalósítására. írói köpönyegemet magamra 
öltve száguldottam a belváros felé és úgy nyitottam 
be az egyik kívülről jól szituált üzletbe, hol valóság
gal beleütköztem a vendégeket váró segédekbe, akik 
erőszakkal akartak belenyomni az egyik jobb napok
tól álmodozó üresszékbe, mihelyst azonban ebből a 
nem várt viharos ovációból, sikerült kiszabadulnom 
mindjárt a mester után érdeklődtem. A mester régi 
módi öreg bácsi, kezeit kötényébe törülgetve bizal
matlanul tipegett felém, félszemmel az aktatáskámra 
sandítva szorította meg a felé nyújtott jobbomat. 
Már félek kérem az aktatáskás uraktól, mindig rosszra 
gondolok, amikor ilyen aktatáskás urak keresnek. Azt 
hiszem, hogy végrehajtók, nem győz az ember any- 
nyit keresni, amennyivel ezeket az urakat magától tá
vol tartsa. Megnyugtatásomra kezd az öregbe vissza
vándorolni a bizalom, különösen mikor megmondom,

FRICK TESTVÉREK
Legm odernebben berend ezett m üköszörüs  
üzem e.

Finom acélárúk és fodrászat! c ikkek  szaküzlete . 
D ebrecenben csak
FERENC JÓZSEF UT 1. SZ. ALATT VAN.
Vidékre is lelkiismeretes, pontos kiszolgálás. Olcsó árak I
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hogy szaklapunk részére jöttem interjút kérni. Szemé
ben régen kialudt szikrák kezdenek dühösen fellán
golni és valósággal ontja magából az elkeseredésnek 
papírra nem vethető szózuhatagát. Nincs vendég! . . . 
Nincs pénz!...  Nagy a konkurencia!... Nincs bevé
te l! . . .  stb. stb.

Amíg a derék bácsi panaszait zokogja toliam alá, 
észrevétlenül az árlapjára pillantottam. Ízléses disz
krét állapon ügyesen pingált formás gömbölyű szá
mok mutatják az árakat. Nem sok, de nem is kevés. 
Milyen szép volna mindenütt ilyen árakkal dolgozni. 
Körülbelül fél órája már, hogy diskurálunk, de még 
mindig nem vetődött be egy vendég se. A „mester" 
bosszúsan mutat a ragyogóan tiszta asztalokra. Látja 
kérem még ma senki sem volt! Talán maguk borot
válkoznak az emberek?! - Dehogy kérem, legyint le
mondóan a mester. Nézzen szét a filléres üzletekben, 
ott fog vendéget látni. Ma nem azt nézi a közönség, 
hogy hol kap becsületes tiszta munkát, hanem, hogy 
hol olcsóbb! •— Igaza van önnek és pakolni kezdtem 
jegyzeteimet, amikor végre nyílott az ajtó és bejött 
egy úr és tíz perc múlva kezében zörgette a mester az 
első 40 fillért.

Most már boldogabbnak látszott, szinte gyerme
kes örömmel játszott a pénzzel. Felvidult arcára azon
ban ismét ráborult az árny és lemondóan nézett rám, 
mintha azt kérdezte volna, hogy vájjon lesz e több 
40 fillér ma!? Amíg az ajtót behúztam magam után, 
valami olyasmi jutott eszembe, hogy milyen boldog és 
megelégedettek lennének a fodrásziparosok, ha mind
nyájan ilyen tökéletesek lennének, mint ez az öreg 
sokat tanult, sokat próbált szaktársunk.

Ebben a sétában ismét megállottám egy fodrász 
üzlet előtt, megállottám, de nem magamtól, megállí
tott az a szennyes lepedő, mely a kirakatban dísztelen- 
kedett. Az árakról ítélve azt hittem, hogy telt üzlettel 
fogok találkozni. Tévedtem, mert éppen olyan üresség 
fogadott, mint a másikban. Kérdem, hogy miért dol
gozik ilyen olcsó árakkal?! Hát kérem próbál az em
ber. — De hiszen az ilyen árakkal nem találja meg szá
mítását! Számítást!... Hát ki találja meg most a 
számítást. És ki számol ma a holnappal?! Örül az 
ember, ha él. — De ilyen árak mellett élni nem lehet.

És ki ennek az oka?! Hát maguk! Vágtam sze
mébe fiatal collégámnak! Miért nem mondja ezt 
azoknak, akik 3—4 helyről kapják a nyugdíjat, akiket 
semmiféle helyzet nem kényszerít arra, hogy letört 
árak mellett kíizdjék ki maguknak a mindennapi fa
latot. Akik csak azért tartják fenn üzleteiket, hogy 
megalázkodásra kényszerítsenek bennünket és a tel
jes leziillésbe hajszoljanak egy hajdani szép virágzó 
ipart!. . .  — Hát ilyenek is vannak kérdem csodál
kozva. Igen vannak — folytatta tovább collégám 
neki vörösödön arccal. — Ha majd ezek megszűnnek 
létezni, akkor lehet becsületes árért dolgozni, de ad
dig nem. —

Collégámnak igaza van. Valóban élnek ilyen em
berek iparunkban, azonban ezekkel csak a paragrafus 
képes beszélni és nem író ember. Revízió alá kell ven
ni az iparigazolványokat és ha már az Ipartestületnek, 
vagy az Iparkamarának nincs módjábn ezek ellen har
colni, akkor legalább az ipartörvény módosításával 
kell úgy az iparunkat, mint annak űzőit megvédel- 
mezni.

„HENNE FLORAL EG YPTIEN "

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

REX-FELE válóságáról és tartósságáról

TÉGELYES közismert

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

Egyéb

használja. A tégelyekhez bo
rotvaszappan betét külön is 
kapható.

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

▼
Városi raktár:

PIAC UCCA 69. SZ.
Ulalszerlár.

Lapunk felelősszerkeszlője Szegeden.
Lapunk felelősszerkesztője f. hó 9.-én Szegedre 

érkezett, akit Sári István a köztiszteletben álló sz. o. 
elnöke a kartársakkal együtt szívélyesen fogadott. A 
város nevezetességének megtekintése után, az Ipartes
tület újonnan épült igen szép és modern házát és az 
ugyanott levő kiállítást tekintette meg. Utánna a sze
gedi kartársak jelenlétében lapunk szerkesztője vázol
ta iparunk általános sérelmeit, felhívta a kartársakat 
az összetartásra és iparunk sérelmeire, fejlesztésére 
való tennivalókat beszélték meg, kérve egyben a szak
lapnak pártfogását és legszélesebb körben való ter
jesztését. Lapunk szerkesztője bemutatkozó látogatást 
tett a szegedi ip. test. elnökénél, Körmendy Mátyás or
szággyűlési képviselőnél az Ipartestületen, akit igen 
szívesen fogadott Papp József az IpOK elnökének je 
lenlétében. Lapunk szerkesztője Körmendy Öméltósá
gánál tolmácsolta szakmánkban lévő áldatlan állapo
tokat, rámutatva az ipartörvény módosításának szük
ségességére, a segédi gyakorlati időnek felemelését és 
a kötelező mestervizsga letételének a szükségességét 
indokolta meg, kérve a támogatását ezen mindnyájunk 
illetve az össziparosság érdekeit védő törvényintézke
déseknek keresztülviteléhez. Öméltósága kijelentette, 
hogy tudják iparunk sérelmeit és az IpOK-kal az élén 
mindent elfognak követni nemcsak nekünk, hanem az 
összes iparosságnak az érdekében, addig is az iparos
ság összetartását kell előegfteni, mely elsősorban a 
szaksajtóknak a kötelessége. Ügy Körmendy Ömél
tósága, mint Papp József az IpOK elnöke a legutóbbi 
versenyünk iránt érdeklődve, ígéretet tett arra nézve, 
hogy a legközelebbi versenyre személyesen megfognak 
jelenni, melyet örömmel tolmácsolok kartársaimnak.

Nagy Gábor
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Kartársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

özv. Szász Györgyné Ferencz József út 64. sz. a. tra 
fikjában szerezhetik he. Ugyanott a szerkesztőség 
megbízást adott az előfizetések és hirdetések felvé
telére.

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

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

Borbélyinasból
a francia király udvari orvosa )

írta: Dr. Müller Vilmos 
királyi tanácsos, főorvos, Budapest.

III. közlemény. — Befejezés.
Amikor a párizsi doktorok meghallották ennek a 

borbélyinasból lett felcsernek a dicsőségét és arról a 
rettenetes megaláztatásról értesültek, hogy a király őt 
maga mellé vette udvari orvosának, a legborzasztóbb 
támadásokat intézték ellene. Egyik legnagyobb érvük 
az volt, hogy még csak — hát nem iszonyú, még csak 
kimondani is?! — nem tud latinul, hanem csak fran
ciául. Hogy nem beszéli a tudós orvosok érthetetlen 
nyelvét: a latint és mégis bele meri ütni az orrát egy 
olyan tudományba, amelyhez igazán csak az konyíthat, 
aki az egyetemen megtanulta a latin nyelvet. De hiába 
volt minden irígykedésiik. A király nem tágított mel
lőle, sőt még tovább ment. Elrendelte egy királyi dek
rétummal, hogy a mi Ambrusunkat, dacára annak, 
hogy nem beszéli a „tudósok” zengzetes nyelvet, fel 
kell maguk közé venni a tudósok kollégiumába, az 
úgynevezett „College de St. Come”-ba, sőt ezen a fel
vételi ünnepélyen maga a király is megjelent és fényes 
udvarával együtt ünnepelte az ő szegény szenvedő ka
tonáinak jótevőjét: Ambroise Paré-t.

De Ambroise Páré, mert ez volt a mi Ambrusunk
nak az ő tisztes neve, most már nem nyugodott meg a 
királyi babérokon. Hanem egyik könyvet a másik után 
írta a sebészetről és egyik sebészeti műszert a másik 
után fedezte fel. És egyik legnagyobb dicsősége éppen 
az, ami miatt kortársai a legvéresebben támadtak el
lene: ő volt ugyanis a legelső, aki a saját nemzete 
nyelvén, francia nyelven írta meg a legelső francia se
bészeti könyvet és megtanította ilymódon saját nem
zetének fiait arra, hogy az idegen latin nyelv helyett 
nemzeti nyelvén tanulhatott. De ez még csak a kiseb
bik dicsősége Paré-nak, mert ezt csak a francia nem
zet írhatja fel nagy fiának emlékül. De kitörölhetet
lenül ott él ő minden nemzet, minden embere szívében, 
akiket valaha is meglátogatott az Isten keze és életük
nek sorsát egy sebészorvos kezébe kellett letenniük. 
Mint egy örökké kifogyhatatlan forrásból, úgy bu- 
gyogtak elő Páré zsenialitásából a sebészeti műszerek
nek tömkelegéi, amelyeket ő előtte senki se ismert és 
amelyek közül az emberiségre nézve egyik legáldáso-

*) Ezen közleményt úgy a Tolnai Világlapja, mint a rá
dió is leközölte, de a szakmánkat érintő érdekes volta miatt 
a szerző engedélyével közöltük le. (Szerit.)

K o l l e g á m !

Ön D a u rgép et  
aKar venni

2

KÉRJEN PROSPEK
TUST AZ EGYETLEN 
MAGYAR TALÁL- 
MÁNYU SZAB.

•  O *  GÉPRŐL.

TÖKÉLETESEBB 
MINDEN MÁS 
GÉPNÉL

GYORS MUNKA

BIZTOS EREDMÉNY

MAGYAR ^  OLCSÓ

10 FÜTŐS ZSINÓROS 
KÉSZÜLÉK

320 PENGŐ

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

G A Á L  SÁN D O R
FODRÁSZMESTER

A „G. S " GÉPEK FELTALÁLÓJA ÉS GYÁRTÓJA

BUDAPEST VIII., Rákóczi úí 1. sz.
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sabbat: a műkezeket és a műlábakat egy egyszerű ko
vácsmesterrel együtt tervezte meg. Páré műkezei és 
műlábai olyan tökéletesek voltak, mint akár a mai leg
modernebb alkotások: az ő műlábaival a háborúból 
tömegesen visszatérő lábnélküli katonák kitűnően tud
tak járni, napi munkájukat elvégezni, sőt Paré-nak 
kedvenc mutatványa volt az, hogy műlábas katonáit 
táncra tanította, amit azok olyan pompásan lejtettek, 
hogy senki se mondta volna rájuk azt, hogy nem igazi, 
emberi lábakkal ropják a táncot. És éppen ilyen töké
letesek voltak műkezei is, amelyekkel a legfinomabb 
mesterségek folytatására tette alkalmassá a kéznélküli 
harcosokat és sok-sok ezer nyomorékot mentett meg 
a lelki kétségbeeséstől. De kifogyhatatlanul ontotta 
magából az új sebészeti felfedezéseket is a sok közül 
csak egyetlen egyre mutatok reá, ami már egymagá
ban is jellemzi az ő halhatatlanságát: az ő idejében 
úgy csillapították a vérzést, hogy tüzes vasat tettek 
a vérző helyre. Csak tessék elgondolni ennek a rette
netes eljárásnak a gyötrelmeit. Ö volt az első, aki a 
vérzést úgy csillapította, hogy a vérző edényt egy kis 
selyemzsinórral lekötötte, ami még ma is minden mo
dern sebészetnek az A B C-je.

Istenem, hol lenne a mai modern sebészet az egy
kori „borbélyinas” nélkül?! És hol lenne a mai sebé
szeti nyelv az ő világhírű francianyelvű sebészeti tan
könyve nélkül, ami miatt annyi kegyetlen gúnyt és le
kicsinylést kellett neki kortársai részéről kiállania?

De az idő minden sebet behegeszt és neki is meg
adta azt, hogy hosszú életet éljen és még életében 
gyönyörködhessék mindabban a sok jóban, amivel ne
mes szíve megajándékozta a szenvedő emberiséget. 
Amikor 80 éves korában közeledni érezte halálát, ma
géihoz hivatta Párizsnak érsekét és ezt mondotta neki:

„Tudja érsek úr, mi vezetett engem, amikor az 
emberiséggel jót akartam tenni? Sohase tudtam 
ugyanis elfelejteni azt, hogy az én életemért szegény 
jó anyám a saját életével fizetett: amikor ő engem a 
világra hozott, pár órával azután meg is halt. Nos, 
amikor én nagyocska lettem és ezt a szomorú esetet 
édesatyám nekem elbeszélte, feltettem magamban, 
hogy egész életemet annak fogom szentelni, hogy az 
ő halálát az én jótéteményeimmel megváltsam . .

Halálos ágyánál ott állott maga a franciák kirá
lya, IX. Károly is, aki egyik legmeghittebb barátját 
gyászolta benne, de emlékénél ott tiszteleg az idők 
végtelenjéig az egész világ orvostudománya, amelynek 
minden otthonában ott ragyog a borbélyinasból leli 
halhatatlan Mesternek, a sebészet Atyjának: Ambroise 
Paré-nak ércnél maradandóbb szobra . .

(Vége.)

K O Z M E T I K A
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A víz szerepe a kozmetikában.
Ősidők óta hangoztatott örök igazsága az orvos 

tudománynak, hogy „az egészség legjobb biztosítéka 
a tisztaság.” A tisztaság eléréséhez pedig elsősorban 
vízre van szükségünk! Ezt már a régi görögök is tud
ták és tanították is „To hudor ariston” ami magyarul 
annyit jelent, hogy „a viz a legjobb”. De minek men
jünk a görögökhöz, mikor nem mindenki tudja, hogy 
egy városnak, vagy államnak a kultúrája egyenes 
arányban áll a vízfogyasztásával.

Viszont sajnálattal kell elismernünk, hogy ezen a 
téren még ma is sok kívánni való van. Ha nem is he
lyezkedhetünk arra az álláspontra, mint a régi görö
gök, akik törvényt hoztak arról, hogy minden nőnek 
szigorú kötelessége gondoskodni testének tisztaságá
ról és ennek teljesítését megfelelő módon ellenőriz
ték is. De mégis minden embernek megkellene adni a 
tisztálkodás lehetőségét.

Spártában már majdnem 3000 évvel ezelőtt isme
retesek voltak a nyilvános gőzfürdők és utánnuk a 
hideg lemosások. A tisztálkodás, illetve a fürdők leg
magasabb fokra mégis csak a rómaiaknál emelkedtek. 
Olyannyira és olyan híresek lettek a római izzasztó 
fürdők, hogy hatásuk alatt az ilyeneket még ma is ró
mai fürdőknek nevezik. Arról azonban ne szóljunk, 
hogy a fürdők a rómaiaknál aztán későbben sok min
den más nem kívánatos célt is szolgáltak, de annyira 
megkedvelték és annyira elengedhetetlen szükséglet
nek tartották, hogy ahol coloniát alkottak, legelőször 
is fürdők létesítéséről gondoskodtak, hogy naponkint 
megfürödhessenek.

De ne gondoljuk ám, hogy abban az időben mi
kor a kiváltságos osztályhoz tartozók élveztek minden 
földi jót, hogy abból a szempontból a népről megfe
ledkeztek volna. A legszegényebb ember is elengedhe
tetlen jogának és kötelességének tartotta, a minden
napi fürdést. Hol vagyunk mi ma ettől? Millió és mil
lió ember van, aki csak kivételesen jut abba a szeren
csés helyzetbe, hogy megfíirödhessék? Pedig legalább 
a hetenkinti fürdőzés a jó egészségnek elengedhetetlen 
feltétele.

De nézzük csak, hogyan volt a tisztálkodás a töb
bi népeknél. Indiában és Egyiptomban az úgynevezett 
szent folyókban, a Gangesban és a Nílusban való meg- 
fíirdésnek még ma is csodatevő, az egészséget fokozó 
hatást tulajdonítanak.

A zsidóknál, a bölcs Mózes, törvényben tette kö
telezővé a fürdést és a kézmosást. Ez utóbbi, ismét 
olyan dolog, melyről ma a legtöbb ember nem tud, 
vagy nem is akar tudomást venni. Hányszor találkoz
tam már én az életben, nagy szemekkel csodálkozó 
tekitetekkel, midőn étkezések előtt kértem a háziasz- 
szonytól, hogy megmoshassam a kezeimet.

Az arabok, törökök régen is és ma is annyira élet- 
szükségnek tartják a fürdést, hogy Konstantinápoly
ban közel kétszáz nyilvános gőzfürdő van ma is üzem
ben.

Szóljunk még nehány szót a napjainkban olyan 
sokat emlegetett és olyan félő tisztelettel körülvett 
népről a japánokról is. A japánok mindennap forró 
vízben (42- 45 C"-os) tőrödnek, tíz perctől fél óra 
hosszáig. Ennek köszönik jó egészségüket, szerveze
tük nagyobb ellenálló erejét, de egyben bőrük gyen
gédségét és finomságát is. Ez a forró fürdő legtöbb
ször semmi kárt nem tesz szervezetükbe és legfeljebb 
arra ügyelnek, hogy a helyiség megfelelő módon szel
lőztetve is legyen, továbbá, hogy szükség esetén hideg- 
vizes borogatást is rakhassanak a fejükre.

Ilyen meleg vízben csak teljesen egészséges em
ber fiirödhet, meit a szív, tődő, erek és idegrendszer 
bizonyos betegségeinél baj lehet belőle.
(Folyt, köv.) Dr. Bősze Lajos.

A Budapesti Nőifodrász Mester Szövetség 1933. évi május 
lió 7-én, országos tartóshullámosttó versen.vt rendez, melyről 
az egész ország' nőifodrászait értesíti és tisztelettel meghívja.
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H Í R E K .

Halálozás. Súlyos csapás érte özv. Fekete Sándorné kar
társnőt Szegeden. Rövid 1 év leforgása alatt immár másod
szor. Előbb hőnszeretett férjét veszítette el hirtelen, most pe
dig- f. hó 7-én Édesanyja halt meg. Temetése 9-én, vasárnap 
d. u. volt Szegeden, a kartársak rendkívüli nagy és őszinte 
részvéte mellett, melyben mi is osztozunk.

Szakmai előadás Debrecenben. F. hó 6.-án este 8 órakor 
tartotta szakmai előadását Gertner Sándor kiváló collegánk 
Budapestről. Az előadás a sz. o. tagok élénk érdeklődése mel
lett az Ip. test. tanácstermében a tartós ondolálás és hajfestés 
helyes elvégzéséről volt. Megemlékezett az őskori korszaktól, 
a mai napig iparunk fejlődéséről, megemlítve azt, hogy már 
az egyiptomi korszakban is fondorítottífk a hajakat és hogy 
a haj preparálását kb. 30 évvel ezelőtt Nosztri angol fodrász 
kezdte el. A tartós ondolálás legfőbb feltétele a helyes elké
szítéshez a haj felismerése és szakszerű effillálása, de nagyon 
fontos a szigetelő lemez elhelyezése is.

A hajfestésről, előadta, hogy itt is legfontosabb a haj mi
nőségének a szakszerű felismerése, vázolta a forgalomban le
vő festékek gyakorlati eredményét és minőségét, melyet a sz. 
o. tagok élénk figyelemmel hallgattak. Az előadást szakmai 
vita követte, melynek végeztével Gertner collegánk Ígértet 
lett arra, hogy előadását rövidesen megfogja ismételni - 
egyben bemutatót is fog tartani. A szép és nívós előadásért 
Ramminger István sz. o. elnök elismerését fejezve ki, kérte az 
előadót, hogy a bemutatót, amely iparunk javát szolgálja, rö
videsen a szakma érdekének szempontjából tartsa meg. (n—y.)

Az Ángyán Béla R.-T. kényszeregyezsége. Az Ángyán Bé
la kozmetikai és fodrászipari kereskedelmi r.-t. Budapest (Rá
kóczi út 40. sz.) a cég kényszeregyezségi ügyében a további 
eljárás megszűnt, mivel a magánegyezség létre jött. Telje
sítési idő nyolc hónap. Nevezett régi jónevű cég üzletében ez
alatt az idő alatt semmi változás sem állott be és továbbra is 
a legnagyobb pontossággal a szokott előzékenységgel áll a 
kar társak rendelkezésére.

A sajtó válsága. A Magyar Szaklapok Országos Egyesü
lete rendkívüli teljes ülést tartott, mely alkalommal dr. Rad- 
ványi László ügyvezető elnök előadást tartott a magyar szak
sajtó és egyéb nem naponkint megjelenő időszaki sajtótermé
kek különböző időszerű, fontos kérdéseiről. Előadása befeje
zéséül rámutatott a magyar sajtó jelenlegi válságára, mely a 
lapkiadás különleges természete folytán, igen súlyos. A sajtó 

mondotta az állam részéről jelentősebb segítségre nem 
számíthat. Reméli ellenben, hogy a becsületes magyar sajtót az 
előfizető és hirdető közönsége el nem hagyja, mert a sajtó a 
mai nehéz időkben fokozottan értékes szolgálatot teljesít tá
jékoztató, irányító munkájával és mint az optimizmus ébren- 
tartója is, nagy közérdekű feladatot végez.

Megbüntetett kontárok. A debreceni I. fokú közigazgatási 
hatóság, mint rendőri büntetőbíróság Nagy Ferenc kartársunk 
feljelentésére Rácz István segédet, aki Pável Béla fodrászipa
rostól havi 10 pengő ellenében, annak kölcsönvett iparával ön
állóan dolgozott a március hó 20.-án megtartott tárgyalás után 
a vád teljes (leigazolást nyert és a következő ítéletet hozta: 
Bűnösnek mondotta ki Rácz István segédet ipari kihágásban, 
ezért 50 pengő pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén 10 
napi elzárásra, Pável Béla iparost mint II. rendű terheltet 20 
[lengő pénzbüntetésre, behajthatatlanság esetén 5 napi elzá
rásra ítélte.

.Ugyancsak március hó 30-án Nagyházy Lajos kartársunk 
feljelentésére Kiss János segédet, aki Szabó Sándor fodrász

iparostól havi 5.- pengő ellenében, annak kölcsönvett ipará
val önállóan dolgozott Honvéd utca 17. sz. alatt, bejelentve 
egyúttal a munkakönyvét is, mintha tényleg alkalmazottja vol
na, a megtartott 2-ik tárgyláson a vád beigazolása után a kö
vetkező ítéletet hozta: Bűnösnek mondotta ki Kiss János bor
bélysegédet és Szabó Sándor borbélyiparost, ipari kihágásban 
és ezért mindkettőjüket 30 -30 pengő pénzbüntetésre, behajt
hatatlanság esetén 6—6 napi elzárásra ítélte. Ez utóbbi tárgya
láson a szakképviselő nem volt jelen, melynek mindenkori je
lenléte kívánatos, már csak azért is, hogy a szakma érdeke azt 
megkívánja, nehogy esetleg a terheltek védekezése esetén a 
tárgyalás eredménytelenül végződhessen. (n—y.)

Első Országos Ifjúsági kizárásos fésülőverseny Budapes
ten. A Hölgyfodrászsegédek Országos Egyesülete 1933. május 
hó első felében tartja az I. Országos Ifjúsági kizárásos (díj
nyertesek kizárva) fésülőversenyét, nagy bemutatóval egybe
kötve. Bővebb felvilágosítást a Hölgyfodrászsegédek Országos 
Egyesülete Budapest IX., Ráday-u. 5. vezetősége ad.

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

Kartársaim’ Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!

APRÓ HIRDETÉSEK.

Az apróhirdetések díja szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére 6 fillér. Az összeg levélbélyegekben 
is beküldhető a szöveggel. Vastagabb betűvel szedett hirdetés 
díja kétszeres. Legkisebb hirdetés díja I.— pengő. Azon hir
detés, melynél a hirdetési díj mellékelve nincs, nem közöltet- 
nek. Kéziratokat és leveleket a szerkesztőség nem ad vissza. 
Válasz levelekre, válaszbélyeg mellékelésével ad értesítést a 
Szerkesztőség.
Nagy városban, modern hölgyfodrászat, kozmetikával és illat

szertárra!, (i személyre berendezve, családi okok miatt 
olcsón eladó. Gondtalan megélhetést nyújt. Megbízott 
e szaklap i'elelősszerkesztője.

Három vármegye székhelyén levő modern fodrászüzlet, úri 
és női kiszolgálásra berendezve, sürgősen olcsóért el
adó. Biztos megélhetést nyújt. Megbízott e lap felelős 
szerkesztője.

Üzlet eladás. Ritka alkalmi vétel! Debrecen legjobb helyén, 3 
kiszolgálásra berendezve, régi jó üzlet. Elköltözés miatt 
sürgősen eladó. Megbízott e lap felelősszerkesztője. 

Jómunkás hölgyfodrásznő fürdőhelyre nyári elhelyezést ke
res. Cím: „Rózsi" hölgyfodrászat, Debrecen, Csapó u. 
65. szám.

Hölgyfodrász segédnő, aki manikűrözni is tud, közepes jó 
üzletbe elhelyezést keres. Címeket a szerkesztőséghez 
kérünk továbbítás végett.

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

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

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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A & CE. H A -fé le  b o r o tv á k  asz O rsszágos Kész- 
m ű v e s  Ipari Tárlaton asz e s z ü s t k o s s z o r u s  
m esterá ijja l le ttek
k itü n te tv e ! ^  ___

A BLEHA név teljes garanciát nyújt.

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

A já n lo m  az á lta la m  K é s z íte t t  19 cm  
f jo s s z u  Non p lu s  ultra tja jv á g ó o lló -  
Kat, m e ly e it  fjom oru a n  va n n a K  K ö 
s z ö r ü lv e , n em  to ln a K  é s  a le g íín o -  
m a b b  a n g o l K a is e r  E lllso n  S l)efe -  
e l  b o r o tv a -a c é lb ó l  K észiiln eK , 
ára (>■— p e n g ő .

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

Bleha 25-ös borotva minden 
szélességben »/a. '/s, 5/s és c/8
francia é l ........................5'— P

Bleha 27-es francia él . . . 4'20 P
Bleha 28-as francia él . . . 4'20 P
Bleha 29-es francia él . . . 51— P
Bleha 50-es fél homorú él . 7'— P
Bleha 7 6 ............................ 8 — P
Bleha 20-as homorú él . . 7'20 P
Bleha—Supra fél francia él . 6-— P
Bleha—Supra fél homorú él . 7 -  P
Bleha—Szecskó francia él . 4 80 P

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

F igyelem

12 OLCSÓ CIKK !

PAPP LAJOS
ILLATSZERTÁRA

SZENZÁCIÓS
ÁRAJÁNLATUNK!

DEBRECEN
CSAPÓ U. 58. SZ.

I2 clrb haj cakkszorító ........................................  P —.20
K kft finom illatbs púder .................................. P —.50
t üt. finom erős illatú kölnivíz 8 féle

különlegessé;*' ........................................  P 5.—
I üt. dióolaj barna illatos .................................  P 3.(>0
I kg. Schiitzer-Albus vafry öttorony

borotvaszappan ........................................  P 2.40
1 drb. vérelállító stift ........................................  P —.10
I drb lila t im só ....................................................  P —.28
I drb Matador fodrász fésű ..........................  P —.70
'Á kfr. körömlakk 3 sziliben ...........................  P 4.—
1 dkg. Kyx körömfényesitő por ..................... P —.30
I drb 3 sarkos netz kendő 3 színben

ondotáláshoz ........................................  P —-50
12 drb Neverrip g u in ...?  .................................. P 1.20

Vidékre utánvéttel!
Csomagolást nem számítunk!

Uj tökéletesített henna hajfesték:

„HENNE
FLORAL
EGYPTIEN”

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

Újítás a festés terén:

Fesíés elolt nem  kel l  m eg
mosni a hajai?

Kapható állandóan minden színben:

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

Doboz ár:

P 3 20
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