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Figyelem! •  Uj találmány!

V endégei m eg le szn ek  e lég ed v e , m eri

100%-ig biztos
a „K" hullám  tarlós ondoláló g é p !

TELJESEN VESZÉLYTELEN, a városi áramtól el van 
szigetelve azzal fémesen nem érintkezik, áramütés 
ki van zárva, mert kisfeszültségű.

FELTÉTLEN ÜZEMBIZTOS. Csökkentett feszültséggel 
dolgozik, nem melegszik túl, mert transformatorral 
működik. Erős, gondos összeépítés.

KEVÉS ÁRAMFOGYASZTÁS. Rövid fűtési időtartam 
pontos méretezése, áram megtakarítást jelent.

PRAKTIKUS. Minden hálózati feszültségre használható, 
egyszerűen átkapcsolható.

SPECIÁLIS. A legmodernebb konstrukció, hosszú gya
korlati tapasztalatok alapján épült.

KÉNYELMES KEZELÉS. Alkatrészei egyszerűek, köny- 
nyen szét szedhetők, egymástól teljesen függetlenek.

Megtekinthető ugyanott! 

Kérjen árajánlatot!

K olozsváry Gyula
hOlgylodr&sz

Debrecen, Dégenleld lér 2 . 
Telefon: 33-12.

Hirdetett
Ön már a

Vidéki llri és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

A

H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN! ! ! ,
mert hirdetései

biztosak, jók és olcsók!
Kartársak csakis lapunk hirdetőinél 

vásároljanak!

FIGYELEM j
Rendezlesse be üzletét

»GESZLER«~féle központi
hajszárító berendezéssel

-• . .• azért, mert ma a sok vizondolálás mellett gazdaságos, 
azért, mert teljesen zajtalan, a vendég nyugodtan tűri, 
azért, mert ön  is nyugodtan dolgozik vele, 
azért, mert az áramfogyasztása a legminimálisabb,

Kérjen azért, mert olcsó és csak egy gépet kell kezelni.

árajánlatot

Geszler János BudapestOLCSO |
1__________
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A TÖBBSÉG VÉLEMÉNYE.
írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Soha szaklapot még olyan élvezettel nem olvas- 
larn, mint b. lapjának legutolsó számát. Minden cikke, 
minden sora, mintha csak engem akarna igazolni. Ked
ves Szerkesztő ur! Én már tíz évvel ezelőtt előre lát
tam, hogy ez a női fodrász kiválás a lejtőre viszi szak
mánkat. Én már akkor mertem, mint vidéki, szót emel
ni a szétválás abszurdum volta ellen. Akkor azt a vá
laszt kaptam, hogy én rossz szemüvegen nézem a 
helyzetet pedig az én szemüvegem igenis jól mutatott. 
Tessék csak évek óta megjelent újévi verseimet el
olvasni és számtalan cikkeimet is. Mindegyikben azt 
hangoztatom, hogy csak együtt, egyesült erővel tud
hatunk előre haladni. Hányszor leszögeztem, hogy a 
nőifodrászok ténykedése milyen károkat okoz. Neve
zetesen a gyors képesitőzések. Dekát nem akarok is
métlésekbe bocsájtkozni. Végre Bekért Bálint elnök ur 
is leszögezi, hogy a fodrász iparosság katasztrofális 
helyzetének kiindulópontja az, hogy a nőifodrászok 
kiváltak az anyatestületből. És még eddig semmi jelét 
nem adják annak, hogy hibáikat belátva törekednének 
az egyedüli helyes útra térni az egyesülésre. Hiszen 
sehol a világon nincsen különválva, csak Budapesten 
sikerült ez a fából vaskarika, hogy a nőifodrász külön 
ipar. De csak azért, mert a hajdani frizérnők érdeke 
úgy kívánta; hogy az legyen. Az eredményt szomorúan 
tapasztaljuk. Én, történjen bármi, még akkor is azt 
kiáltom hogy igenis, a mai lehetetlen állapotokért a 
nőifodrászok különválását teszem felelőssé és amíg 
élek, minden betűmet annak a szolgálatába állítom, 
hogy az egyesülés bekövetkezzék! Már nem egytől 
hallottam, hogy én mindig csak ezt a nótát fújom. 
I Iogy már kijön a könyökükön. Erre én azt válaszo
lom, hogy csak had jöjjön ki a könyökükön, de én 
azért mégis folyvást azt a nótát fújom, hogy igenis az 
mi és nőifodrászat egy szakma és hogy a nőifodrá
szok nem Isten kegyelméből lettek, hanem azok is, 
akik létrehozták ezt a lehetetlen állapotot, egytől- 
egvig az urifodrászatnál kezdték, vagyis egy édes

anyának a gyermekei vagyunk. Azért tehát százszor és 
százszor azt hirdetem, hogy javulás csak az újból va
ló egyesülésből származhat.

És amikor mindezeket itt leírtam, jön a posta és 
hozza a „Női Fodrász” újságot. Na hát lássuk ez mit 
ir. Amig a Fodrász újság a józan ész hangján az 
együttműködés szükségét hirdeti, a Női Fodrász ú j
ság már az első cikkének azt a címet adja, hogy táma
dás készül a budapesti nőifodrász ipartestület és a női 
fodrász jogok ellen. Már a bekezdés is azt mondja, 
hogy minden iparos köteles annyi ipartestület tagja 
lenni, ahány iparágat folytat. Hát bátor vagyok kér
dezni, hogy miért kellett különválni? Hiszen olyan vi
lágos, mint a nap, hogy ez nem rokonszakma hanem 
egy szakma és pedig fodrász. Mert a fodrászat magá
ban foglalja a najnak bármilyen fejenlevőségét, le
gyen az férfi, vagy női. Megbotozni való gyermek az, 
aki a szüleit megtagadja. Már pedig a nőifodrászok a 
szüleiket tagadták meg, mert mint fentebb irtani ők 
is az urifodrászatnál kezdték, tehát annak a gyer
mekei.

Egyáltalán az egész cikken végighúzódik, hogy 
csak a nőifodrász és más senki. Álszenteskedően mond
ja tovább, hogy mi a béke hívei vagyunk. Mi minden- 
eseti e a helyünkön maradunk és őrködni fogunk igaz
ságunk tudatában. Kedves nőifodrász Vezetőség! Én 
szeretnék olyan biztosan főnyereményt nyerni, mint 
amilyen biztos vagyok abban, hogy Önök is belátták 
már hogy nagyot vétettek a szakma ellen. Deltát Iste
nem, ezt bevallani, ahhoz nagy lelki erő kellene. Ura
im! Ez nem az én, nem az ön, vagy a másik, vagy a 
harmadik érdeke, hanem a szakmáé, melyet meg keli 
menteni a további süllyedéstől, ezl pedig azt hiszem, 
hogy nem az egymás elleni uszítással, hanem a becsü
letesen megbékélt összefogással lehet csak elérni. Nem 
olyan lehetetlenség az, csak akarni kell. Próbálják 
meg Uraim!
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Jóiéi! és  közüzem i műhelyek.
. . .  A világháború befejezése után tudott dolog, 

hogy iparunkban gombamódra szaporodtak el a köz
üzemi és jóléti műhelyek. Ezek a sok club, kávéház, 
társas- és szakegyletekben, ezen jó fedezékekben idő 
előtt és időn tűi dolgozó iparosok már-már a tönk 
szélére juttatták virágzó iparunkat.

Ezen jóléti műhelyek a mai viszonyokban nem 
lehet, hogy továbbra is fennmaradjanak, mert nem 
engedhető az meg, hogy amíg az állam a polgárán a 
nyomor enyhítése végett, a legmesszebbmenő segít
séget igyekszik megvalósítani, ezek a jó fedezékekbe 
meghúzódva, dőzsölnek és végzik minden felelősség 
nélküli munkájukat.

A klub és kártya kaszinókban befészkelt szakmánk 
iparíizői egyik számottevő sírásói iparunknak! Nincs 
az országban egyetlenegy Iparkamara, Ipartestület és 
Szakosztály sem, amelyet ezen jóléti és közüzemi mű
helyek megszüntetése végett az érdekelt klubok veze
tőségeit meg ne kereste volna, de az ezideig mindig 
meddő maradt, sőt több esetben még válaszolni sem 
voltak hajlandó reá.

A kávéházi állandóan kártyázó törzsvendég, aki 
az életének legtöbb részét ottan éli le, abszolút pro
duktív munkát nem végez, ellenben egy kártya-lapon 
többet veszít, mint más dolgozó ember egész évben, 
amit elborotválkozik. Ezeknek nem lehet és nem en
gedhető meg a borbély- és fodrászműhely fenntar
tása, nem szorulnak védelemre, mert idejük is volna 
éppen elég a nyilt üzletek látogatására. A társas- és 
szakegyletek, a klubub és kávéházak vezető urai lás
sák már be és vegyék figyelembe azt, hogy mi a tisz
tességes megélhetésért és iparunk védelméért emeltük 
és fogjuk ezek után is felemelni tiltakozó szavunkat 
és kérni fogjuk továbbra is a védelmet, mert tudjuk 
azt, hogy ezen jóléti műhelyek minden közérdek nél
kül valók és működésükkel pedig veszélyeztetik az ál
talános szakiparosoknak, a munkájuk után élni akaró 
jogos érdekeit!

Ezen ügyben szakosztályunk vezetőségei a ható
ságoknál a megfelelő lépéseket ismét meg fogják ten
ni. Addig is ezúton hívjuk fel az illetékes hatóságok 
megértő és nagyrabecsült figyelmét.

Nagy Gábor.

Élni akarunk.
Irta: Törzsök József, Debrecen.

A folyó évi február hó 2-án megjelenő „Az Est" 
hírei között egy szerényen meghúzódó kis rövid cik
kecske hívta fel a figyelmemet, melynek címe: „El 
akarják tiltani Jugoszláviában az önborotva pengét". 
A cikk belgrádi jelentés volt, amely jelentés beszámolt 
a jugoszláviai kartársaknak a zsilett pengék elleni 
mozgalmairól. A cikk minden kommentár nélküli, 
egyszerű megemlítés volt. Nekünk azonban fodrászok
nak, fel kell reá figyelnünk! Hát mindenütt ez a ve
szedelmes rák pusztít? Még külföldön is ja j t  szakít a 
fodrászok leikéből a zsilett p e n g e ? . . .

Elgondolkoztam a cikk felett és magam elé kép
zeltem a jugoszláviai kartársakat. íme a jugoszláviai 
ipartestületek védelmet mernek kérni és meg merik 
moncDani, hogy ez is egyik oka annak, hogy adót nem 
tudnak fizetni a fodrásziparosok. Nekünk is vájjon

nem elég-e a kontárok és az árrombolók halálbacil- 
lusaival viaskodnunk! Szükséges még a kiil- és belföldi 
zsilett-gyárakkal is . . . Fel kell, hogy sorakozzunk az 
illetékes fórumok elé és meg kell értetni bajainkat. 
Tízezer fodrásziparos családjától úgyszólván a legna
gyobb részben a zsilett vette el a mindennapi kenye
ret. Ezen dolgot feltétlen meg kell oldani, de ha nem 
lehet még sem megoldást találni, akkor legyenek fel
mentve az adófizetés 50%-ának kötelezettsége alól és 
a hiányzó 50%-ot pótolják a zsilett megadóztatásából.

Ha valaki statisztikát állítana össze arról, hogy a 
magyar iparos családi életében az elmúlt 15 év alatt 
milyen állapotok alakultak ki, akkor sajnos, a borbély 
és fodrásziparos életében találnák a legmegdöbben
tőbb állapotokat.

Ma már a fodrász nem tudja biztosítani a lét- 
fenntartását, mert a garasos napok csak nyom ort és 
a széthúzást v itték be a borbély-fodrász ipar életébe.

A záróra rendelet ügyében legutóbb iparunk 
egyik vezető tagja az illetékes hatóságnál, megemlí
tette azt, hogy több másszakmai iparos van, aki üz
lettel bir és alkalmazottal együtt zárórán túl is dol
gozik, amikor azt a választ kapta, hogy a fodrász
iparra külön rendelet van. Ilyen külön rendeletre van 
nekünk szükségünk, mint a zárórával kapcsolatos 
rendelet, d!e a zsilett pengére vonatkozólag is, amely 
rendelettel biztosítva legyen a mindennapi kenyerünk. 
Legfőbb teendő a zsilett pengék árusításának a meg
szorítása, valamint megadóztatása!

Ne lehessen 6 filléres zsilett pengéket forgalom
ba hozni úgy mint pld. Debrecenben egyik üzletben 
ingyen zsilettet kap az, aki valamit vásárol. Egyébként 
itt Debrecenben mindenfelé, amerre csak az ember néz, 
egyebet nem láthat, csak zsilett pengét. Nem szabad 
halasztani ezen bajoknak az orvoslását és megvárni 
az utolsó órát, mert mi élni és boldogulni akarunk.

Á í & ' k :  .  .  .
Irta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

Valami nagy átok borong mi felettünk  
Sorstalan sorsunknak, vá jjon  mit véthettünk? 
Néma vádak ülnek sok gondmarta arcon, 
Pusztulunk és vérzünk a nagy élet-harcon.
Hazug a nappalunk, hazugok az álmok 
S békegalamb sem jő , mely hoz olajágot.
Kopott h itünk fogytán s szent élet vetésünk 
Hogy jegek verték el, oda’ reménységünk.
Fénynél k iil i szemünk, míg a ködben kutat: 
Szeretni tudáshoz nem találunk utat.
Az ember a gyarló  gyűlöletet vetett 
S szivek templomából eltűnt a szeretet.
Gyűlölet vetésből mit lehet aratni?
A gyűlölet nem tud csak könnyeket adni.
Mégis mi közöttünk nem támad megértés 
Harcokat cselekszünk s h irdetjük a békét. 
Testvéri megértés rég idegen nálunk.
Testvér, tüzért eped: midőn ég a házunk.
Végét sohasem érjük . . . vész ül fe jünk felett. 
Fajtánk! ősi átkunk egyszer majd eltemet.
Csak hírünk marad, hogy szépek, nagyok voltunk 
De ősi bűnünkért lakolva- lakoltunk.
Népünknek sírján majd szellők suhannak át 
El zokogva a gyász legszomorubb dalát.
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A Debreceni Borbély és Fodrószmesíe~ 
rek Szakosztályának évi jelentése 

az Ipartestülethez.
Tekintetes Ipartestület!

A Debreceni Borbély- és Fodrászmesterek szak
osztálya, a vonatkozó törvényes rendelkezések értel
mében, tisztelettel az alábbiakban küldi meg az 1934. 
évről, évi jelentését.

Szakosztályunk 1934. évben tartott 10 rendes és 
1 rendkívüli, valamint 7 választmányi ülést. Ipari Szék 
ügyben feljelentést tett háromszor, mely ügyek elin
tézést nyertek. A hátralékos tagsági dijat 1934. évi 
január hó 1-ig minden tagnak eltörölte, egyben meg
állapította az évi tagsági díjat, melyet az elöljáróság 
jóvá is hagyott. A szakosztályi üléseken kétszer jelen 
volt az ipartestület elnöke, először a Tiszántúli Ipari 
Vásár ismertetése, másodszor a Nőifodrász- és Koz
metikus-mesterek sz. o.-nak az egyesítésének megtar
tott határozati ülésen. Szakosztályunk elnöksége részt 
vett hivatalos képviseletben az Orsz. Borbély- és Fod
rászmesterek nagygyűlésén Budapesten, valamint a 
Miskolcon megtartott Kam.arakerületi szakmai nagy
gyűlésen.

Szakosztályunk küldöttségileg volt a m. kir. Ke
reskedelemügyi Miniszter Urnái, többízben a Keres
kedelemügyi Minisztérium illetékes szakreferens Ta
nácsos Urnái, továbbá dr. Förstner iparoktatási fő
igazgató úrnál, a helybeli iparostanonciskolánál, a 
gyakorlati szakoktatás visszaállítása végett, a Főispán 
Urnái, a m. kir. Rendőrség helbeli vezető Főkapitá- 
nyánál, valamint az Ipartestület útján is felterjesztést 
intéztünk az illetékes hatóságokhoz a záróra rendelet 
megváltoztatása végett.

Szakosztályunk kiszolgálási árszabályt készítte
tett, azt a tagok részére vétív alapján adta át, ugyan
akkor a tagdíjra vonatkozó értesítést is. Megalakí
totta a kontárbizottságot és a vigalmi bizottságot. 
A vigalmi bizottság, tekintve a mai nehéz gazdasági 
viszonyokat, semmiféle előadás, vagy műsoros estély 
megtartását szükségesnek nem látta és ezek miatt nem 
is tartott. A kontár, illetve a jogosulatlan iparűzésért 
szakosztályunk több feljelentést tett, amely feljelen
tések kivétel nélkül mind súlyosabb büntetések alá 
kerültek. Ezen Ítéletek közül kettő különösen megem
lítendő, amely alkalommal az üzlet azonnali bezárását 
is elrendelte a hatóság, amely foganatosítva is lett. 
A betegesegélyező megállapodást az OTI-nál felmon
dotta a szakosztály, ezen felmondás jelenleg feieb- 
bezés alatt van a Minisztériumban. Szakosztályunk, 
valamint annak tagjai és több cég számottevő aján
dékot juttatott az iparostanonciskolához, a jó tanulók 
megjutalmazása végett, ezen ajándékok az évzáró 
vizsgán ünnepélyes keretek között ki is osztattak. 
Szakosztályunk többszöri tárgyalások és felebbezések 
után, a vasárnapi teljes munkaszüneti indítványt a 
napirendiről levette. A levente parancsnokságnál kül
döttség útján terjesztettük elő kívánságainkat, amely 
kívánságokat részben teljesítették is. A szakosztály 
az ipartestület részvételével április hó 17-én elnök és 
alelnök megválasztó közgyűlést tartott, mivel Fuchs 
H. Imre és Dudás János, elnök és alelnök tisztségük
ről önként lemondottak. Titkos szavazás útján a szak
osztály elnöknek Nagy Gábort, alelnöknek Szeleczky 
Jánost választotta meg. A szakosztályt szeptember hó

12-én az Ipartestület hivatalból hívta össze 40 tag ké
relmére, amely ülésen egyhangúlag kimondotta a Női 
fodrász érdekeltség, hogy a Nőifodrász és Kozmetikus 
mesterek szakosztálya fuzionál a Borbély és Fodrász
mesterek szakosztályával. Ugyanakkor az egyesített 
szakosztályban a vezetőség is megválasztatott és el
nöknek Nagy Gábort, társelnöknek Kolozsváry Gyu
lát, alelnököknek pedlig Ivánovits Lajost és Bodnár 
Mihályt választotta meg a közgyűlés azzal a felté
tellel, hogy a vezetőség tisztségébe csak akkor lép, 
ha ezen két szakosztály egyesítését a z ipartestületi 
közgyűlés 1935. év elején jóváhagyja. Amennyiben a 
közgyűlés nem hagyná jóvá ezen fuzionálást, úgy a 
régi vezetőség tisztségében továbbra is megmarad. 
Az ipartestületi elöljáróság ezen szakosztályi válasz
tásokat és határozatokat jóváhagyta. A szakosztály 
egyben az ügyrend módosítását tartotta szükségesnek, 
amelyet jóváhagyás végett az elöljárósághoz be is 
terjesztett. Sajnálatos bejelentés az, hogy ez év lefor
gása alatt három szakosztályi tagunk elhalálozott, te 
metéseiken a szakosztály képviseltette magát és ugyan 
akkor koszorúkat is küldött ravatalukra. Ez évben 28 
új iparváltás'történt, míg hivatalos bejelentés alapján 
4 iparmegszüntetés történt.

Szakosztályunk kezdeményezésére, valamint az 
Orsz. Borbély és Fodlrászmesterek Szövetségé-nek fel
hívására, megalakította a helybeli körzetet, ezen egye
sület működését a m. kir. Belügyminisztérium jóvá
hagyta. A helybeli körzet elnöknek Erdei Ferencet, 
jegyzőnek Varga Gábort, pénztárnoknak pedig Nagy 
Ferencet választotta meg. Nagy Gábor szakosztályi 
elnököt a közgyűlés egyhangúlag díszelnökké válasz
totta közéleti és e körzet megalakulásának keresztül
vitelében való működéséért. Itt említjük meg, hogy 
az Ipar testület ezen egyesület működésére a tanács
termet díjtalanul rendelkezésére bocsájtotta.

Szakosztályunk 1934. évi június hó 4-én a Női- 
fod'rász és Kozmetikus mesterek szakosztályával, a 
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Ipartestület 
erkölcsi támogatásával, az Ipari Hét alkalmából Or
szágos Kongresszust tartott. Ezen Kongresszus rend
kívül szép erkölcsi sikerrel járt és igen fontos határo
zati javaslatokat fogadott el. A Kongresszuson a Ke
reskedelemügyi Miniszter Ur képviseletén kívül jelen 
voltak úgy a helybeli, mint a vidéki ipari hatóságok, 
valamint országunk nagyobb szakosztályainak kikül
döttei, a sajtó képviselői és igen sok vidéki szakiparos. 
Ezen kongresszusi határozatokat, a miskolci Kamara
kerületi nagygyűlés határozatával 1934. évi október 
hó 2-án országos küldöttség vitte el a m. kir. Keres
kedelemügyi Miniszter Úrhoz. - Ezen küldöttséget 
nagybákai Sesztina Jenő m. kir. kormányfőtanácsos, 
felsőházi tag, a debreceni Keresked-elmi és Iparkamara 
elnöke vezette. A küldöttséget a Kereskedelemügyi 
Miniszter Ur személyesen fogadta és kilátásba he
lyezte az összes kérelmeink teljesítését. A Kongresz- 
szus előkészítő munkája az idő rövidsége miatt, úgy
szólván két hónap leforgása alatt, valóságos ember- 
feletti munkát adott az előkészítő bizottságnak. Meg
említendő, hogy ezen előkészítő munkálatok megkez
désétől a befejezésig ezen bizottság 10 rendes ülést 
tartott. A Kongresszus megrendezése szakosztályunk
nak 44 pengő deficittel zárult, mely összeget a szak
osztály pénztára fizette ki. Úgy a Borbély, mint a Női 
fodrászmesterek szakosztályának egyetemben, a Kon
gresszus megrendezéséért több hatóság elismeréssel
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nyilatkozott. Közölte ezen Ipari Kongresszust a rádió
ban dr. Radó Rezső m. kir. kormányfőtanácsos, a deb
receni Kereskedtelmi és Iparkamara főtitkára és az or
szág legszámosabb napisajtója is.

Tekintetes Ipartestület! Amikor ezen évi jelenté
sünket beterjesztjük, egyben köszönetét nyilvánítunk 
az Ipartestület Elnökségének, valamint a Tekintetes 
Ipartestületi Elöljáróságnak azért, hogy ügyeinkben 
állandóan a szakosztály többségének kérelmét hatha
tósan támogatta, mivel vezetőségünknek rendkívül 
nagy segítségére volt.

Kelt Debrecen, 1935. évi január hó 27-én.
Nagy Gábor s. k., P. H. Nagy Ferenc s. k.,

sz. o. elnök. sz. o. jegyző.

Meghívó.
A Budapesti Borbélyok és Fodrászok lpartestii- 

lete a szakma keretébe tartozó társadalmi egyesületek 
erkölcsi támogatásával 1935. március hó 10-én (vasár
nap) a székesfővárosi Vigadó összes termeiben, dél
után 4 órai kezdettel országos ipari bemutató verse
nyekkel és fodrászati cikkek kiállításával egybekötött 
50 éves jub ileum i fodrászbálra.

Bemutatóverseny kezdete délután 4 órakor. Ver
senyen kívül történelmi frizurabemutató. Minden részt
vevő díszoklevéllel lesz kitüntetve. A történelmi fri
zura otthon készítendő és a helyszínen mutatandó be. 
Történelmi frizurák nevezési díj nélkül. — Megfelelő 
számú jelentkezés esetén a rendezőség korhű jelme
zekről gondoskodik. — Jelentkezés február hó 24-ig.

A tánc 9 órakor kezdődik. Elsőrangú cigány- és 
jazz-zene. Jegyek a pénztárnál: Személyjegy P 2.50 
Családjegy P 6.— Előre váltva: Személyjegy P 2.- 
Család'jegy P 5.— A bál tiszta jövedelmét az elag
gott fodrászmesterek, özvegyek és árvák támogatá
sára fordítjuk. Elnökség.

A bemutató-versenyek programmja:
Délután 4 órakor: 1. Tanoncok hajvágó verse

nye. (Időtartama 30 perc.) ■— Délután 5 órakor: 2. 
Női haj vágóverseny. (Időtartama 25 perc.) — Délután 
5.30 órakor: 3. Női vízondoiálóverseny. (Időtartama 
25 perc, szárításon kívül. Felfésülés 20 perc.) — Dél
után 6 órakor: 4. Férfi hajvágóverseny. (Időtartama 
25 perc.) — Délután 6.30 órakor: 5. Női vasondoláló 
verseny. (Időtartama 45 perc.) — Délután 7 órakor:
6. Versenyborotválás. — Este 9 órakor díszfelvonu- 
lás. (Történelmi frizurák.)

Versenydíjak:
1. versenyben: első díj 20 pengő és oklevél; má

sodik díj 15 pengő és oklevél; harmadik díj 10 pengő 
és oklevél. — 2., 4. és 6. versenyben: első díj az Ipar
testület által kitűzött nagy aranykereszt és oklevél; 
második díj ezüst emailkereszt és oklevél; harmadik 
díj ezüst érem és oklevél; negyedük díj díszoklevél; 
ötödik díj díszoklevél. — A 3. és 5-ik versenyben első 
díj az Ipartestület által kitűzött nagy aranykereszt; 
másodük díj kis aranykereszt; harmadik díj nagy ezüst 
kereszt; negyedik díj kis ezüstkereszt; ötödik díj nagy 
ezüstérem; hatodik kis ezüstérem; 7 -8. és 9-ik díj 
díszoklevél. — Az összesített verseny győzte-e a „tö
kéletes fodrász” címet és 50 pengőt nyer. A II. helye
zett 30, a III. 20 pengős d'íjban részesül.

Versenyszabályok:
A tanoncversenyben csak 3 éves tanonc vehet 

részt, aki a magával hozandó modellen férfihajvágást 
mutat be. A hajvágóversenyekben c«ak a nyakban 
szabad gépet használni.

A férfiba jvágóversenyben a haj a fül mellett 
hosszúra hagyandó és a fazont modernre kell vágni. 
Gépet csak a nyakban lehet használni.

Versenyborotválás: Aki kifogástalanul és legha
marabb elkészül a borotválással, az a győztes. A ver
seny rendezősége fenntartja magának a jogot arra, 
hogy a modelleket kicserélheti. A modelleknek 2—3 
napos szakálla kell, hogy legyen.

Az összes versenyekben, a tanoncversenyeken kí
vül, résztvehet az ország minden úri- és nőifodrász- 
mestere és segéde.

Nevezési díjak: Tanoncok részére 2 belépőjegy
gyei 3 pengő; segédek és mesterek részére 2—-2 belé
pőjeggyel 7 pengő. További nevezések versenyenként 
3.50 pengő. Nevezni lehet március 7-ig az ipartestület 
jegyzői irodájában. Vidékiek a nevezési díjat posta 
útján küldhetik be.

A modellt minden versenyző köteles magával hoz
ni az összes versenyekben.

A nőiversenyfésülésnél rövid hajból modern fri
zura készítendő. Díszcsatton és fésűn kívül, egyéb fej - 
dísz használata nincs megengedve.

Fény az éjszakában___
írta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

Mi, akik az egyetemes borbély-, fodrász és női 
fodrász érdekeknek a magunk mindennapi kenyeréért 
megvívandó nagy harcok mellett még tollal is dol
gozó robotosai vagyunk, megdöbbenve állunk meg 
azelőtt a közöny előtt, amellyel a Kartársak tetemes 
tömege a szaksajtó iránt, az iránt az orgánum iránt 
viseltetik, (amely orgánum a sivár nagy temetőben, 
ott, ahol a sírkövekre a Kartársak régtől tartó és ta
lán soha meg nem szűnő indolenciája írta fel a szak
ma szomorú „itt nyugszik’’-ját) és úgyszólván egy
maga döngeti a feltámadás kapuját!

Sem a vidéki, sem a fővárosi szaksajtó nem azért 
dolgozik, hogy abból a vezetőknek csak egy fillér 
haszna is legyen. Ez a mi lelkűnktől teljesen idegen 
akkor, amikor más érdekeltségek tagjai, a legtöbb 
esetben pénzzel is áldoznak ezen fonák helyzeteknek 
megváltoztatása és a közös célok elérése végett.

Mi ilyenekre sohasem pályáztunk, csupán mint 
már annyiszor tettük -  és jelen esetben is — kérve 
kérjük a Kartársakat az előfizetésekért! Lássák be 
Kartársaim, hogy a szaksajtó világító fény a szakma 
kísértetiesen sötét éjszakájában. Maga iránt való el
sőrendű kötelessége úgy mesternek, mint segédnek az, 
hogy a lap előfizetésével a szaksajtót támogassák, 
meit aki ezt teszi, az a saját boldogulását is elősegíti.

Ne feledje el senki a Kartársak közül azt, hogy 
ezen szaksajtó sehonnan semmiféle támogatásban nem 
részesül. Az előfizetési díjak azok, amiből ezen lapot 
fentartani lehet.

Vigyázat tehát Kartársak, az éjszaka még- igen 
hosszúnak és sok megpróbáltatásokkal teljesnek Ígér
kezik és jaj lesz akkor, ha a fénynek a Ti nemtörő
dömségetek folytán ki kell aludni.

4
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A Budapesti Kereskedelmi és Iparka
mara az árrombolás ellen.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara leg
utóbbi teljes ülésén az árrombolás kérdésével foglal
kozott. Az előadmány szerint tisztességes polgári ha
szon biztosítása ma nemcsak joga minden iparosnak 
és kereskedőnek, hanem a közterhek előteremtése, 
nem kevésbé a polgári exisztenciák megmentése érde
kében kötelessége is. Az, aki árromboló versenyével 
versenytársai számára is lehetetlenné teszi a minden
kit megillető tisztességes polgári haszon megkeresé
sét, sérti a közérdeket, az üzleti jó erkölcsöket, miért 
is magatartása a tisztességtelen versenyről szóló tör
vénybe ütközik. Igaz, hogy a magyar joggyakorlat 
egymagában valamely árunak vagy munkának mások
nál olcsóbban, vagy akár önköltségi áron való árusí
tását nem minősíti tisztességtelen versenynek, azon 
bán a kamarai zsűri elvi megállapításai alapján úgy a 
rendes bírói, m int a kamarai választottbirósági gyakor
ta/ mégis m int tisztességtelen versenyről szóló tö r
vénybe ütköző eljárást mérlegeli az árrontást a követ
kező esetekben:

a) ha a versenyzés módja kétségtelenné teszi, 
hogy az olcsó árusítás minden saját jogos gazdasági 
érdek nélkül, kizárólag a versenytárs szándékos meg
károsítása, tönkretétele végett történik;

b) ha az áru vagy munka ára (szolgáltatás) állan
dóan és rendszeresen beszerzési (önköltségi) áron, 
vagy azon alul kerül eladásra. (Az ilyen eladás ellen
kezik az üzletvitel alapelveivel. A kereskedő és iparos 
állandóan beszerzési áron nem adhat el.)

c) ha a versenytárs az üzletkörön kívül eső áru
kat beszerzési áron vagy azon alul ajánlja. (E reklám- 
eszközök útján a versenyvállalatok akár önkéntelenül 
is a tőlük idegen, vagy távolálló szakmák tönkretéte
lén át kívánják a saját önös érdekeiket szolgálni.);

d) ha az olcsóság az oka az áru vagy munka silá
nyabb belértékében, selejtes voltában keresendő;

e) ha az üzleti tevékenység törvénysértés, vagy 
szerződésszegés folyamánya (pl. kontárkodás);

f )  ha az eladó iparos hitelének tisztességtelen ki
használásával versenyez;

g) ha az állammal, a közületekkel (az OTI-val, 
MABl-val), szaktársaival vagy hitelezőivel szemben 
fennálló kötelezettségeinek szándékos, rosszakaratú 
elmulasztásával versenyez;

h) ha az ajánlott vagy hirdetett ár csupán a ter
melési költségeket fedezi;

i)  ha az üzletvitel a rendszeres gazdálkodás köve
telményeivel ellenkezik;

j )  ha oly árukra vonatkozik, amelyeket a hirdető 
raktárán sem tart, vagy nem is tartozik üzletkörébe;

k) ha a hirdetett árut nem szolgáltatja ki, vagy 
arról a vevőt lebeszéli, avagy helyette más árut kínál;

l) ha a forgalomban lévő áru áránál általában ol
csóbb ajánlatot tesz (pl. „versenytársaimnál minden
kor 20 százalékkal olcsóbb vagyok");

m) ha oly csekély áruraktárral rendelkezik, amely- 
lyel a hirdetés napjának első óráiban sem tudja már 
kiszolgálni a vevőket;

n) ha támadó célzattal oly árakat hirdet, ajánl, 
amellyel versenytársait versenyen kívül helyezi, hogy 
azután korlátlanul uralva a piacot, árdrágítson;

o) végül ha tört és görbe súlyokkal igyekszik a 
közönséget az áru súlya tekintetében megtéveszteni.

Az ily esetekben úgy a rendes bírói, mint a kama
rai választottbirói gyakorlat az árrontóval szemben 
védelmet nyújt.

A rendes (polgári) bíróság a tisztességtelen ver
senyzőt abbahagyásra és szándékosság vagy gondat
lanság esetében kártérítésre is kötelezhető. A válasz- 
tottbiróság, bár csak az abbahagyást mondhatja ki, 
azonban itt a bírói eljárással kapcsolatos tetemes per
költségek visszariasztó hatását nem szabad figyelmen 
kívül hagyni.

Általában az abbahagyásra és kártérítésre irányu
ló szankciót nem tartják kielégítőnek, mert általános 
felfogás, hogy gyakran az árrombolások nagy töme
ge olyanok sorából kerül ki, akiknél a kártérítési kö
telezettség hatékony szankciót nem jelent, mert anya
gilag velük szemben alig érvényesíthető. Figyelemmel 
kell lennünk azonban a versenytörvény büntető ren
delkezéseire is.

A versenytörvény büntetőjogi rendelkezései mesz- 
szebbmenő büntető szankciót alkalmaznak. Amennyi
ben a cselekmény súlyosabb rendelkezés alá nem esik, 
ugyanis vétséget követ el, 20.000 pengőig terjedhető 
pénzbüntetéssel és 3 évig terjedhető fogházzal bünte
tendő az, aki abból a célból, hogy valamely áru (szol
gáltatás) kelendőségét fokozza vagy másnak üzleti kö
zönségét elvonja, nyilvános hirdetésben, nyilvános 
ajánlatban, vagy a személyek nagyobb körének szánt 
egyéb közleményben (írásban, élőszóval vagy bármely- 
más módon), jobb tudomása ellenére, a) az árunak 
(szolgáltatásnak) minőségére; b) az érték tekintetében 
mértékadó tulajdonságára; c) szerkezetére vagy elő
állítási módjára; d j az üzem, üzlet vagy az árukészlet 
nagyságára; e) az áru eredetére (származási helyére); 
f )  a beszerzési forrásra vagy módjára; g) az eladás 
módjára, alkalmi okára vagy céljára; h) az üzleti vagy 
fizetési feltételekre, vagy más személyi, üzemi vagy 
üzleti ténykörülményekre, valótlan és megtévesztésre 
alkalmas ténybeli adatokat vagy kifejezést használ.

A büntető eljárásban ennél is szigorúbb bünteté
sek szabhatók ki a visszaesés tekintetében. Ha ugyanis 
a versenytárs (tettes) ugyanazon bűncselekményért, 
amely miatt elítélték, már büntetve volt és büntetésé
nek kiállása óta két év még nem telt el, a 20.000 P 
pénzbüntetés mellett öt évig terjedő börtönbüntetéssel 
sújtható. Másodszori visszaesés esetén, ha a megelőző 
büntetés kiállása óta öt év még nem telt el, mellék- 
büntetésül általában, vagy csak bizonyos üzletágra az 
iparűzéstől való megvonás is kimondható. Aki végül 
az iparűzéstől való eltiltást kijátsza, vagy a kijátszást 
elősegíti, vétséget követ el és hat hónapig terjedő 
fogházzal büntethető.

Januári statisztika az élet olcsóbbodásáról. Gál Benőnek, 
a Szakszervezeti Tanács titkárának kimutatása szerint január
ban a heti létminimum összege a december havi 57.21 pengő
vel szemben 57.15 pengő volt, ami 0.1 százalékos olcsóbbodást 
jelent. Az 1914. évvel szemben az élelmiszerszükségleteknél 
16.2 százalék az olcsóbbodás, mig az ossz szükségleteknél még 
mindig 15.6 százalékos a drágulás. 100 pengő békebeli belső 
vásárlóértéke 86.43 pengő.

Karlársak!
Lapunk hirdetőinél vásároljanak!
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n Hölgyfodrászsegédek Országos f i
IMI Egyesületének közleményei ( 0 )

flöll[®J R o v a tv e z e tő : VÉRTESSY ISTVÁN U gyv. t i tk á r LÜiJ

III-Ik nemzetközi versenyünk.
A Hölgyfodrász Segédek Országos Egyesülete 

1935. évi január 13-án rendezte III. nemzetközi fésülő 
versenyét a Budapesti Nőifodrász Ipartestület és a 
Budapesti Nőifodrászok Mesteregyesiilése erkölcsi 
támogatásával.

Délután 3 órakor a Szent Gellert nagyszálló dísz
csarnokában Marsi Pál elnök megnyitotta a forirászati 
áru kiállítást, ahol a szakma és a hölgyfodrásziparral 
kapcsolatos újdonságok vonultak fel. Őszintén sajnál
hatják mindazok, akik nem vettek maguknak annyi 
fáradságot, hogy ezt a szép szakmai felvonulást ve
lünk együtt ünnepelték volna!

3.30 órakor pontosan Vértessy István ügyv. titkár 
elindította a tartós ond'oláló versenyt, mint az l.-ső 
számot. Meglátszott már itt, hogy igen sok külföldi 
vesz részt. A bécsiek most csak 2 egyesület által vol
tak képviselve 84 emberrel és még számos más kül
földi. — Utána következett a vasondolálás, ahol ugyan 
csak meg lehetett látni, hogy a nemzetközileg ismert 
nagy versenyzők összecsapása lesz.

A természetes vízhullám versenynél kidomboro
dott az abszolút erők összetétele, ahol igazán el lehet 
könyvelni a szakma művészetének csillogását. Ugyan 
úgy a modern paróka versenynél, ahol a többi ver
senyszámokkal együtt Vértessy István adta meg a jelt 
az indulásra. Tulajdonképen a verseny szenzációja 
volt, ami a szépet, jót és művészit kifejezésre juttatja, 
az benne volt minden versenyben, de különösen itt 
emelkedett ki a hölgyfodrászat magas iskolája.

Köszönetét ke ll mondani úgy a verseny rendező
ségnek, m int a zsűri bizottságnak azért a munkájáért, 
amit ennek a versenynek sikere érdekében k ife jte ttek. 
Külön megköszönjük a szaksajtónak, úgy mint a napi 
lapoknak, valamint a szakmai testületeknek azon köz
reműködését, amellyel az ipari béke érdekében és 
naggyátételeért k ife jte ttek.

Részletes eredmények a következők:
Tartós ondolálás: 1. Heiss Georg Wien, 2. Wita- 

nek József Wien, 3. Berger József Budapest, 4. Biczó 
István Budapest, 5. Kernmüller Franz Wien.

Vasondolálás: l.Szente András Budapest, 2. Mol- 
nárJózsef Budapest, 3. Biczó István Budapest, 4. Heiss 
Georg Wien, 5. Krennnüller Franz Wien.

Vizondolálás: 1. Noll Hans Wien, 2. Heiss Georg 
Wien, 3. Didió Max Wien, 4. Biczó István, 5. Süli Jó 
zsef Budapest.

Modern paróka: 1. Taubner Franz Wien, 2. Holt 
Anton Wien, 3. Heiss Georg Wien, 4. Molnár József 
Budapest, 5. Hirsch Oszkár Wien.

Csapatverseny abszolút győztese a Hölgyfodrász 
Segédek Országos Egyesülete.

Rippl József a Nőifodrász Mesterek örökös dísz
elnöke, mint a verseny díszelnöke, magas szárnyalású 
és igazán őszinte szívből üdvözölte az egész szakmát. 
Visszapillantást tett a múltba és a fiatalság feltörő 
erejét elismerve, sok szép sikert kívánt az egész veze
tőségnek. Marsi Pál a Hölgyfodrászok főrendezősége

által alapított Hölgyfodrászok érdemjelét, az Egyesü
let Díszoklevelével Rippl Józsefnek és Vágó Viktor
nak, mint első kitüntetetteknek adta át. Ezután követ
keztek azon egyének, akik a hölgyfodt ászipar fejlesz- 
ése terén hervadhatatlan érdemeket szereztek önzet
len munkájukkal, névszerinti Marsi Pál, Herczog Jó
zsef, Vértessy István Hufnagel József, Krém Pál, Ge- 
réby Lajos, Pásztory Antal, Mink Márton cs Fles Jó
zsef.

A bécsi akadémia aranyérmét nyerte Biczó István, 
mint a legjobb magyar versenyző.

A bécsiek közül Anion Ludwig Obermeister és Ehn 
Vinzenz elnök ta rto ttak üdvözlő beszédet.

Utána tánc következett reggelig.
A versenyről legközelebbi számunkban többet fo

gunk közölni.
*

Felhívás!
A bécsi nagy nemzetközi fésülő versenyre a Hölgyfod- 

rászsegédek Országos Egyesülete csoportos autóbusz utazási 
rendez. (Útlevél nem szükséges.) A jelentkezési határidőt le
zárjuk február hó 28-án, akik részt akarnak venni, kérem a 
következő személyi adatokat beküldeni: név, születési hely, 
foglalkozás, lakhely, születési év, asszonyoknál leánynevet is. 
Az útiköltség P 27. , azaz huszonhét pengő személyenként 
oda és vissza, mely összeget kérem a személyi adattal előre 
beküldeni.

Indulás Budapestről 1945. március 10-én reggel 6 órakor, 
érkezés Budapestre 11 -én éjjel. Találkozás az induláshoz Bu
dán a Margit-hidfő Stambul kávéház előtt. Szálloda szemé
lyenként és ágyanként .'5 sillingtől. Bécsben hétfőn autó kör
séta. Levél cim:

Vértessy István, Budapest, V. Vilmos császár ut 54. III. 24.

KÉRELEM KARTÁRSAINKHOZ!
A Vidéki Úri és Hölgyfodrászok Szak

lapja a negyedik évfolyamába lépett. Ezen 
elmúlt évek alatt sehonnan támogatást, vagy 
segítséget anyagilag nem kapott. De nem is 
kért. Ellenben előtte áll a bizonytalan jövő! 
A lap fenntartása igen nagy összegbe kerül. 
Mindezeknek mérlegelésével felkérjük úgy Kar
társainkat, valamint a szakosztályok vezető 
tagjait, hogy ezen vidéki szaksajtó támoga
tására a Kartársak figyelmét előfizetés cél
jából felhivni sziveskedjenek.

Tudjuk nagyon jól a szaksajtók közér
dekű szükségességét, mely a mai körülmé
nyek között szinte pótolhatatlanul szükséges, 
ezen okok mérlegelésével önön maga s egy
ben ipara ellen vét az a Kartárs, aki a szak
sajtót nem pártfogolja.

SZERKESZTŐSÉG.

6



VIDÉKI ŰRI- ES HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

@ KO Z ME T I K A
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS. CJLA

Egyéb általánosan Ismert és használt 
kozmetikai szerekről.

Ezek közé a szerek közé tartoznak továbbá az u. 
n. lúgos vegyhatású sók. Használatuk meglehetősen 
veszedelmes is lehet. Ezért csakis megfelelő komoly 
orvosi javaslat alapján használhatják. Legelőnyösebb 
s leggyakrabban használható a Borax. Nagy előnye a 
többi lúgok, nevezetesen a hamuzsír és szódával szem
ben hogy még hosszabb használat mellett sem árt a 
bőrnek. A Ingok használata a túlságosan zsíros arcbőr 
és test kozmetikájában játszik nagy szerepet. Ha a 
bőr zsíros és nem túlságosan érzékeny és száraz, ak
kor használhatjuk a boraxot; 5%-os vizes oldatban. 
De igen kiterjedten használt a borax mosakodó és für
dő vízben is. Különösen acnéra, erős faggyú kiválasz
tásra hajlamos bőr kezelésére. Egy lavornyi vízre 
'/a— 1 kávés kanállal, egy fürdőkád vízhez két evő
kanálnyit használjunk. A borax használata különösen 
alkalmas a keményvizek, kút-, forrásvíz lágyítására.

A hamuzsír és lúgos szóda már sokkal erősebb 
szer, csak nagyon óvatosan kellő körültekintéssel hasz
nálható. Hatására a bőr hamar szárazzá, érdessé és 
merevvé válik. Kiválóan használható a komédok fellá- 
gyítására. Az eljárás úgy történik, hogy 2—5 %-os 
vizes hamuzsír (KXO,,) vagy szóda oldatba kis vatta 
csomót mártunk és a beteg bőrterületet ismételten 
bedörzsöljük. Az ilyen módon fellágyított komedókat 
az u. n. kunná tele komedo szorítóval könnyebben el
távolítjuk. Ha kellemesebbé akarjuk tenni, akkor az 
arc miteszereihez nem tiszta, hanem szagosított pld. 
rózsavízben oldhatjuk a szódát.

Nagyon kell vigyáznunk az újságokban hirdetett 
szépítő szerek, (kenőcsök, zselék, szépségvizek, arc 
lotion-ok) mert nagyon gyakran szóda vagy hamuzsír 
van beléjük keverve. Használatukkal igen sok kelle
metlenséget okozhatunk magunknak.

Folytatása következik.
Kozmetikai kérdésekben ágy a jeligés, mint a névvel el

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

A karíársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

kizárólag a szerkesztőségben, ötvös utca 6 5. szám 
alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó min
dennemű megkeresést ezen címre küldeni.

A szegedi kartársak a szaklapot példányonként 
Pásztor Imre kartársunknál szerezhetik be, Szent Is t
ván tér 6. sz. alatt, ahol egyben bárminemű hirdetés 
is feladható.

A miskolci kartársak a Szaklapot példányonként 
N yitra 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. a latt, ahol egyhen bárminemű 
hirdetés is feladható.

A Szegedi Ipari Vásár. A szegedi Vll-ik „Ipari Vásárt" 
az Ipartestület I'. évi május 25 --június 8 között rendezi meg. 
A vásáron való részvétel feltételeit, vagy bármilyen felvilágo
sításokat a VII. szegedi ipari vásár rendezősége adja meg. Cí
me: Szeged, Ipartestület.

Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütör
tökön este 7 órátó l 9 óráig az Iparoskörben, Simonffy 
ucca 1/c. II. emelet található, am ikor úgy a sajtó, va
lam int szakmai ügyekben szívesen rendelkezésére áll 
a kartársaknak.

Két hét múlva megkezdik a szegedi stadion építését. Az
egyik szegedi sportegyesület ajánlatot tett a városnak, hogy 
újszegedi sportpályát a leventepályára helyezi át. a pályát 
stadionszerüen kiképezteti, ha a város a leventepályát ilyen 
nagyszabású sporttelep létesítésére átengedi. A város vezető
sége elvben teljesíthetőnek találta a kérést, mert maga is fon
tosnak érezte, hogy a városnak ilyen nagyszabású stadionja 
legyen. A város azután úgy határozott, hogy a mintegy hat
ezer köbméter földet, amelyre a stadion építésénél szükség van, 
a tiszai árterületről, a leventepályára inségnumkásokkal hor- 
datja át. A miniszter rendelete folytán ennek a munkálatnak 
az inségmunka programmjába való iktatását külön kellett kér
ni a minisztertől. A város el is juttatta a kérést a miniszter
hez, aki most leiratban közölte a várossal, hogy a földmunká
nak az inségmunka programmjába való fölvétele ellen nincs 
kifogása. Az engedély alapján intézkedett a város vezetősége, 
hogy a földmunkálatokat azonnal kezdjék meg az inségalap 
terhére, mihelyt az idő megenyhül. Előre láthatólag két-három 
hét múlva igy megkezdődik a munka és a város népjóléti hi
vatala a munkálatok végzésére százhúsz Ínségest rendel ki. 
F.zzel egyidőben a sportegyesület lebontja az újszegedi sport
pálya tribünjét és azt átszállítás után újból fölállíttatja a le
ventepályán. így a tavasz végére már el is készülhet a sze
gedi stadion.

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

Kollektív szerződés,
melyet egyrészről a Budapesti Borbély és Férfifodrász 
Ipartestület kebelébe tartozó munkaadók, másrészről 
azoknál alkalmazott munkások megbízásából a Ma
gyarországi Borbély-, Hölgyfodrász- és Rokonszakma
beli Munkások Egyesülete, Budapesten, 1934. évi ok
tóber 20-án, az Ipartestület helyiségében (Budapest, 
Csengery utca 15.) a következő feltételek#mellett kö
töttek meg: (Folytatás.)

Munkarend.
A borbély- és fodrászmunkával fogla lkozó munkaadók, 

munkások és segédszemélyzet közötti 
munkaviszonyról.

Az ipartörvény 1884.X11. t.-c. 140. §-a alapján Bu
dapest székesfőváros egész területén a következő 
munkarendet állapította meg a Munkaügyi Bizottság 
a kollektív szerződés mellékleteként:

A jövőben minden munkásnak munkavállalása és 
minden munkaadónak munkás felvétele és alkalma
zása jelen munkarend alapján történhet. A munkaadó 
és munkás között fennálló munkaviszonyra jelen 
.Munkarend" kötelező és irányadó, miért is ennek 

nem tudásával senki sem védekezhet.
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I. A munkabér és kisegítési díjak megállapítására 
irányadók a mindenkor érvényben lévő Kollektív 
szerződésiben foglalt bérek, melynél kevesebbet fi
zetni nem szabad. Bérfizetés napja, a hét elteltével, 
mindenkor szombaton este.

I. Üzletek nyitását és zárását, valamint az ebéd
időt is, a mindenkor érvényben lévő ,,Kollektív szer
ződés" szabályozza. Annak betartása kötelező. A se
gédnek 1 (egy) órai ebédidő jár. Ezen időn túl nem 
maradhat el. Ha a segéd az ebédidőt igénybeveszi, ak
kor az üzletben nem étkezhet. Ha a segéd az üzletben 
étkezik, akkor ebédidő nem jár.

III. Az üzletben alkalmazott munkások, munkás
nők és tanoncok betegség ellen való biztosításáról a 
munkaadó, vagy annak helyettese tartozik gondos
kodni, a mindenkor fennálló törvény értelmében.

IV. A segéd kötelessége az üzlet tisztán- és rend- 
bentartása. Ahol tanonc is van, annak ellenőrzése és 
á vele való foglalkozás (oktatás). A segédek padló
felmosás és súrolás, ablak és köpőcsésze tisztítás 
munkájára nem kötelezhetők.

V. A segéd, a mester tudta nélkül semmiféle 
munkát nem vállalhat, sem vasárnap, sem üzletzárás 
után, sem üzletnyitás előtt és a munkás sem kötelez
hető munkaidőn túl munkára. Külön keresetre semmi 
esetre sem tehet szert, csakis a főnöke engedélyével. 
Azon segéd1, ki főnöke engedélye nélkül munkát vál
lal, bármely időben az állásából azonnali hatállyal el
bocsátható, még akkor is, ha az általa kiszolgált ven
dég nem az üzlet vendége.

VI. A munkások egymásközötti nézeteltérésüket 
kötelesek a mesternek, vagy helyettesének bejelen
teni, mert a főnöknek joga van tudomással bírni min
denről, ami az üzlettel és annak érdekeivel kapcsolat
ban történik. A bejelentés után a főnök kötelessége 
áz üzlet érdekében is a bejelentett eseteket megvizs
gálni és a körülményekhez mérten igazságot szolgál
tatni.

A tanonccal a segéd korlátlanul nem rendelkez
het. Nincs joga vele gorombáskodni és szigorúan tilos 
részéről bármily testi fenyítés. A tanonc hibáját tar
tozik a főnöknek bejelenteni, hogy az intézze el a 
szükséges lépéseket.

VII. A felmondás idejének megállapítása a főnök 
és a segéd között szabad egyezkedés tárgya, mégis 
azzal a korlátozással, hogy a felmondás 3 (három) 
napnál kevesebb nem lehet, mindkét részről. Felmon
dani azonban csak szombat esti lejárattal lehet. A fel
mondás ideje alatt a segéd köteles munkáját továbbra 
is lelkiismeretes pontossággal végezni.

Záradék:
Jelen ,,Munkarend” végrehajtására az 1932:Vl11.

t.-c. alapján választott Munkaügyi Bizottság ügyel fel 
s mindazon esetekben, amikor tudomására jut, hogy 
egyesek oly mulasztást, vagy cselekményt követnek 
ej, amely ezen Munkarend értelmében büntetendő ki
hágást képez, további eljárás végett az illetékes kerü
leti Elöljárósághoz, vagy az Ipartestületi Székhez je
lentést tesz, amely hatóság ezen kihágási ügyekben 
elsőfokon Ítélkezik. (Lásd 1884 :X VII. t.-c. 127. § - á t .)

Ezen Munkarend rendelkezései az összes buda
pesti borbély- és fodrászmunkával foglalkozó munka
adókra, valamint ezek alkalmazottaira általánosan 
kötelezők.

A munkaadó munkásainak alkalmazása végett, a

, .Munkarendiét üzletében könnyen látható helyen 
kifüggesztve tartani köteles.

A kollektív szerződés aláírói: a „Munkaügyi Bi
zottság" tagjai.

Munkaadók: Burger György s. k„ Blum Jakab s. 
k„ Petz Antal s. k., Reiter Mihály s. k.

Munkavállalók: Vértessy József s. k., Weil Géza 
s. k., Magó István s. k., Horváth Dezső s. k.

Megállapodás.
Az Úri-, Nőifodrász és Rokonszakmák Paritásos 

Munkaközvetítő Hivatal felállításáról.
1. Az eddig, az úri- nőifodrász és rokonszakmák 

számára fenntartott bármely munkaközvetítő műkö
dését beszünteti és helyébe paritásos munkaközvetítő 
intézmény létesíttetik.

2. A munkaközvetítés célja, hogy az úri-, nőifod
rász- és rokonszakmához (úri-, női- és színházi fod
rász, hajmunkás, manikűr, stb.) tartozó munkanélküli 
szakmunkások, munkásnők és segédmunkások ársza
bályhű, illetve az úri- és nőifodrász ipartestületek ha
tározatait betartó fodrászüzleteknek munkást közve
títsen.

3. A munkaközvetítő intézmény úgy a munkás
ság, mint a munkaadó részéről kötelező.

4. A munkaközvetítő intézmény alkalmazottait 
az úri- és nőifodrász ipartestületek küldik ki és így 
minden felmerülő kiadás őket terheli. Az alkalmazot
tak munkakörét a munkaközvetítő bizottság hatá
rozza meg és működésük felett felügyeletet gyakorol.

5. A munkaKözvetítés az idecsatolt munközvetí- 
tési szabályzat rendelkezéseinek szigorú szemelőtt tar
tása és az intézmény felügyeletével megbízott munka
közvetítő-bizottság ellenőrzése mellett történik.

6. A munkaközvetítő-bizottság két elnök, nyolc- 
rendes és négy póttagból áll, akik közül két elnököt, 
négy rendes és két póttagot a két ipartestület küld ki; 
négy rendes és két póttagot pedig a munkásoknak 
erre a célra összehívott gyűlése válassza meg.

A bizottság az idecsatolt munkaközvetítő ügy
rendje szerint működik. A munkaközvetítő-bizottság 
az eléje terjesztett és a munkaközvetítő ellen emelt 
mindennemű panaszos ügyekben végérvényesen dönt, 
a tényállás kiderítése és a felek meghallgatása után 
jogosítva van úgy valamelyik munkást, mint valame
lyik üzletet a bizottság ügyrendjében megszabott kor
látok között a közvetítésből kizárni.

7. A munkaközvetítő-bizottság 
 helyiségében működik.

8. A munkaközvetítő-intézmény címe : Az Úri-, 
Nőifodrász- és Rokonszakmák Paritásos Munkaközve
títő Hivatala.

(Folytatása következik.)

FIGYELEM! Aki üzletet venni, va«y eladni akar, forduljon 
bizalommal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, —
Eötvös ucca 65. szám. Válaszbélyey mellékelendő.

Felelős szerkesztő és kiadó-laplulajdonos 
NAGY GÁBOR úri- és hölfryfodrászinester.

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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Fodrász Urak!
Sok száz budapesti fodrász üzletben feltűnő eredménnyel 
használják már a korszakalkotó uj készítményt, a

ILYÉIKOINIY«

A modern fodrász nem használ többé káros, lúgos anya
got, ezáltal a művészetére bízott haj mészmentes lesz, 
mert a NEO SHAMPOON bármely egyetemi kísérlettel, 
eme állításunk felelőssége tudatában,
TELJESEN LUGMENTES.

Fodrász Urak!
Nincs ideálisabb, mint egy teljesen semlegesített hajjal dolgozni;
Mi tehát a NEO SHAMPOON ütőkártyája?
A Neo Shampoon használata után az ecetöblités elmarad!
A Neo Shampoon egyharmad idővel gyorsabban szárad, mint bár

mely más, tehát árammegtakaritás!
A Neo Shampoon úgy a tartós, mint a vizhullámositást és annak 

formázását feltűnően jól tartja!
A Neo Shampoon a hajfestéseknél brilliánsan viselkedik, semmi né

ven nevezendő festést vagy hennázást nem befolyásol!
A Neo Shampoon üde illatot fejleszt maga után!
A Neo Shampoon a legmeszesebb vízben is szavatoltan habzik!
A Neo Shampoon használatban tízszeresen higitandó és ez által 6 

fillérbe kerül egy fejmosás, kevesebb hajnál 3 4 fillér!
A Neo Shampoonnal dolgozni vevőt jelent!
Csak fodrászüzletek részére szolgálunk ki folyékony Neo Shampoont, 

tehát a nagyközönség ehhez nem juthat!

Monopolisztikus alapon forgalomba hozza:

Mihály Olló gyógyárunagykereskedés,
g y ó g y s z e r á r u g y á r  Budapest, V I., Podmaniczky utca 4 3 .  szám.

Telefonszám: 12-2-44.



»INNOCAMIN«
hajfesték

2 teljes festésre
v. 3 utánfestésre elegendő

doboz ára: 2*50 P.
Innocam tn gyorsan  száradó  
alcoholos fixaleur v izon d olá lásh oz  
3 —5 liter k é sz íté séh ez  P 2*—.

Vezérképviselet:

STEIN IMRE BUDAPEST,
Király ucca 72. szám . T elefon: 241- 75.

LERAKATOK:
Debrecen:

Komáromy Józsefné 
Moldván Béla 
Ramminger István 

Miskolc:
Kossahuba Pál 

Szeged:
Dudás Sándor

Nyíregyháza:
Guttmann Márton 

Balassagyarmat:
Skribák István 

Jászárokszállás:
Király drogéria. 

Keszthely:
Balaton drogéria.

Figyelem! Uj!

Az általain feltalált és gyártott

jelzésű

villany-onduláló gép
a legújabb, mert két perc alatt 
tökéletesen fűt.
Ami eddig lehetetlen volt, most a teljes 
valóság, ügy a Hennázott vagy bármilyen 
festett hajat minden elövigyázat nélkül Ifit, 
mert a haj megmarad a teljes épségében, 
nem törik.

Megrendelhető a feltaláló címén:

BODNÁR MIHÁLY hölgyfodrász  
Debrecen, Varga ucca 1. sz.

12—lü—20 és 24 fűtőtesttel.
Kérjen árajánlatot.

SZENZÁCIÓS!

A PABOR
á Jélen kor legtökéletesebb, ártalmatlan 
folyékony hideg festék, melynek csodás 
színei a fodrászok legmerészebb képzeletét 

> is felülmúlja.

Magyarországi vezérkép,viselő:
Hockstock Lajos Szombathely, Hollón Ernő ucca. 
Hattyú lliatszertár Győr, Baross ucca.
Kántor Ernő és Társa cég, Debrecen.
Steiner Imre „Arany Korona” lliatszertár, 

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

Vezérképviselő és l'orgalombahozó:

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

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

Számos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

P A B O R -nak
melyre külön kézbesített meghívó útján kérjük t. 
Fodrász Urakat, hogy saját érdekükben is okvetlenül 
jelenjenek meg.

Díjtalan prospektust és színkártyát kérhet bárki.

A PABOR kapható minden jobb szaküzletben.

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

TELEFON:

255-74.
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