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Tudomásomra jutott, hogy

Síadelmann Károly
nyíregyházi fodrász mester az általam forgalomba 
hozott s legjobb hírnévnek örvendő

»KORONA«
tartós ondoláló gépet lemásoltatta s arra meg
rendeléseket gyűjt! Figyelmeztetem a m. t. Kar
társakat, hogy az eredeti

»KORONA«
tartós onduláló gépek, melyekért a legmesszebb
menő garanciát vállalom, csakis nálam kaphatók. 
Minden más által eladott hasonló gép csak silány 
utánzat! Az eredeti

»KORONA«
tartós onduláló gép legjobb reklámja az a 75 
fodrászmester, aki ezen géppel a legteljesebb 
megelégedéssel dolgozik.

SEREGI ALFRÉD
női fodrász
BUDAPEST, VI. Dessewffy u. 35. sz. *)

*) Ezen rovatban közűitekért nem vállal felelősséget sem 
a szerkesztőség, sem a kiadóhivatal.

SAJÁT ÉRDEKE
is, hogy nálunk vásároljon!
Kölnivíz, 50%-os, literje ........................................  4.
Kölnivíz, 60%-os, literje ........................................  4.70
Kölnivíz, 80%-os, literje 8.—
Brillantin, folyékony, illatos, extra kg.-ja ..............  3.—
Brillantin, folyékony, illatos, la, k g - ja ..................... 2.—
Brillantin, szilárd, extra, kg-ja ..........................  4.—
Brillantin, szilárd, i-a, kg-ja .................................. 2.50
Brillantin, ragadós, extra, kg-ja ...........................  4 .-—
Brillantin, ragadós, l-a, kg-ja .................................. 3.20
Dióolaj, la, illatos, kg-ja ........................................  2.
Dióolaj, extra, illatos, kg-ja .................................. 2.40
Merida borotvaszappan, csomag (12 darab) ........  1.50
Merida óriás rudborotvaszappan ...........................  0.50
Körömlakk, extra, dekája .......................................  0.13
Körömlakk, la, dekája .............................................  0.09
Körömlakk, gyöngyház, extra, deká ja .....................  0.15
Körömlakk, gyöngyház la, dekája ......................  0.12
Shampoon, illatos kg-ja .......................................  2.—
Lotion vagy Bayrum, literje .................................  4.
Púder, illatos, kg-ja ..............................................  2. -
Fodrászpuder, illatos, kg-ja .................................  1.60

Vidékre 20 pengős rendelésnél frankó szállítunk!

PARFUMERIE „MERIDA"
Budapest, VI., Nagymező-utca 47. sz.

Telefon: 23—9 93.
Kérjen egyéb cikkeimből is árjegyzéket.

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 fodrá^zati 
cikkek állandó nagy raktára.

Egyetlen próbarendelés után Ön is vevőnk marad
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Felelős Szerkesztő.

Pesti levél.
Pécsi szaktársaink felterjesztést intéztek a keres

kedelemügyi miniszterhez, hogy a fodrásziparban nu
merus klausust létesítsen. Felterjesztésükben hangoz
tatják, hogy a mai túlzsúfolt létszám még folyvást 
emelkedőben van, s ez az emelkedő irányzat a leg
egészségtelenebb, mert az irreális versengések követ
keztében a fodrász szakma űzői sorra tönkremennek. 
Pécsi szaktársaink ennek megakadályozását olyan kor- 
mányredelet útján kívánnák megoldani, hogy a fod
rász iparigazolványok kiszolgáltatása időlegesen fíig- 
gesz.tessék fel!

Mi fővárosiak a mélységből tekintettünk fel a 
pécsi fodrásziparosság helyzetére. Képzelhető tehát, 
milyen állapotok lehetnek itt. Egy vidéki város tisz- 
túltabb társadalmában nem találhat talajra az a szeny, 
ami egy főváros atmoszférájában buja virágzásnak in
dulhat. Hiszen nálunk az őrjöngő versengés már a sze
mérmetlenségig fajulva, kitermelte az öt filléres bo- 
rotválást is! Dacára ezen elfajult állapotoknak, ame
lyeknek orvoslásához már a korbács és nem a nume
rus klausus volna a helyénvaló eszköz, pécsi szaktár
saim határozatával nem értek egyet, mert még mint 
szenvedő alany sem tudom a jog és igazság sérelmét 
helyeselni!

Ha bonckés alá vesszük a kérdést látni fogjuk, 
hogy a numerus klausus a mi kapzsiságunk folytán 
előállt helyzet egyoldalú, de egy másik fél jogainak 
eltiprásán alapuló radikális elintézés lenne. Mert mi 
idézte elő szakmánkban a mai áldatlan helyzetet. A 
ragályszerűen elterjedt ingyen munkaerőre spekuláló, 
sőt a nőifodrászatban még külön jövedelmet képező 
kurzusos tanonctenyésztés. Miután pedig aki pénzzel

vagy szenvedéssel megváltotta magát erre az iparra, 
az jogot nyert ennek minden fázisára, még a mesteri 
jelleg megszerzésére is! Az utóbbira való törekvés kü
lönösen természetes követelmény e szakmában, ahol 
a 30 éves kor úgyszólván határállomás a segédi minő
ségben való elhelyezkedhetés szempontjából. Épen 
ezért, ha mi az orvoslásnál nem a tanonctartás korlá
tozására fektetjük a fősúlyt, vajmi kevés eredményt 
érhetünk el. Hiszen ha az önállósítás elé állítunk aka
dályokat, akkor a házaló kontárkodás zsilipjét még 
jobban megnyitjuk, mivel az élni akarás nem ismer 
gátakat. A kérelmezett numerus klausos lényegében 
egyik jelentős alkotó része volt a régi iparostársada
lom erősségét képező céhrendszernek. A céh szellem 
azonban természetes alapokra volt fektetve és szabá
lyozta a tanonctartást. S bizony nem egy mestertár
sunk, aki ma a numerus klaususért epekedik, e céh- 
szellem kimúlása nélkül az ondoláló-vas helyett az 
ekeszarvát lenne kénytelen a kezébe tartani!

Véleményem szerint az országos szövetség egy 
kellően kiterjesztett akcióval sokat segíthetne e hely
zeten. Önvédelmére való tekintettel figyelmeztesse a 
mesteri kart, hogy a most szerződtetett tanoncokat 
felszabadulásuktól kezdődőleg mint segédet 2—3 évig 
ne alkalmazzanak. Ez a megegyezés, ha szélesebb kör
ben publikáltatik, meggondolásra fogja késztetni a 
szülőket, hogy erre a pályára adják gyermeküket. A 
szakma egészséges lecsapolásához mindenesetre na
gyon üdvös volna a nőifodrászattal való egyesülés, 
mert csak úgy lesz kiküszöbölhető az az anomália, 
hogy ugyanazon idő alatt hat női tanonc szabadulhat 
fe l egy fé rfi tanonc ellenében!

Tovább már nem nézhetjük tétlenül azt az invá
ziót, amely a legális ipartól teljesen elveszi az életle
hetőséget. Gondolják meg a mestertársak, hogy min
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den tanonccal egy-egy éhes szájat szabadítanak arra 
a szűkre zsugorodott kenyérre, amelyet ez a szakma 
még nyújt. Segédszaktársaink pedig higyjék el, hogy 
sokkal kellemesebb a munkahely tisztántartását vál
lalni, mint a túlszaporulat miatt lehetetlenné vált el
helyezkedés következményeként, éjjeli hólapátolás el
nyerésére protekciókért szaladgálni. Dunaménti.

Kari szolidaritás 
a fodrásziparban.

' írta: Bak István tanár, Budapest.

Talán egy iparágban sem tombol annyira a szét
húzás, az intrika, a háttérbeni akció, a burkolt táma
dás, a személyeskedés, mint a fodrásziparban. Szem
ben áll egymással az úrifodrászat és a nőifodrászat; 
kozmetikai szalonok a manikür-pedikürt űző nőifod- 
rászokkal; óriási az ellentét a mester, segéd és tanonc- 
között. A falu borbélya ellenséges érzésben él a városi 
kartársával szemben; egyszóval kifogyhatatlan rovat, 
végnélküli a módozat, a trükk: egymás áldásá
ra, vagy egymás - nem túlzás — tönkretevésére!

S ha én mint körön kívül álló pedagógus meg
kérdezném egyiktől-másiktól a gyűlölet indokát, el
fogadható érvet egyik sem tudna mondani. Mert az 
bizonyos, hogy mélyreható szakadékok, válaszfalak 
nincsenek.

Ha lélektanilag bírálom a helyzetet, leküzdhetet
len akadályok nem is lehetnek azon egyszerű oknál 
fogva, mert céljaik, érdekük úgy egyénileg, mint ipar- 
testiiletileg teljesen azonosak!. . .

A létért való küzdelem mintegy predesztinativ 
írja elő parancsolólag az összetartás fültétien szük
ségességét.

Társadalmilag pedig ugyancsak kötelező a meg
bonthatatlan, tömör falanx igazolása, pláne amikor 
mint ipari egységnek kell tárgyalásokba bocsátkozni 
a felettes fórumokkal.

A házi perpatvar belső gyöngeségét kifelé, mint 
erőtömböt mutatni képtelenség. Az örökös belső harc, 
az áldatlan személyi tusa felölről minden energiát, 
minden napfényt elsötétít, végül nem lehet más követ
kezménye, mint a dicstelen halál, az inproduktiv kere
set természetszerűleg követő örök megsemmisülése,

Én sokszor elmondtam a katedrán tanonc hallga
tóságomnak, hogy „lehetetlen életcél a mester, segéd, 
tanonc egymásközti örökös hadiállapot. Voltak a vi
lágtörténelemnek évtizedes, sok évi háborúi, pl. a 
harminc éves háború, a hétéves háború, stb., mely há
borúk egyszer csak mégis békekötéssel végződtek. 
Hát pont csak a magyar fodrásztársadalom az, mely 
szótárából kitörölte „a béke” szót!?

Az a tény, hogy mester, segéd, tanonc — életük 
nagyrészt egymás felett, ugyanazon a helyen és idő
ben töltik el, mégpedig izzó gyűlölettel, állandósult 
meg nem értéssel; előttem lélektanilag ma is rejtély 
és ez marad a jövőben is!. . .

Fölteszem a kérdést e lap hasábján is: jutott-e 
már eszünkbe legalább egyszer is keresni az egymás
hoz vezető utakat?

Igyekeztek-e egymásban keresni a „,/'ó oldalakat" 
is, mert az árnyoldalak keresésében minden képzett
ség nélkül is az emberiség mindenkor művészi tökélyt 
ért el.

Ha a fodrásztársadalom azt a mérhetetlen ener
giát, időt, melyeket egymás kellemetlenségére, tönk
retevésére elpazaroltak, annak csak csekély százalé
kát egymás megértésére, a kari szolidaritás ápolására 
fo rd íto tták  volna; merem állítani, — a fodrásztársa
dalom erkölcsi és anyagi javakban gazdagabb volna 
még a jelenlegi sivár, szomorú, szerencsétlen életben 
is!

A magyar iparos tragikus sorsának nemcsak a 
francia Trianon az oka, hanem az a Trianon is, me
lyet épen maga a magyar iparosság állított fel a szét
húzásban, az egymás elleni gyűlöletében.

Az bizonyos, hogy pl. az a fővárosi fodrász, k i 
ma már 10— 20 fillé ré rt is borotvál, vagy 2—3 P-ért 
dauerol, nem ápolója a kari szolidaritásnak; vagy akár 
vidéki, akár fővárosi nőifodrászipartestület, mely pl. 
elnök-kérdés címén meggátolja az úrifodrász ipartes- 
tü iette l való harmonikus egyesülést, tehát önimádása 
címen még mélyebbre ássa az ellentéteket a két ipar- 
testület közölt: ugyancsak nem védője, hanem teme
tő csősze a kari békének!

Gondolkozzanak olvasóim tárgyilagos alapon az 
elmondottak felett, melyek sok évi pedagógiai megfi
gyeléseimnek arany betűkkel teleírt kriptakövei fod
rász ipari szempontból. Mindenesetre a múltnak és 
a jelennek olyan felirata, melyet a jövő példaképnek 
nem tekinthet, ha szebb, boldogabb életet akar magá
nak- megalapozni! Ne felejtsük, hogy a múlt bűnei 
lidércnyomásként szállják meg az utódok lelkét is. A 
múlt a jövő záloga is: a történelem bizonyítéka sze
rint. Kezdje meg tehát a fodrásztársadalom jelen 
nemzedéke „még ma" a kari szolidaritást kiépíteni, ne 
szólamokkal, frázisokkal és kövér Ígéretekkel, hanem 
tettekben!

A kiindulópont: saját hibáimnak, tévedéseimnek, 
önzésemnek felismerése, meglátása. A másik pont: 
szaktársaimban az értékek keresése, megtalálása. 
Harmadik tényező: összejöveteleken, testületi ülése
ken, szaklapokban egyéni, testületi akadályok lebon
tása; a közösség kiépítése; a kartársakon való külön
féle módozatok alapján való segítés; az árrombolás 
meggátlása. A felfelé való törekvésben legyen egye
sülés, de nem a zuhanásban — öntudatlanul is.

íme néhány támpont a kari szolidaritás bázisára. 
Az ip. tan. iskolai tanárok a fővárosban és vidéken is, 
megadták a múltban is, megadják a jelenben is a ta
nonciskolákban a szükséges direktívákat a kari szoli
daritás, a kartársi szeretet, tekintély tisztelet, az egy
máson való kölcsönös segítség kiépítésében, szünte
len ápolásában.

Tegyék meg ugyanezt ismétlem — még „m a" 
a mesterek, az ipartestületi vezetőségek is!

Én hiszem, ha apostolai lesznek - a jelenlegi tra 
gikus magyar életben —- a kartársi szolidaritás kiépí
tésének önzetlenül és szívósan, akkor munkáik nyo
mán nemcsak kartársaikra, ipartestületeikre köszönté
nek be szebb és boldogabb napok, de egyúttal ú ttö 
rői, p ionírja i lesznek a régi nagy Magyarország fö l- 
támadásának is!

Ez az üzenetem e lap hasábjain is — a „m a"  
még viszálykodó, egymást letaposni akaró fodrászok
hoz és fodrász ipartestületekhez!

Karlársak! Rendeljék meg Bak Is tván főv. ip. isk. 
lanár szerkesztésében megjelend »Fodrászati szakirányú 
technolögla« című szakkönyvét!
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Ú jévre.
írta : Mura Mészáros Gyula.

Rohannak az évek, senkire sem várnak,
M int a Niagara, percig meg nem állnak.
Zuhog a vízesés rettentő roba jja l,
Tele van a szakmánk tengernyi sok bajja l.

Tíz esztendő óta minden újév reggel,
Megtelik a lelkem ú j reménységekkel.
Megtelik a lelkem bizakodó vággyal:
Széttépett szakmánkat karöltve egymással, 
Lelkemmel már látom a jövendő képét,
Úri s nőifodrász békés együttlétét.

Én édes Teremtőm, de ez mind csak álom,
Minden év múlásán szomorúan látom,
M int foszlott semmivé minden szép reményem . .. 
De azért az Istent most is arra kérem,
Ne nézze hibánkat, csak rossz helyzetünket,
Lássa meg kezünkben fogyó kenyerünket.

Ez újév hajnalán Atyám arra kérlek,
Teljenek be mind a vágyak és remények,
Az ikertestvérek leljenek egymásra,
Egy érzésű legyen szivük dobbanása,
Világosítsd fe l a tévelygő lelkeket,
Legyen úr közöttünk az igaz szeretet,
A jó lé t angyala kérjen szállást nálunk,
Hogy ne legyen üres a m i éléstárunk,
Áldd meg iparunkat ez ú j esztendőben,
Erre kérlek, Atyám, buzgó szívvel Ámen.

Mesler egyesülés!
írta: Geszler János, Budapest.

A nőifodrászmester egyesülés (a volt budapesti 
nőifodrász mester szövetség), amelynek zászlajára a 
szakmai szeretet, megbecsülés, a továbbfejlesztés és a 
művészi fokra való emelése van írva, azóta megvál
toztatta alapszabályait, hogy az egész ország női fod
rászait magához ölelhesse, hihetetlen érdeklődés nyil
vánul meg úgy a fővárosból, mint az ország külön
böző nagyobb városaiból is.

Különösen azóta, amióta szabályokba fektette az 
egyesülési „d ísz"-érem, illetve a „tanári kitüntetés" 
elnyerésének a módozatait, illetve egyúttal folyamatos 
munkát, illetve állandó versengést biztosít bent az 
egyesületben a tagok között. Természetesen a ver
sengés nem abban nyilvánul meg, hogy kitud az egye
sületen kívül alacsonyabb áron dolgozni, hanem ki tud 
bent az egyesületben újabb, modernebb formát, szeb
bet, jobbat és praktikusabbat mutatni tagtársainak!

Soha, de sohasem volt nagyobb szükség egy ilyen 
szervre mint ma, amely magába foglalja a jó emberi 
érzéssel gondolkodó nőifodrászokat, akik a szakmát 
a mai súlyos helyzetből ki akarják vezetni, de nem 
azzal, hogy a mai rossz helyzetre való hivatkozással 
olyan alacsony árakkal dolgozzanak, különösen az új 
fodrász üzlet tulajdonosok, amely árak nem, hogy az 
ő saját megélhetését biztosítaná, hanem ezzel az eljá
rásával a többi iparos társát, amely rendes tiszteséges 
árakért dolgozik a megélhetését és létét veszélyezteti!

„Hol itt a lelkiismeret” szaktársaim!? Tehát kell 
egy szerv, egy egyesület, amely oda kiáltja, hogy 
„elég volt szaktársaim”, mert ha ez (gy tovább megy

mindnyájan tönkre megyünk és pusztulunk, már pe
dig mi élni akarunk, sőt a jövő generátiót, családot, 
utódot, saját életünknek a folytatására akarjuk ne
velni, a jövő boldogulását gyermekeinknél is kíván
juk látni! Azért, hogy már pusztulásnak indultunk, 
miből és mivel fogjuk felnevelni őket, ennél a kérdés
nél feltétlenül meg kell állnunk, hogy miért is sodród
tunk mi ilyen rettenetes súlyos helyzetbe, bűnkeresés 
közben ne essünk ismét a bűnbe, hogy másnál keres
sük a hibát, hanem saját magunk lelkiismeretét kell 
előbb megvizsgálni, hogy nem e vétettünk mi is úgy 
saját magunknak, mint collegáink ellen azzal, hogy 
nem tartottuk be azokat a rendes árakat, amelyeket 
feltétlen meg kellett volna tartanunk, nem e juttat
tunk illetéktelenül valakit iparengedélyhez, vagy a 
tanulónk, aki ránk lett bízva nevelésre, nem-e adtunk 
annak csak fél szaktudást, amely tudással csak fél 
árakkal dolgozhatik és ezzel csak piszkos konkuren
set neveltünk szakmánknak!? Az, hogy bennünk van a 
hiba az bizonyos, mert ha enek a szakmának tíz év 
előtti helyzetét a maival össze hasonlítjuk elszorul az 
ember szíve, pedig az általános viszonyok akkor sem 
voltak rózsásabbak, mint ma és ha jobbak is voltak 
legfeljebb 15—20%-kai és a mi szakmánk a jólét és 
gondtalanságból a legnagyobb nyomorba esett bele 
jelenleg.

Hogy visszatérjek a hiányos, vagy a félszaktu
dásra, tanításra stb. ez a jelenség nagyon gyakran elő
fordul. Ez azért van, mert az emberek általában rop
pant közönbösek, azt hiszik, hogy amit a tanuló ko
rukba nem tanultak meg, arra az élet során nincs is 
szükségük, pedig ez nagyon téves felfogás, különösen 
a fodrászoknak kell emlékezetükbe idézni azt a régi 
jó közmondást, hogy „a jó pap is holtig tanul”. Ez a 
szakmánknál is fent áll, hogy a „jó fodrász is holtig 
tanul”, amit különösen mi reánk is nagyon lehet és 
kell is vonatkoztatni, mert divatszakmáról van szó, 
ami állandóan változik és fejlődik, tehát mindég újat 
és újat kell tanulnunk. Ezért kell, egyben fontos, egy 
ilyen egyesület, amely módot és alkalmat nyújt arra, 
hogy a fodrászok egymás között tovább fejlesszék 
tudásukat a szakma minden ágában, mert ha a mai 
nőifodrászok, akár mennyien is vagyunk, nem a tö
meg vagy a sablon munkára, hanem a sokoldalúságra 
fektetnék a fő súlyt, ma is mindenkinek tiszteséges 
megélhetés jutna, mint a múltban volt, például az úri
fodrászoknál köpülyözés, érvágás, foghúzás stb. A 
most megjelent kozmetikai rendelet, amely kivette 
kezünkből a szépségápolást is, mind ez azért van, mert 
az emberek közönyösek a saját érdekükkel szemben. 
Kihagytuk venni a kezünkből, tehát félre a közönyös
séggel és támogassuk az olyan szervet, egyesületet, 
amely érdekeinket képviseli! Ha ezt cselekedni fog
juk, úgy jobb jövő vár ránk.

Adja Isten, hogy úgy legyen!

A Budapesti Nőifodrász Iparteslüleí jubileuma.
A Budapesti Nőifodrász Ipart estidet fennállásá

nak 10 éves jubileuma alkalmából díszközgyűlést tart 
a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara dísztermé
ben 1934. január hó 7-én, vasárnap.

A díszközgyűlést ünnepélyes hanket követi, mely
re a Budapesti Nőifodrász Ipartestület tag ja it és az 
egész ország fodrászait tisztelettel meghívja

Az elnökség.
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Ébresztő. .  .’*)
Irta: Törzsök József, Debrecen.

A biztatás harsonájába belefujva alármirozta Du
dás János sz. o. alelnök Debrecenben a segédi kar tá
borát, hogy azokkal szállhasson síkra a magasztos ide
ákért, amelyeknek törhetetlen katonája maradt min
dég . . .

Az ébresztő nov. 15-én este 8 órakor volt, de már 
tél nyolc órakor megélénkült az Ipartestület folyosója 
az ifjú kartársakkal, akik nyugtalan kíváncsisággal 
várták a gyűlés kezdetét. Nehány perccel 8 óra után 
megszólalt a csengő és szólásra emelkedett Dudás sz.
o. alelnök. Beszéde föl emelte a lelkeket, mint a já t
szó délibáb a pusztai képet.

Az az impozáns tömeg, az a 100—120 ember, 
mely betöltötte az Ipartestület tanácstermét még job
ban inspirálta Dudás Jánost, aki lelkesülve állott elő 
iparunk javára nagyszerű eszményeivel . . .

A mesterek részéről Nagyházi Lajos és Drén Zsig- 
mond voltak láthatók. Dudás sz. o. alelnök gyönyörű 
. ép szavakkal üdvözölte az egybesereglett ifjúságot, 
akiket a posványba siilyedt iparunk megmentésére 
szólított fel, annak tárgyilagos megvilágítása után!

Első tárgya amit föl vetett a teljes vasárnapi 
munkaszünet volt. Beszéde során rámutatott arra, 
hogy Ö ezzel a kérdéssel soha sem szűnt meg foglal
kozni. Ő az, aki rendíthetetlenül ki fog tartani mellet
te, ezután is. Igaz, hogy a mesterek részéről ellentét
be került, de azonban ma már azok közül is többen 
csatlakoztak hozzá, mert belátják, hogy szükséges 
kérdés a 24 órás munkaszünetet forszírozni!

Beszédében kitért arra is, hogy már egy Ízben 
meg volt a vasárnapi munkaszünet, de 1920. augusz
tus hó 21-én teljesen fölborult.

Jött azonban 1921-ben egy kereskedelemügyi mi
niszteri rendelet, amely kimondotta, hogy ott, ahol a 
teljes munkaszünet egy fél évnél tovább meg volt, to
vábbra is megmarad. Miután azonban a mesterek mái
nkkor is meg voltak ijedve ettől a tárgytól jónak lát
ták a nyakára lépni és az egész ügyet sarokba dobni. 
Én azonban továbbra is fogok küzdeni, különösen 
most, amikor már megért ennek az ügynek ismét a 
keresztül vitelére az idő! . ..

A vasárnapi munkaszünet ismertetése útin a kon
tár árakra került a sor, ennek keresztül vitel ét a bor
ravaló eltörlésével gondolja megoldani. Ez a kérdés 
az, amelynek eldöntése a segédek öntudatos ágától és 
intelligentiájától függ, melyet ugyan nem lehet 3 nap 
alatt megvalósítani, de ha egyetértésre és összetartásra 
talál, úgy nemsokára megvalósul, mert ennek egyetlen 
egy nehézsége van csak, ez pedig az „Összetartás”.

A segédek közül többen hozzá szóltak e tárgyak
hoz, így különösen Tóth József és Fenyősi Géza kollé

*) Ezen cikket közérdekénél 1'oKva közöljük le tekintet 
nélkül arra, hojry bármilyen vonatkozásban állást foglalnánk 
a „Vasárnapi munkasziinet" tekintetében. (Szerk.)

gák felszólalásai voltak figyelemre méltók, akik a ta- 
nonc kérdést domborították ki. Dudás sz. o. alelnök 
mindegyik felszólalónak külön válaszolva kijelen
tette, hogy a tanonckérdés szintén egy felvetett fon
tos ügy, azonban ezt is csak úgy lehet keresztül vinni, 
ha már a segédi kar megszervezése is készen áll! Dudás 
alelnök szavazás alá bocsátja a segédek megszervezé
sét, mire 120 ember emelkedett föl. Dudás alelnök ja 
vaslatára éljenzéssel egyhangúlag választották meg 
Zsuga Györgyöt vezérüknek. Zsuga eleinte ingadozó
nak mutatkozott, azonban később mégis elvállalta a 
segédi kar megszervezését és Dudás János nem csak 
baráti, de segítő jobbot is nyújtott a segédi karnak, 
amit szívesen el is fogadtak!

Korai v o lt!__
írta: Ramminger István.

Korai volt takarodót fújni akkor, amikor a múlt 
év december 16-án megnyugodva távoztam a a deb
receni Ipariskola Igazgatóságától, egyrészről a För- 
ster Iparoktatási főigazgató határozott ígéretével, — 
másrészről Szöőr igazgató támogatásával, - hogy 
már az 1933/34. tanévben heti két órában a technoló
giát, ahogy az a tanmenetben elő van írva, szakember 
fogja tanítani.

Sajnos ez az ügy már teljesen kenyérkérdéssé 
siilyedt.

Az Iparostanonciskolában a technológiát jelen
leg nem szakember tanítja, hanem egy óraadó tanár
nő, aki be is szerződtette magát egy minimális időre, 
hogy a nőifodrászatot megtanulja, hogy azután taní
tani tudja az iskolában a technológiát. (Dicséretre 
méltó ambíció.) De ez nem sikerült neki. Az iskola 
év kezdete előtt tett vizsgán nem tudott még „elég
séges” eredményt sem felmutatni, mert nem vett 
annyi fáradtságot, hogy annyi komolysággal foglal
kozott volna a dolgokkal, amennyit az megkíván. 
Abba a hibába esett, mint sok más, akik az ipari mun
kában való tökéletes kiképzésüket rövid napokra tak
sálják.

Elismerem, hogy ezen idő alatt elméletileg „be
vágják” az ipart, de gyakorlatilag nem. Erről ez az 
ominózus nyárvégi vizsga tetl bizonyságot.

Hol tartunk ma a gazdasági leromlással, m ikor 
ez is megtörténhetik, hogy kenyér kérdéssé degradál
já k  a női fodrász tanoncok tanonciskolái kiképzését? 
Hogy az ott nevelt ifjúság azt amit tanulni kellene 
kitől tanulja, megtanulja-e vagy nem, vagy az amit 
tanul megfelel e az általános iparos érdeknek.

Vissza kell utasítanom Szöőr igazgató azon kije
lentését, mintha rajtam és egy pár sor íráson múlott 
volna a megoldása ennek a kérdésnek.

Irtunk, kilincseltünk . . . ígéretet is kaptunk — és 
ez nekünk teljes garancia volt. Vártuk jogos kéré
sünk' teljesülését, de hiába! Kár volt takarodót fújni!

K E M É N Y -FÉ L E
Perniaform tartósliullámvíz l doboz 3 lit. készítéshez P 4.50 
Curlinfí vizhullámerősitő 3 0 liter készítéséhez........  P 2.—

Kapható:
SPITZER DEZSŐ BUDAPEST VIII., 
Bérkocsis utca 18. I. I.
Telefon: 37—0—83. szám.
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Capunlc e lő fiz e tő in e k  f ig y e lm é b e .
Szerkesztőségünk ezúton értesíti mindazon hátra

lékos előfizetőket, amennyiben az előfizetési d íjja l e 
lap legközelebbi számának megjelenéséig rendezve 
nem volna, a lap küldését a kiadóhivatal be fog ja  
szüntetni. Az előfizetőket kéri a szerkesztőség, hogy 
hátralékos előfizetését a megjelölt határidőig ren
dezni szíveskedjék. Szerkesztőség.

Judás a bírál előli.
írta: Nyitra i József, Miskolc.

Szegény sorsú Krőzus, maga sem tudja tán, meny
nyi földi javaknak ura, maga elé intette legbizalma
sabb sáfárját, saját kiszemelt ifját és megkérdezte:

Fiam, mi oka, bogy tétlenül hevertek? — Nem 
erre neveltelek! Nekem elemem a munka hajnaltól 
napestig szőlőmetszés, kapálás, kötözés, gyümölcsészet 
tehenészet, stb. Mind, mind teméntelen dolgot ad
nak és nem nézhetek a gazdagságom alapját megvető 
kis kreizlerályom után. Miért hullottak ölbe kezeitek? 
Miért állanak a munkagépek? Ha ez továbbra is így 
tart: tönkre megyünk, éhen halunk, vagy koldulni 
mehetünk!

A jól nevelt sáfár urára néz és szomorúan vála
szolja:

Akaratunkból kitel lenék uram, de nézd, kevés a 
pénz, szíiköcskén jut erre is, arra is és hova-tovább 
folyton kevesebb lesz azoknak a száma, akik igénybe 
venni óhajtanák a munkakészségünket!...

— Óh, te értelmetlen erdei manó! — hördül fel 
a nagy úr - -  hát süllyeszd el felét az akadályoknak: 
olcsóbbra csináld a kiszolgálási díjakat és majd töb
ben lesznek!

A jó fiú bánatosan felel: Halld meg uram, hogy 
ahol nincs, ott a kevés sem használ. Az árak leverése 
bűn, mert árt a többi társainknak, s ha az árakat le
szállítjuk, nyomorulttá tesszük őket, mert elvesszük 
vendégeiket, hiszen már most is csak alig, hogy élnek!

A nagy úr szemei villámokat lövel s parancsra 
dobban a lába, midőn magánkívül kiált:

Akarom!. . .  Ki törődik itt a más bajával? Nekem 
a munka kell! Ha árulás amit cselekszem, ha kell du
dássá leszek, de akarom, hogy dolgozzatok, a tétlen
séget nem nézhetem!

És győzött a nagy úr akarata. Másnap ezerszámra 
szórták az elevenen futkosó „boy”-ok a néptömegek 
sorai között széjjel a leszállított árakat hirdető röp
cédulát. És a Krőzus arca napról-napra szomorúbb lett, 
mert több lett a dolga, de kevesebb a bevétele. Ezen 
esemény igazolta azt, hogy bizony neki nem a dolog, 
hanem a bevétel kellett!

*
Judás elárulta mesterét 30 ezüst pénzért, a Krőzus 

pedig szakmabeli osztályos társait a semmiért! Mind
egy. Ö is dudássá lett és bírái elé került, ahol ítélt fö
lötte az ipartetületi legfelsőbb Szék.

Halovány arccal, látszólag teljes bűnbánattal ál
lott bírái elé. Midőn megtudta, hogy nemtelen árulása 
másfélszáz colléga családjának aknázta alá — enélkiil 
is vékonyka darab kenyerét — bocsánatot kért és saj
nálatát kifejezve ígéretet tett, hogy visszafordítja a 
végzet kerekét és levéve a kirakatából a saját gyász

jelentését hirdető szégyentábla árcsufoló lapjait, visz- 
szatér és követni fogja a normális árak ú tja it. . .

A megtérő bűnös Isten széke előtt is kedvesen 
fogadtatik és bocsánatot nyer! Krőzus is boldogan tá
vozott, de útközben szeme elé csillant a Sátánnak csá
bító aranya és mindent elfelejtett. . .

A Judás, aki ú jbó l áruló lett, százszorosán vétett. 
Krőzus is újabb árulást követett. Most már nem csak 
osztályos társait, de b iráit is megcsalta és elárulta. A 
szégyen ártábla még ma is ablakában diszlik és sáfár
já t egyre jobban ösztökéli:

--- Hajrá fráter, dolgozzatok . . . Dolgozzatok, — 
ha kell —  áron alul is! És ime, az arca egyre szomo
rúbb, mert mentői kisebb díjat szab munkájáért: a 
dolga annál inkább több, de a bevétele mindig keve
sebb.

A megcsúfoltak pedig kívül egyre inkább gyüle
keznek és folyton sűrűbben hangzik a szó: „Nézzétek, 
ime itt egy ember, egy nábob, aki a kicsinyek kenye
rére tör!” Egyben gyűlik és tornyosul a felhő és Krő
zus ismét a bírái elé kerül, ahonnan visszatérve követi 
Öt az erkölcsi halál! .. .

A karíársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

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

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

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

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

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

Szerkesztőségünk értesíti a lapunk olvasóit, hogy 
úgy az előfizetések felvételére, mint a lapra való meg
rendelések gyűjtésére megbízást adott Bottó Kornél 
úrnak, — aki egyben fodrászati cikkek eladásával is 
fogla lkozik melyre pártolólag ezúton h ív juk fe l 
kar társaink szíves figyelmét. Szerkesztőség!

B ak  I s t v á n
Fodrászai!
szakirányú lechnologla

isk. tanár

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

Rendelje meg, 
ára: P 2.10, 
könyvkeres
kedésben 
P

Megrendelhető a szerző cfmén:
BAK ISTVÁN ip. isk. tanár, BUDAPEST, 
III. Bécsi út 88. IV. épület, 1. emelet 46. és 
lapunk Szerkesztőségében.
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Meghívó.
A Hölgyfodrúszsegédek Országos Egyesülete 

szakmafejlesztés céljából árúkiállítással egybekötve 
1934. január 14-én Budapesten a Szt. Gellért szálló 
összes termeiben rendezi II. Nemzetközi fésülő verse
nyét, melyre a Világ összes fodrászait tisztelettel meg
hívja a Rendezőség.

A nemzetközi fésülőverseny műsora:
Délután 2 óra 30 perckor: Terem és árúkiállítás 

megnyitása, üdvözlések. Délután 3 órakor: Tartós on- 
doláló verseny. Bármilyen rendszerű géppel vagy gép
nélküli készülékkel való csavarás megengedve. A ver
senyző köteles legalább 22 csavarást a fejen elhelyez
ni. Ondolálóvas, ragasztó szerek használata és díszítés 
tilos. Fixateur használata megengedve. Rövid haj (há
tul 2 cm felvágva). Elkészítési idő 40 perc.

Vasondoláló verseny: Estélyi frizura pótrész nél
kül, oldalt és hátul dísz megengedve. Díszítés csak 
hajból vagy színes hajrészekből. Rövid haj (hátul 
legk. 2 cm. felv.). Elkészítési idő 45 perc.

Vízcnduláló verseny: Estélyi frizura, csak termé
szetes hajból. Fixateur nincs megengedve. Díszítés ol
dalt és hátul. Revue fésűk (díszek) használata tilos. 
Rövid haj. (Hátul legk. 2 cm. felv.)

Úgy a vas, mint a vízondulálás egyben csapatver
seny is. Csapatonként 5 (öt) ember nevezhető.

A versennyel kapcsolatban mindenféle változta
tást fenntart magának a Rendezőség.

VERSENYDI.IAK:
Versenyszámonként: I. dij arany érem, 100 P, ok

levél, II. díj ezüst érem, 60 P, oklevél, III. dij bronz 
érem 40 P oklevél. IV.—V. dij oklevél.

Kiírásra kerül: „Vágó”-féle vándordíj, Vasondo- 
lálás 1. helyezett. „Szánthó”-féle vándordíj. Tartós on- 
duláló verseny 1. helyezett. „Gáspár”-féle vándordíj. 
Csapatverseny 1. helyezett.

NEVEZÉSI DIJAK:
1. verseny számban 8 P,
2. verseny számban 12 P,
3. verseny számban 16 P.

A csapatversenyben csapatonként 20 P.
Belépőjegy személyenként 2.50 P. Verseny után 

tánc reggelig. Figyelmeztetés: Tartós hullámosító gép
ről, buráról és szárító gépről a versenyző maga köte
les gondoskodni.

Külföldiek és vidékiek figyelmébe! A Szt. Gel
lért Szálló igazgatósága a szállodai szobák napi árá
ból 20—25% engedményt ad.

Nevezni lehet: a Hölgyfodrászsegédek Országos 
Egyesülete helyiségében Budapest, IX. Ráday-u. 5. 
(Személyesen kedden és csütörtökön 8—10-ig).

Mindenféle megkeresések a versennyel kapcso
latban ugyan itt.

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

Meheí-e így lovább?. . .
Irta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

Amidőn lapunkban Nyitrai József miskolci kartársunk 
tollából Kosaimba ottani fodrász árromboló manőverezéséről 
olvasunk, akkor itt Nyíregyházán a szégyenpirjával az arcon 
tehetetlenül kell néznünk azt a garázdálkodást, amit a város 
szivében mindannyiunk rovására Stádelmann Károly véghez 
visz.

Ez az ember volt az, aki a 40 -50 filléres borotválások 
idején, 20 filléres kiszolgálási dijaival megindította Nyíregyhá
zán az első árlavinát s azóta ahol csak teheti az eszközökben 
nem válogatva, minden kínálkozó kis alkalmat megragad ar
ra, hogy az erre semmi okot nem szolgáltató kartársainak 
árthasson!...

Most amidőn már a borbély- és fodrászszakma a rava
talon fekszik ez az ember attól sem riad vissza, hogy szent- 
ségtelen kezekkel a halottszakma szemfedőjébe tépjen.

íme minden elítélő szavak helyett beszéljen hangosan 
Stádelmann Károly alant következő árszabálya, illetve azon 
röpcédulák ezreinek egyike, amelyeket nevezett Nyíregyházán 
kibocsátott.

Van szerencsém értesíteni a n. é. hölgyeket és 
urakat, hogy okulva a mai súlyos gazdasági hely
zeten, áraimat ismét leszállítottam.
Áraim leszállítása folytán a kiszolgálás továbbra 
is elsőrendű budapesti munkaerők által lesz vé
geztetve.
Jelszavam: nagy forgalom, kicsi haszon!

Leszállított áraim a következők:
Borotválás, kölni, fésülés ...................
Hajvágás ...........................................
Hajmosás szesszel ...............................
Hajmosás shainponnal ...................
Szakálvágás .....................................
Fcjborotválás .....................................
Vasondolálás ....................................
Vasondolálás fejmosással ....................
Női hajvágás ....................................
Fejmosás ...........................................
Dauer tartós ondolálás ...................  ...
Hajfestés ...........................................
Hajszőkítés ...........................................
Manikűr ..........................................

.... 10 f.
... 20 f.
.... :jo f.
.... 20 f.
.... 20 f.
... 20 f.
... 40 f.
.... 80 f.
. 20 f.

40 f. 
.... 3.—
.... 6.—

... 1.
.... 30 f.

Előfizetéseknél kedvezmény.
Kommentárul mindezekhez, szabad legyen felhoznom, 

hogy Stádelmann a közönséget félrevezeti itten, amidőn azt 
mondja, hogy pesti munkaerőkkel dolgoztat akkor, amikor a 
férfiágban egyáltalán, a női ágban íredig ez időszerűit egy 
hölgy hölgyfodrászt alkalmaz, aki budapesti.

Mi ezen emberre több tintát, több szót nem pazarolunk. 
E helyett át adjuk őt a csonka haza borbély-fodrász és női- 
fodrász társadalma ítélő székének s a mindenkor hivatása ma
gaslatára helyezkedni tudó helyi hatóságot pedig megkérdez
zük, hogy mehet-e így további?

Gaál Sándor figyelmeztetése. Gaál Sándor hölgyfodrász, 
a G. S. tartós ondolálógépek feltalálója ezúton értesíti a fod
rászokat, hogy Giirtner Sándor tőle kilépett. Ezek után tehát 
a G. S. gépeket érintő dolgokat nem eszközölheti.

Kemény-gép é Kemény iaríés hullám osilé gépek!
megtekinthetők: Spltzer Dezső, Budapest Vili.,
Bérkocsis utca 18. - Telefon: 37-0-83.
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Levél a szerkesztőhöz.
Kedves Baráton]!
Egyik helybeli Collégámtól postán vettem és szószerint 

adom az alábbi sorokat:
Igen tisztelt Nyitrai úri
Tudomásom szerint ön a „Vidéki Űri és Hölgyfodrászok 

Szaklap” miskolci munkatársa. Bátorkodom tisztelettel kér
ni, hogy az általa képviselt szaklapunkban alábbi közérdeke
ket szolgálni kívánó soraimnak helyet adni szíveskedjen.

A borbély és fodrászmester urakhoz!
Minthogy szakmánkban sok a munkanélküliek száma, 

legyünk tekintettel a segédek elhelyezése végett a mai nehéz, 
helyzetre és szüntessük he a tanonc tartást mindannyian s he
lyettük vegyünk fel inkább fiatal segédeket, vagy pedig ha 
tanonctartás mellett döntünk, szabályozhassuk ezt a nehéz kér
dés és mondassuk ki iparhatóságunk által is, hogy ki tarthat 
egyáltalán tanulót. Legyünk a szakmának megmentén, nem 
pedig sötét végzetünknek okozói! Akiben van egy kis jobb 
érzés iparunk iránt, az lemond a tanonc nevelésről. De ha 
már végképpen nem tudnánk lemondani az ingyen munkaerő
ről, a tanonctartásról, úgy tanítsuk meg becsülettel a mester
ségre és ne házi szolgának, szőlőmunkásnak, kerti munkásnak 
stb., hanem foglalkoztassuk csupán az iparunkban!

Fogjunk össze mind és nézzünk a dolog nyitjára. Mind
nyájunk érdekében kérem a kartársakat, gondoljanak arra, 
hogy mi várhat így a tisztes iparunkra.

Még egy utolsó szót! Szüntessük be a nyilvános ársza
bálynak üzleteink elé való függesztését. F.z is a szakma meg- 
ölője. Ezt is kiküszöbölhetjük, csak akarnunk kell.

Tisztelettel Sz. G. fodrász, Miskolc.

A debreceni kereskedelmi és iparkamara 
előterjesztése a kereskedők és iparosok 
adóhátralékainak rendezése tárgyában

Nagyméltóságú m. kir. Pénzügyminiszter UrI
Alulírott kerületi kereskedelmi és iparkamara részéről 

készséggel elismerjük azt, hogy Nagyméltóságod a gazdaadós
ságok rendezésének kérdésében rendkívül nehéz helyzetben 
volt és bizonyos szempontok Nagyméltóságodat messzemenő 
engedmények megadására indította.

A kamara minden olyan intézkedésnek, amely a mező
gazdaság elvesztett rentabilitásának visszaállítását célozza és 
lehetővé teszi, barátja, s így azon intézkedésnek, amely az 
adóhátralékok megadására egy hosszabb törlesztési lehetősé
get engedélyez, hívei vagyunk, azonban nem egyoldalúan, ha
nem az egyenlő elbánás elvénél fogva, minden adóalanyra, így 
tehát a kereskedő és iparos adózóra nézve is.

Mert mit eredményez a jelenlegi helyzet? Azt eredmé
nyezi, hogy míg az egyik oldalon az adóhátralékos hozzájut 
egy hosszú törlesztési lehetőséghez, addig a másik oldalon 
nagy vívmány az az adózó szempontjából, hogyha hozzájut 
21 havi vagy Nagyméltóságod engedélye alapján egy Üti havi 
kamattal terhelt részletfizetési kötelezettséghez. Az adóhátra
lékosok túlnyomó részben olyan helyzetben vannak, hogy a 
folyó adótartozáson klviil a hátralékokat is ilyen határidőre 
megfizetni képtelenek.

A kamara bő tapasztalatokkal rendelkezik abban a te
kintetben, hogy ezek az adóhátralékosok túlnyomó nagy rész
ben kétségbeesett küzdelmet folytatnak az árverések folytonos 
felfüggesztése érdekében.

Nem arról van szó Kegyelmes Urunk, hogy a kamara egy 
pillanatra is a rosszhiszemű adózókat védené. Tudatában va
gyunk annak, hogy a hátralékosoknak adott kedvezmények 
nem segítették elő az adómorált. De hogyha már Nagyméltó

ságod indokoltnak találta, hogy a gazdahátralékosoknál előbb 
a terményekben való megfizetést garantált átvételi árával egy 
kb. 20—25%-os kedvezményt adjon a hátralékosoknak, ami 
feltétlenül abban a gazdában, aki az adóját pontosan megfi
zette, igen vegyes érzelmeket keltett, ha továbbá Nagyméltó
ságod most tovább menőleg a 14.000/1933. M. E. számú ren
delet 5. §-ában az ú. u. „védett birtokos" kategóriákat 10 
éves kedvezményes törlesztést megadni szükségesnek vélt, ab
ban az esetben úgy látjuk, hogy az adómorál szempontjából 
nem kell magunknak szemrehányást tennünk, hogyha Nagy- 
méltóságodhoz azt a tiszteletteljes kérést intézzük, hogy a ke
reskedők és iparosok adóhátralékának megfizetése érdekében 
az egyenlő elbánás elvénél fogva hasonló intézkedést tenni 
méltóztassék."

KOZMETIKA
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A víz szerepe a kozmetikában.
Tulajdonképen a víznek egyik igen gyakran al

kalmazott és a bőr kozmetikájában nagy szerepet ját
szó alakja a gőz. Ma már minden nő, aki ad egy ke
veset az arca küllemére, használja a gőzölést.

A kozmetikában természetesen főként és mond
hatni bátran, hogy majdnem kizárólagosan csakis az 
arcbőr gőzölése jön szóba. A többi testrészek gőzö
lését, -— noha ottan is sokszor lenne ok rá — rend
szerint elhanyagolják, mert ez úgy sem látszik.

Mivel az arcgőzölés ma már annyira el van terjed
ve, gondolom, nem lesz felesleges, ha egy kissé hosz- 
szabban foglalkozunk vele.

Először is mindenkinek tudni kell azt, hogy a gőz 
egyike a legjobb szépítőszereinknek. A gőzöléstől a 
bőr puhává, bársonyossá és rugalmassá válik, tehát 
ha valami nem ellenjavalja, a legkitűnőbb eljárás a 
bőr finomságának megtartására, akár az öreg korig 
is. A leggyakrabban az arc pórusainak kitisztítására, 
kisebb pörsenések és pattanások eltávolítására is igen 
hasznosan használják. Persze nagyobb* pattanásokkal 
jó szakorvoshoz fordulni.

íriszen tudjuk azt, hogy ezek a szépséghibák hány 
fiatal lány —- és újabban egyre gyakrabban fiuknál is 

életét keserítették" meg. Mert nemcsak az a baj, 
hogy ezek a gusztustalan elváltozások a legszebb ar
cot is tönkreteszik, hanem az is, hogy elég gyakran 
barnás foltok s kisebb-nagyobb heggesedések is ma
radnak utánuk.

A gőzölést magát ma már elég olcsón beszerez
hető, erre a célra szerkesztett igen elmés készülékkel 
végezhetjük. De aki nem akar költeni, az egyszerűen 
és teljesen kielégítően úgy végezheti az arc gőzölést, 
hogy egy forró vízzel telt tál fölé kell hajolni, miköz
ben a fejet és a tálat is egy nagyobb kendővel beta
karjuk. Persze vigyázni kell, hogy a forró vizet ne
hogy magunkra borítsuk.

A gőzölő vízhez tehetünk egy kevés kölni vizet, 
vagy parfümöt is, de ezek inkább csak az eljárás kel
lemesebbé tételére valók, mintsem használnának.

Vége.
Kozmetikai kérdésekben úgy a jeligés, mint a névvel el

látott levelekre, válaszbélyeg mellékelésével válaszol a kozme
tikai rovatunk vezetője, Dr. Bősze Lajos orvos, v. egyetemi 
tanársegéd. Cime: Debrecen, Ferenc József út 59. I. em. Tele
fon 11—82.
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h í r e k .

Az Iparos Blokk új elnöksége. Az iparosok országos gaz
dasági szövetsége a múlt hónapban megtartott nemzeti mun
kahét keretében tartott közgyűlésen a következő elnökséget 
választotta meg. Elnök egyhangúlag Dános László, elnökhe- 
l.vetes Bittncr János felsőházi tag lett. Társelnökök: Dembitz 
Gyula, Girardi Tibor Budapest, Ring Gyula Hatvan, Vági Ist
ván Debrecen, ifj. Tóth Pál Nyíregyháza. Ezen kívül ö alelnö- 
köt, 24 tagú elnöki tanácsot és 120 tagú választmányt válasz
tottak meg.

Rendelet a borbély-, fodrász- és nöifodrász és manikűr 
üzletek karácsonyi és szilveszteri zárórájáról. A m. kir. Ke
reskedelemügyi Miniszter 65.006/903. számú rendeletében a 
következőket rendelte el.

Az ipari munka vasárnapi szüneteltetéséről szól. 1891. 
XIII. t. c. 3. §-ába biztosított jogomnál fogva a belügyi- és 
földmivelésiigyi miniszterekkel egyetértőleg megengedem, 
hogy a folyó évi december hó 24-ére és 31-éré eső vasárna
pokon a borbély- és fodrász, továbbá a nöifodrász és manikiir- 
iizletek az ország egész területén reggel hét (7) órától, de
cember 24-én este hét (7) óráig, december hó 31-én pedig este 
8 óráig legyenek nyitva tarthatók.

Egyúttal elrendelem, hogy az említett üzletek az ország 
egész területén a folyó évi december hó 25-ére és az 1934. 'évi 
január hó l-ére eső hétfői napokon egész napokon át zárva 
maradjanak.

A miniszter rendeletéből Tóry Gergely s. k. h. államtitkár
A Budapesti Nőifodrász-mesterek Egyesülésének házi

versenye. Most zajlott le a Nőifodrászmesterek egyesülésének 
az idei őszi III.-ik házi versenye. Az első verseny az egyesülési 
díszéremért folyt, amelyen részt vettek heten. Ezen a verse
nyen estélyi frizura, vasondolálással volt a műsoron.

A Il-ik versenyen, amelyen a tanárjelöltek: Biller Lajos, 
Stingl Pál és Herczog József fésülték estélyi vízondolálással, 
a tanárjelöltekhez méltó munkát produkáltak.

A 111-ik verseny, amely a díszéremért ment, estélyi fri
zura, vízzel ondolálva, díszítéssel volt, melyet nagy izgalom 
előzött meg. Ezen részt vettek: Láng .lenőné, Hufnágel Sán
dor, Teleki Vilmos, Biczó István, Berger József, Zombori Ala
dár és Geszler János. Ezek a fiatal tagok az egyesülésnek hi
hetetlen nagy ambícióval, gyönyörű szép munkát produkál
tak. Láng Jenőné, aki az utolsó pillanatban szerzett modellel 
ugrott a versenybe, mégis a férfiakkal azonos munkát pro
dukált, Hufnágel, Zombori, Teleki, Biczó a töltik megszokott 
szép sikkes munkájukat láttuk. A verseny élénk figyelme 
Berger és Geszler felé irányult, mert ők voltak az egyesület
ből kiküldve Bécsbe a revüfésülésre és az új divatforma ta
nulmányozására. nem is maradt adós Berger, sem, nagyon 
szép, tiszta modern, formával, úgyszintén Geszler, akié szin
tén egész modern frizura volt, nagyon érdekesen lakkozva.

*
Reméljük, hogy Debrecenben már olyan megszervezett 

stádiumban vannak a nőilodrászok, hogy a Nőifodrász-mester 
egyesülés itt fogja először zászlaját kibontani. (r—s.)

Szakosztályi ülések. A debreceni férfi fodrászmesterek 
f. évi november hó 15-én tartott sz. o. ülésén jegyzőnk egy
hangúlag Nagy Ferenc, a vigalmi bizottság elnökévé egy
hangúlag Nagy Gábor alelnöknek lvánovits Lajos és T Sr/sók 
József kartársakat választották meg. Megállapította a szak
osztály a következő minimális árszabályt 1. oszt. üzletekben: 
borotválás 30 f., sima hajvágás 40 I'., frizura Itajnyirás ,"l l„ 
női Itajnyirás 70 f., hajborotválás 70 f., hajmosás 60 30 f.,

vasondolálás 50 f., manikűr 40 f. II. oszt. üzletekben: botot 
válás 20 f., sima Itajnyirás 30 f., frizura Itajnyirás 40 f., női- 
hajnyirás 50 f., hajborotválás 50 f., hajmosás 40 -60 f. Xö'ni, 
fésülés stb. külön számítódik. Bérletben 2 0 %  engedmény. Ezen 
árszabályt köteles mindenki betartani és a sz. o. által elké
szítetett árszabályt látható helyen kifüggeszteni, ezen rak 
be nem tartása esetén az ellene vétők az Ipartestületi Szék 
elé lesznek bejelentve. Az árszabály f. év december 15-én lép 
életbe.

A debreceni nöifodrász mesterek f. évi november hó 
30-án és december hő 7-én tartott sz. o. ülésen Ramtninger 
István sz. o. tag napirend előtt kért szót és előterjesztette 
a most megjelent kozmetikai rendelet sérelmes pontjait. A 
szakosztály egyhangúlag elfogadta azon előterjesztést, íogy 
az illetékes hatósághoz felterjesztést fog a sz. o. intézni, ezen 
rendelet egyes pontjainak a megválasztása végett. Megálla
pította a szakosztály a következő minimális árszabályt: vas
ondolálás 50 70 f., hajmosás 50—70 f., viz-ondolálás 60 30 
l\, együtt P 1.20—1.60, hajvágás 50—70 f., manikűr 40—50 f., 
hajfestés 8 pengőtől, dauer 8 pengőtől. Bérletben 10% enged
mény. Ezen árszabályt köteles mindenki betartani és a szak
osztály által elkészített árszabályt látható helyen kifüggesz
teni, ezen árak be nem tartása esetén az ellene vétők az Ipar- 
testületi Szék elé lesznek bejelentve.

A sz. o. egyben határozatilag kimondotta, hogy tanoncot 
5 évig senki sem vehet fel, kivételt képez a férj, feleség vagy 
a gyermek, illetve a családtag.

Mindkét szakosztálytól kontárellenőrök lettek megvá
lasztva, akik a sz. o. felhatalmazása alapján, a legszigorúbban 
fogják ellenőrizni a szakmában elfajult kontárkodást és a fel
jelentést minden esetben meg fogják lenni.

A nyíregyházai úri és nőifodrászmesterek szakosztályá
nak határozatai. A nyíregyházai úri és nőifodrászmesterek 
szakosztálya f. évi november hó 27-én a következő határo
zatokat hozta:

1. A szakosztály vezetősége írásban értesítse a tagokat 
arról, hogy minden tag, aki tudomást szerez segédjének, ta
nulójának házaknál való működéséről, az azokat nyomatéko
san figyelmeztesse azonali elbocsátás terhe mellett ezen mun
kálkodások végérvényes abbahagyására. Amelyik alkalmazott 
megtagadná ezt, munkaadó köteles haladéktalanul elbocsátani, 
illetve szerződését felbontani. Azon munkaadó ellen, aki nem 
így jár el, a szakosztály az ipartestületi széknél eljárást indít.

2. Minden borbély-fodrász és nöifodrász mester figyel
meztetik az árlapnak kirakatból való bevételére, annál is in
kább, mivel ez vét a tisztes ipar ellen és aki ezt 3 napon be
lül nem tenné meg, ellene a szakosztály az ipartestületi szék
nél eljárást tétet folyamatba.

Takáts Balázs s. k. elnök, Nemess Endre s. k. jegyző.
Megbüntetett borbély-fodrász iparos. Bódi Endre debre

ceni, Huszár Gál utca I. sz. a. lakos, borbély iparost a kih. 
rendőri hatóság, amiért Honti utca 8. sz. a. levő üzletét bérbe
adta segédjének, de annak hatósági bejelentését elmulasztotta 
20 pengő pénzbüntetés, vagy 4 napi elzárásra ítélte. Bódi End
rét Nagy Ferenc sz. o. jegyző jelentette fel. A tárgyaláson, 
mint szakképviselö Fuchs Imre sz. o. elnök volt jelen. Bódi 
Endre az első kitűzött tárgyalást figyelembe sem vette és 
azon nem jelent meg, miért is ezen tárgyalásra a hatóság el
rendelte elővezetését és előállíttatta.

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

Nyomta:
I.IEBERMANN TESTVÉREK „PANÍnONIA" könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Fere ’C József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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C sa k  asz igaszs
-borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek, 
-borotvák szakszerűen vannak köszörülve, 
-borotvának tartós az éle.
-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Puma borotva francia és homorú 
éllel •  Elismert angol borotva
kések raktáron £  BLEH A  Non 
plus ultra hajvágó-olló l-a minő
ség, 18 és 19 cm 6 '— pengő 0  
Hajnyirógépek, fenőszijak és 
ecsetek dús raktára

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

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

APRÓ HIRDETÉSEK.

Az apróhirdetések dija szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére ü fillér. Az összes levélbélyegekben 
is beküldhető a szöveggel. Vastagabb bellivel szedett hirdetés 
díja kétszeres. Legkisebb hirdetés dija 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.
Minden vidéki városban kizárólagos képviselőt keresek (lera- 

katost) olcsó jól bevált hajfestékhez. Reflektánsok Stein 
Budapest, Király utca 72. írjanak.

Kimondottan jóniunkás, vas- és vizondoláló fiatal hölgyfod- 
rászt keresek. Az úri fodrászathoz is értők előnyben. 
Lakást, élemezést adok. Leveleket fizetési igény meg
jelölésével kér: Aradi Mátyás úri-női fodrász, Kalocsa, 
Városháza.

Miskolcon, modernül felszerelt és berendezett 7 személyes 
női- és úrifodrász üzletemet bérbe, vagy százalékra ki
adom. Feltétlen megbízható és perfekt nőifodrász aján
latát kérem. Kerekes József, Miskolc, Széchenyi ucca 101. 

Debrecenben, főtérhez közel fodrászüzlet, női kiszolgálásra 
is alkalmas, más vállalat miatt olcsóért átadó. Cint a 
lapunk szerkesztőségében.

Forgószék 2 drb egészen új és 2 drb használt, de jó- 
karban lévő, olcsón eladó. Cím: lapunk szerkesztőségében, 
építtetők figyelmébe. Falusi Kislakásépltő Szövetkezetnél be

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

»CAPILL«
HAJÁPOLÓ
10 év óta úgyszólván nélkülözhetetlen cikké vált a fod
rász szakmában.
Ezen kiváló hajápolószer a gyakorlatban 10 év alatt 
bebizonyította, hogy a korpaképződés és hajhullás nél
külözhetetlen ellenszere.
Ezen kiváló hajápolószert nagy áldozattal megfelelő hír
lapi propagandával is alátámasztjuk és így ezen cikk a 
fodrászok számára is kitűnő kereseti lehetőségeket nyújt. 
A „CAPILL” hajápoló beszerzési ára:

kisiiveg P 1.—, nagviiveg P 2.50.
Eladási ára:

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

Beszerezhető:

KOMOL
VEZÉRKÉPVISELETÉNÉL 

Budapest, VI., Teréz-kürut 40—42. sz.
Telefon: 24-9-08.
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