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Óriási választékban acéláruk, kozmetikai cikkek, illat
szerek, hajnetzek, hajmunka szerszámok stb. stb.
Ha nincs, kérje cégünk IX. számú képes árjegyzékét, 
melyet díjtalanul megküldünk.
Tegyen egy próbamegrendelést, győződjön meg olcsó 
és JómlnőségU árúinkról.



Tartós
ondolálásra
alkalm as!

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

18
szinben 
kapható !

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

Szeged és környéke fodrászainak 
legolcsóbb beszerzési forrása

D U D Á S
illatszer és fodrászai! cikk 
kereskedőnél
Szeged, Tisza Lajos körút 19.

' liter kölni 8 féle il la tban.................................P 480
1 liter Lotion és B a y - r u m .................................P 480
1 liter Dióolaj vagy foly. brillantin P 3'60
I kg. Bástya borotvaszappan . . . P P80
1 kg. Novus „ .............................. P 2 —
I kg. Ftlbus .............................. P 2 20
' / a kg. Fodrászpouder......................................P '50
1 db. timsó kicsi 22, nagy 28 fillér, azonkívül az összes 
íodrászati cikkek raktáron.

Aranyéremmel kitüntetve! |

SIPKOVITS BÉLA
Üvegcsiszoló és 
tüköráru gyára. 
Hibás tükrök újjá 
öntése, használt 
tükrök olcsó 
árban!

DEBRECEN,
Nagyvárad u. 15. Telefon: 23 -56 .

SILBER LEP BUDAPEST
VI., KIRÁLY UCCA 14. SZ. TELEFON:
ALAPÍTVA: 1910. 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.
, f

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

Egyetlen próbarendelés után ön is vevőnk marad.
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Meghívó.
A Debreceni Ipartestiilet Nőifodrász Mesterek 

Szakosztálya, a debreceni Kereskedelmi és Iparkamara, 
a debreceni Urifodrász mesterek szakosztálya, a buda
pesti Nőifodrász Ipartestiilet, a budapesti Nőifodrász 
Mesterszövetség, a budapesti Nőifodrász segédek or
szágos egyesületének erkölcsi támogatásával meg
rendezi 1933. évi március hó 19-én vasárnap Debre
cenben, az „Angol-Királynő” összes termeiben az első 
vidéki nőifodrász mesterek és segédek Országos fésülő 
és hajvágó versenyét, melyre az ország összes fodrá
szait tisztelettel meghívja a Rendezőség.

Személy-jegy 1.50 pengő. Verseny után tánc reg
gelig.

VERSENYSZABÁLYOK:
1. A tanulók versenyén részt vehet minden ipar- 

testületi tagnál beszerződtetett nőifodrász tanuló, te
kintet nélkül arra, hogy hanyadéves.

2. Az Országos tartósondoláló és vasondolálások 
versenyén részt vehet bármelyik ipartestületnek ön
álló mester vagy iparos tagja.

3. A 2. pont alatti versenyen részt vehet minden 
ipartestületi tagnál bejelentett nőifodrász segéd, akár 
férfi, akár nő.

4. A női hajvágó versenyen részt vehet a 2. és 3. 
pont alatt felsoroltakon kívül az ország összes uri
fodrász mesterei, iparosai és segédei.

5. A versenyző és modelljei részvételi jegyet kap
nak.

6. Mindazon versenyző, aki modellekre, szárító 
burára stb. reflektál, igényét legkésőbb március 10-ig 
személyesen vagy posta útján jelentse be a rendező
ségnek.

7. A versenyző köteles versenyszámai alatt fehér 
kabátban dolgozni.

8. A verseny intézőbizottsága a nevezésekkel kap
csolatos minden jogot fenntart magának.

Nevezési dijak: Egyes versenyszámba 5 P, Kettő
be 8 P, Háromba 10 P, Haj vágó verseny 4 P, Tanuló 
versenye 2.50 pengő.

Nevezési határidő 1933 március 16-ika. -  Utóne
vezés 25 % -al több. — Nevezni lehet a Debreceni Ipar
testületnél, Simonffy u. l/c., valamint Ramminger Ist
vánnál, Debrecen, Szent Anna utca 10—12. Telefon 
15-37. sz.

Vidékiek figyelmébe! A versenyre érkezők az An
gol Királynő-szállodában a szobák napi áraiból 20% 
kedvezményi kapnak.

Üdvözlet Karlársalmhoz!
írta: Nagy Gábor.

Egy pár nap múlva itt lesznek Debrecenben az or
szág legtöbb részéből iparunk művelői, az országos fé
sülő-, hajvágó- és ondolálóversenyen, melyet először 
rendez meg a debreceni nőifodrászmesterek szakosz
tálya, március hó 19-én.

Kartársi tisztelettel és megbecsüléssel üdvözöljük 
a városunkba érkező kollegáinkat, amiért eljöttek és 
elhozták a legdrágább kincsüket, a tudás fegyverét!

Köszönet azért az áldozatokért, amellyel nem kí
méltek sem anyagi, sem erkölcsi fáradságot és eljö
vetelükkel lehetővé tették a versenyt, a sikert pedig 
biztosították.

Nem tudom eléggé hangsúlyozni azt, hogy egy 
ilyen szakmai versenyre milyen nagy szükség van, 
hogy a nagyközönség is láthassa és tudja azt, hogy a 
fodrásziparunk ma már olyan színvonalon áll, hogy 
annak gyakorlása abszolút tudást igényel és mi fodrá
szok tudunk is dolgozni.

A nyilvánosság részéről is nagy érdeklődés nyil
vánul meg ezen verseny iránt, mert ezen a versenyen 
lesz alkalma a legmodernebb hajmunkák, frizurák el
készítésében gyönyörködni.

Ezen első országos fésülő-, hajvágó- és ondoláló- 
verseny legyen iparunk javára egy fénysugár, amely 
fénysugár aranyozza be a kartársi megbecsülés és ösz- 
szetartás útjait, hogy az az út mindég tündököljön 
úgy a jelenlegi, mint a jövő generátió boldogulására!
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Pesti-levél.
Az ipartestületek országos központjának vagy rö

viden IpOK-nak megalakulásával végre tető alá jutott 
a nagy mű, amelytől a kézműiparosság sorsának jobb
ra fordulását várja. Bárcsak beteljesednének a hozzá
fűzött remények, mert a kisipar talán még soha sem 
volt oly kétségbeejtő helyzetben, mint most. A romok
ban heverő gazdasági éiet legaljáról esdően nyújtja 
kezeit azért a segítő erőért, melynek révén ismét le
vegőhöz juthat. Minden bizalom az IpOK-ban össz
pontosul, amelynek atomjai is a mi vérünkből való. 
Higyjiik, hogy reményeink valóra válnak és a kézmű
iparosságra eme intézményének megszületésével egy 
szebb hajnal virrad!

Az optimizmus azonban ne ringasson bennünket a 
„most már minden rendben lesz" illúziójába. Amint 
nem létezik hiba nélküli ember, úgy műveinek alkotá
sában sem lehet tökéletes. Ez az IpOK szervezési sza
bályzatából is kitűnik. Különösen két pontja ütközik a 
jog és reálitásba. Az első, amely az ipartestületek elöl
járóságának engedélyezte a kiküldött jelölését, a má
sodik pedig, amely a kiküldöttek mandátumát hat év
ben állapítja meg. Már most vegyük bonckés alá e két 
ominózus pontot.

A kiküldött t. i. nem a közóhajt legjobban kife
jező közgyűlés keretében, hanem a testületi elöljáró
ság kebelében történik. Aki ismeri az ipartestületi éle
tet az tudja, hogy az elöljáróság mentalitása egyrészt 
nem mindég fedi a tagok akaratát, másrészt bizonyos 
függő helyzetben vannak az elnökkel szemben. Ebből 
lehet következtetni arra, hogy például a budapesti 
körzetben még véletlenül sem kerüllek az IpOK kikül
dötteinek választási listájára mások, mint a testületi 
elnökök. Holott, minden szakmának vannak úgyneve
zett reprezentatív emberei, akik tudásuknak, jellemük
nél fogva díszére válnának az. elnöki széknek, de mivel 
személyüket nem akarják a párttusákban megtépáz- 
tatni, elhárítják maguktól ezt a pozíciót. Egyéniségük
nél fogva tehát clirekt predesztinálva lettek volna az 
IpOK tisztségre, amely az ipari élet legmagasabb szer
veként van kijelölve, s így munkálkodásuk egy egé
szen más terréniumban mozog.

A fejtegetett kérdésbe szervesen kapcsolódik a 
második kifogásolt pont, a hat éves ciklus. Tudnivaló, 
hogy a testületi elnököket, mint általában a közéleti 
vezetőket szokás, világos hintán hozzák, de sze
metes kocsin távolít ják el három évre szóló mandá
tumuk lejária után, de nem ritkaság, hogy még előtte! 
Az ember gyarló és tele van indulatokkal Józan el
gondolással képzelhető-e, hogy akit hiúságtól vagy 
ambíciótól sarkalt terveinek megvalósításától kibukta
tás által elütnek, hogy az lelkesedéssel támogassa 
utódjának, akiben elbukásának fő okozóját látja, bár
milyen üdvös akcióját, amely az IpOK támogatására 
van utalva Hiszen a bukott elődre nézve az utód el
nök eredményes munkája vádiratot jelent. A két sors
irányító tisztség között levő nagy időbeli eltérésben 
éppen ezért sok egészséges eszme és újítás akadályoz
ható meg az érdekelt szakma véghetetlen kárára. Az. 
intézmény megalkotói szemelöl tévesztették, hogy az 
iparosság amikor vezetőségében változást eszközöl, 
akkor egy új, egy egészen más szellemet akar az élet
be vinni, amely mentes legyen az elejtett rendszer be
folyásától.

Dunamenti.

Iparunk általános sérelmei.
Iparunk általános sérelmei címen, egy állandó ro

vatot tartunk fent, melyben közölni fogjuk az iparunk
ban előforduló sérelmeket. Ezen rovatban közűitekre 
Kartársaim az észrevételeiket tegyék meg, hogy ez
által mód és alkalom legyen a helyes orvoslásra!
A borbély- és fodrászipar-lgazolvánnyal 

való üzérkedés.
Irta: Nemes Endre, Nyíregyháza.

Úgy gondolom, nem helyi jelenség, de a Csonka
ország egész borbély és fodrász iparának égető, sőt 
egyik legégetőbb betegsége, az iparigazolvánnyal való 
üzérkedés. Egyik-másik magáról megfeledkezett kol
léga „fióküzlet" címén, adja oda nevét potom pénzért, 
iparigazolványra jogosulatlan, sőt sokszor olyan egyé
neknek, akiknek a borbély-fodrász szakmához semmi 
közük nincsen. Ezen strómanok konokságából, a sza
kosztályok részéről, kellő felügyeletet gyakorolni, 
szinte lehetetlenséggel határos, mert magukat a köz
terhek viselése alól kivonják, rezsijük alig jelent va
lamit, így a terhek alatt nyögő, tisztes ipar rovására 
iparunkat alacsony nívóra züllesztik.

Közben az ilyen parazitákat kitenyésztő kollégák, 
akiknek fedezete mellett a lezüilés történik, velünk 
együtt keseregnek a szakma hanyatlásán, mint haj
dan, Mariánus kesergett Karthágó romjain!

Nem tudom az országban hol, hogy történnek az 
ilyen anomáliák, csak annyit tudok, hogy városunk
ban a szakosztályvezetősége, az utóbbi időben, több 
ilyen esettel állott szemben. Bár a jelentést a szakosz
tály minden esetben megtette, de mert törvényeink 
ezen a téren meglehetősen hézagosak, az eredmény 
a legtöbbször a semmivel volt határos.

Ezelőtt egy esztendővel, a „Nyíregyházi Úri- és 
Női-fodrászok Szakosztályáénak tudomására jutott, 
hogy a város egyik részén ilyen jogosítvány nélküli 
nőifodrászat nyílt, amely nőifodrászat tulajdonosa 
(nő lévén az illető) munkakönyvvel igen, de gyakorlati 
idővel nem rendelkezett. Nevezettnek üzletét, rövid
del a megnyitás után, a szakosztály éberségéből, már- 
már a bezárás veszedelme fenyegette, de fogott egy 
gyakorlati idővel rendelkező segédet és ennek nevé
ben folytatta az ipart mostanáig. Ez a volt segéd a 
munkáján kívül, oda adta azt az ipart, amelyért tíz 
esztendeig küzdött azért, hogy annak gyümölcsét más 
élvezhesse. Sőt még messzebb is elment a kollégánk, 
mert munkaadónőjét, hogy annak segédidejével az 
iparigazolványt elnyerhesse, az ipartestületen is be
jelentette.

A régi stróman, kimozdítása után eljött panaszéi
val ahhoz a szakosztályhoz, amelyik szakosztályt 
majdnem egy évig megtévesztette, félre vezette s ez a 
szakosztály (bár a feljelentést, hogy hivatása magas
latán maradhasson, iparigazolvánnyal való üzérkedés 
címén mindkét fél ellen megtette) az (') eltévedt fiát, 
szerető keblére ölelte. A jelenlegi utódnak stróman - 
ságáról még nem vagyunk meggyőződve százszázalé
kig, annyit tudunk, hogy ez a borbélyüzlet néhány 
hónappal ezelőtt bezárt, iparát nem adta be, s most 
ezen hősnővel szerződéses alapon, társas viszonyba lé
pett, hogy a társ valóban társ-e, ennek ellenőrzéséről 
és arról, hogy a társ az ipartestületnél, mint munkás 
be ne legyen jelentve, a szakosztály fog kellőképpen 
gondoskodni.
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Üzenet.
Üdvözlégy március e szent ünnepeddel. . .
Eljöttél mihozzánk, — tavaszi szellőddel,
Hoztál üzenetet a rab magyaroktól, — 
Megcsonkított hazánk mindenik tá já ró l!.. .

Igen!. . .  Elhozta a kín, s szenvedést eket, —
Hogy e mai napon sem ünnepelhettek . . .  
Béklyóban kezetek, — szabadságjogotok . . . 
Folyton ütnek, vernek, mert magyarok vagytok!

Azt üzenjük vissza, magyar Testvéreink, —- 
Hogy március Idussá még elkövetkezik!.. .
Lekerül a béklyó, —- meglesz a jogotok . . .
Nem fognak kínozni, mert magyarok vagytok!. . .

Addig is legyetek ízig-vérig magyar, •
Feldarabolt Hazánk úgy lesz naggyá hamar,
Ne feledjétek el, a Hitet, az Im át,. . .
Csak úgy éritek meg március Idussát, — 

a szép Feltámadást!
NAGY GÁBOR.

Borbélyinasból
a francia király udvari orvosa

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

(II. közlemény. Folytatás.)
És ez igen fényes cím volt, mert a háborús se- 

bészmesterhez csapatostul vándoroltak a mindenfajta 
betegek: a fogfájósak, a nyavalyatörősök, a golyvások, 
a vízkórosok, akiket márcsak a kés tudott meggyógyí
tani.

és egyszer csak eljött a mi Ambrusunk számára 
is a háború dicsőséges ideje! Éppen holnap indul Mon
té-. lean marsall serege a háborúba és Ambrus nem so
kat töpreng, felpakkolja kicsiny cók-mókját, beletesz 
a tarsolyába néhány éles borotvát, jól vágó kést, meg 
ollót és víg dalokat énekelve már a sereggel együtt 
masíroz. Nem telik bele egy hét, már künn vannak a 
harctéren, de nem sok kellett volna hozzá, hogy Amb
rus meg ne szökjék onnan. Mert az iszonyat, amit Pá
rizsban a pestises betegek között a „Hotel Dieu”-ban 
látott és mint ápoló végigszenvedett, gyerekjáték volt 
az akkori harctér borzalmaihoz képest. Ki tudná most 
megközelítőleg leírni azt, hogy mi volt az akkori há
ború kínszenvedése a maihoz képest?! Karddal estek 
egymásnak az emberek, ember-ember ellen harcolt, 
mintha csak vadállatok lettek volna, a sebesülteknek 
nem kegyelmeztek, a vérében fetrengőkbe még egy
szer és utóljára belemerítették a kardjukat, megcson
kították a foglyokat, kiszúrták a szemeiket, egészsé
ges embereknek tőből levágták a lábaikat, rémes 
mégesak rágondolni is. És a mi Ambrusunk most a 
kellős közepére került ennek a véres iszonyatnak! A 
sebesültek a földön hemperegtek, rettenetes ordíto- 
zásaiktól, borzalmas jajszavuktól visszhangzott a harc
tér. És mégesak nem is ez volt a legiszonyúbb! Hanem 
az az eljárás, ahogyan segíteni akartak rajtuk! Hall -

VILÁGMÁRKA!

H enné  I /Orientol!
Értesítés!

.1. MAS professor, a párisi első szakiskola vezér- 
igazgatója az általa feltalált világhírű 
hajfesték magyarországi egyedárusltásával a

a »Monopolia« kozmetikai és ipari 
vállalatot

hízta meg
Budapesten, V., Mérleg u. 10. sz. alatt
A HENNÉ L'ORIENTOL 27 színárnyalatban, úgy
szintén a hozzávaló mellékcikkek állandóan kap
hatók. Eladás kizárólag fodrászok részére!

„MONOPOLIA” KOZMETIKAI ÉS IPARI VÁLLALAT 
BUDAPEST, V. MÉRLEG UCCA 10. SZÁM.

HENNÉ L’ORIENTOL! VILÁGMÁRKA!

gassanak csak ide és remegjenek: akkor ugyanis az 
volt a divat, hogy a megsebesült harcos sebébe tűzön 
forralt olajat öntöttek vagy égő tüzes vassal kiéget
ték azt, mert azt hitték, hogy ezzel elejét veszik a seb 
további fertőzésének. Hát most tessék elképzelni, mi
lyen pokoli kínokat állhatott ki az a szerencsétlen ka
tona, akinek egy piszkos kartács leszakította a lábát 
és vérző, feltépett húsához tüzes vasat érintettek vagy 
a tüzessé tett olajat beleöntötték?! He most, mint any- 
nyi sokszor, közbelép az Isteni Gondviselés és egy 
olyan „Véletlent" ad a mi Ambrusunk kezébe, amely 
nevét örökre halhatatlanná tette. Persze, eleinte Amb
rus is a régi módszer szerint „kezelte" a harctér bor
zalmasan megcsonkított sebesültjeit és szorgalmasan 
öntözgette a forró olajat a sebekbe, amire természe
tesen olyan kínok következtek, hogy az a szegényse
besült a legtöbbször azt kérte a háborús felcserektől, 
hogy inkább szúrjanak egy kardot a mellébe, hogy 
azonnal haljon meg, mintsem ezeket a pokoli gyöt
relmeket kelljen soká szenvednie. De a háború egyik 
legvadabb napján, amikor megszámlálhatatlan tömeg
ben hozzák Ambrus elé a sebesülteket, egyszerre csak 
kifogyott az olaja. Hát most mit csináljon? Honnan 
szerezzen ő most a háború dühöngése közben olajat, 
hiszen még a helyéről se mozdulhat el. Körülnéz sze
gényes táskájában, mije van? És talál a tarsolyában 
egy tojást, meg egy kis rózsaolajat és egy fiaskóban 
egy kevés terpentint, amivel a foltokat szokta kipuc- 
colni a ruhájából. Nem sokat gondolkozik, feltöri a 
tojást, elönti annak fehérjét, a sárgáját meg összeke
veri a rózsaolajjal és hozzáönti a terpentint is és ezt 
az egész miskulanciát azon hidegen beleönti az előtte 
vergődő katona borzalmas sebébe. — Istenem mi lesz 
most? gondolta Ambrus, mit tett ő, hiszen neki forró 
olajat kellett volna a sebbe önteni vagy tüzes vassal ki
égetni azt?! De lám csak, a katona nem sikolt fel, ami
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kor ez a hideg keverék a sebéhez jut és kínjában nem 
könyörög neki, hogy inkább ölje meg, csak hagyja bé
kén és ne — „kezelje".

És amit a Véletlen adott Ambrus kezébe, ezt ö 
most már, bár titokban, de rendszeresen csinálja! Ösz- 
szevásárolja a harctér mögötti városokban a tojáso
kat, a tojásárgájükhöz önt egy kevés olajat és terpen
tint és ezzel keze! minden elébe kerülő sebesültet. És 
alig múlik el néhány nap, már az egész harctéren az ő 
nevét ismerik, már könyörögnek a sebesültek, hogy 
Ambrushoz vigyék őket, mert ennek valami olyan 
„csodaszer" van a kezében, ami fájdalom nélkül gyó
gyítja meg a legsúlyosabb sebesüléseket is. I lire per
sze eljut Monte-Jean hadvezér füléhez is, aki még ott 
a harctéren kinevezi „borbély-kirurgus"-nak és elren
deli, hogy ezentúl csakis azzal a keverékkel szabad a 
sebeket kezelni, amit Ambrus állít össze és mellére tű
zi a legnagyobb kitüntetést, amit csak francia ember 
kaphatott.

És ezzel a mi Ambrusunk híre már meg volt ala
pozva. Amikor hazatér a háborúból, már költemények
ben dicsőítik a nevét és ott van Monte-Jean marsall 
közvetlen környezetében, aki bemutatja őt a király
nak. De éppen itt kezdődik a mi szegény Ambrusunk 
tövises kálváriája.

Folyt, köv.)

Hannibál.
írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Mikor a rómaiak köztársaságának hatalmi vágya 
már határt nem ismerve még Afrikában is hódító had
járatra indult, kellemetlen meglepetésben részesült 
idehaza, mert Hannibál átkelt az ő pusztító hadával az 
örök hóborította Alpeseken és megjelent Róma előtt. 
Egy szörnyű jajkiáltás hangzott el északról és terjedt 
el délre: Hannibál Róma kapui előtt! Nincs aki feltar
tóztassa! Hannibál Róma ellen indul!

Szaktársaim! Valamikor régen, mikor még isko
lába jártam és a világtörténelemből is tanultam vala
mit, maradt meg emlékemben ez a Hannibálról szóló 
történet.

A borbély és fodrász szakmára pórbálom én alkal
mazni ezt a Hannibál hadjáratot. Nevezetesen, a fod
rász ipar is eljutott az ő fejlődésének fénykorához, az 
örök hiúság, az örök divatszülte nőifodrászathoz. 
Olyan szépen indult ez a szakma, hogy a jólétnek a 
Csimborasszóját ígérte a szakma űzőinek. És mi tör
tént, ugyanaz, ami a nagy Rómával. Róma letért a he
lyes útról, tisztességről, a vallásról és elég volt egy 
Hannibál és szertezüllött.

A mi szakmánk vezetősége is letért a helyes útról. 
Ahelyett, hogy a fejlődésnek indult szakmát iparkod
tak volna megerősíteni, elfogta őket a hatalmi vágy és 
ott akarlak hódítani, leigázni, ahol nem a leigázásnak 
letl volna helye, hanem az együttműködésnek. Min
denki vezető akart lenni, elnök, stb. És az együttmű

ködés helyett a szétzüllés következett be. Különválasz
tották ezt a szakmát és hogy minél több tagjuk le
gyen, kitermeltek egy Hannibál hadsereget, azt hivén 
botorul, hogy minél gyorsabban termelnek maguknak, 
tábort, akik a vezetőszékben megerősítik őket, annál 
nagyobb lesz a hatalom. Nem gondolva a következ
ményekkel, hogy a pár hónap alatt képesített tábor
ban nem lehet szakmai tisztesség, nem fejlődhetik 
bennük a szakma iránti becsület, szeretet. Ma már 
ahogyan a fővárosi lapokból olvasom, mindegyikben 
felharsan a vészkiáltás, hogy Hannibál a kapu elölt. 
Megjelentek a kis pusztító Hannibálok, a kitermelt 
kontárok és nincs aki feltudná tartóztatni az ő rom
boló munkájukat. A jólétet Ígérő fodrászipart tönkre 
teszik ezek a veszedelmes Hannibálok.

Kedves Szaktársaim! A 12.-ik órában kérem Önö
ket, hagyjanak fel ezzel a szakmát leziillesztő tömeg- 
termeléssel! Lássák be azt, hogy úgy járunk vele, mint 
az a sváb, aki maga alatt fűrészelte a fát. A fűrész 
könnyen ment, mert a sváb súlya az ágat nyomta, de 
mikor a középen túl volt a fűrész, az ág letörött a 
svábbal együtt és összetörte magát. A jövőre is kell 
gondolni. Ha már ennyire e/galoppirozták magukat, 
vessünk gátat a túltermelésnek, különösen a gyorster- 
melésnek. Ne vegyünk fe l tanulót csak négy évre. Az 
üzleti nevelésre pedig külön súlyt kell helyezni, mert 
ha jól képzett, üzleti tisztességre nevelt új generáció 
marad utánunk, akkor idővel megszűnik a vészkiáltás, 
hogy Hannibál a kapu előtt!

Válasz Budapestre.
A Budapesten megjelenő „Fodrász-Újság" két 

legutóbbi számában „Rút megtévesztés” és „Üzenet 
Debrecenbe" című közleményekre a következőket vá
laszolom:

A fenti cikkek íróját nem ismerem, de a jogos és 
tárgyilagos megállapításai hiányoznak, egyben sorai 
túlhaladják a jogos kritika határát.

A fenti közlemények egyik munkatársam szemé
lyét kritizálja, de névleg nem nevezi azt meg. Egyben 
jóakaratukig engem is figyelmeztet, „hogy jobban vá
logassam meg a tudósítóimat." Kijelentem, hogy ami
kor a lapomat megakartam indítani, nem fordultam a 
névtelenül meghúzódó cikkíróhoz, —- s ezután sem 
fogok. Kénytelen vagyok ezen támadást Ízléstelen po
litikának nevezni és visszautasítani, de egyben kérem, 
hogy konkrét vádakkal álljon elő „A kis hamis" ellen. 
Lapomat nem azért indítottam, hogy a fodrásztársada
lomban viszályt idézzek elő, de mint független szaklap 
tulajdonosa, mindenkor a közérdeket fogom szemelőtl 
tartani. Annyit ellenben elvárok laptársamtól, hogy a 
felmerült polémiákat személyeskedés helyett a kifo
gásolt dolgoknak tárgyilagos megvilágításával döntse 
meg. További polémiákba nem bocsájtkozom, ellenben 
más modorban és személyeskedések mellőzésével, a 
közügyekért való együttműködésért bármikor állok 
rendelkezésükre. Nagy Gábor f. szerkesztő.

FRICK TESTVÉREK
Legm odernebben  b eren d ezett m üköszörüs  
üzem e.

Finom acélárúk  és fo drásza ti c ikkek  szaküziete . 
D ebrecenben csak
FERENC JÓZSEF UT 1. SZ. ALATT VAN.
Vidékre is lelkiismeretes, pontos kiszolgálás. Olcsó áraki
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Kritika egy kollegáról.
Irta: Nagy Gábor.

Néhány jó éve annak, ami- 
1 kor Törzsök Józsefnek, a je

lenleg is fiatal kollegánknak 
gyönyörtT szép versei napvilá
got láttak a különböző lapok
ban . . . Már akkor büszkén 
vallottak őt kollegánknak és 
barátunknak, mert gyönyör
ködhettünk az ő szebbnél 
szebb költeményeiben, novel
láiban, melyeknek megnyilat
kozásában egy igazi tehetsé- 

t ö r z s ö k  Jó zs e f  get láttunk már akkor is. Fi
gyeltük az ő tehetségét, költői lelkének irodalmi meg
nyilatkozását és joggal valljuk, elismerjük, hogy 
olyan tehetsége van, amely tehetséget sem elsajátítani, 
sem pedig megtanulni nem lehet.

Nem is olyan régen a „Pesti Hírlap” országos re
víziós dalpályázatán vett részt. Ezen a dalpályázaton 
több mint ezer legkiválóbb, irodalmikig is közismert 
nevek szerepeltek. Törzsök József kollegánk bekül
dött versével elsőrendű dicséretben részesült. (II. díj.)

Ezen irodalmi siker igazolja kritikánk megállapí
tásait, mely Törzsök József kollegánk tehetségére fel
tűzte a legszebb értéket, az elismerésnek soha el nem 
hervadó babérkoszorúját! Egyébként itt közöljük a 
díjnyertes költeményét, melyet a most megtartott 
márciusi nyilvános ünnepélyen, a női felső kereske
delmi iskola tornatermében Horovitz Gizella lll.-ik év
folyamú tanuló rendkívüli nagy hatással adott elő.

Igazságot Magyarországnak!
Nem /esz szivünkben addig nyugalom, 
Amíg a hon egy fe ldúlt sirhalom,
Amíg a korcs e szót hullt hon felett 
Egy meggyalázott dicső kort temet.
Ver mossa mindig ezt a fö ld  rögöt,
Amíg a gazság meg nem bűnhődött 
S addig a béke sohasem jöhet el,
Amíg egy nemzet sírva követel 
Iga/.súgó t Magyarországnak.

Az. ős Kárpátok és a Fenyvesek,
Az egymáshoz, nőtt hű szerelmesek 
N yitó it szemekkel ébren állnak őrt 
A régi honhoz, most is hűek ök.
Tudják, hogy szivünk értük dobban itt, 
Tud ják, hogy bennünk lángol még a hit 
S ha már hitünknek fénye gyenge lesz, 
Erős karunk ma jd kardunkkal szerez. 
Igazságot Magyarországnak.

Erdély szivében megmozdul az érc 
Suttogni kezd az erdő es a bérc 
S amíg alattuk granicsár dalol, 
Erdélyhez, át a Felvidék hajol,
Reá is most az áruló b itor,
Hazát gyalázó, gyáva cseh tipor. 
l'JgV fá j, de hisszük nem örök seb ez — 
S ha senki nem, majd haragjuk szerez. 
Igazságot Magyarországnak.

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

REX-FELE valóságáról és tartósságáról

TÉGELYES k“ s"lerl

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

Egyéb

használja. A tégelyekhez bo
rotvaszappan betét külön is 
kapható.

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

T
Városi raktár:

PIAC UCCA 69. SZ.
Illatszertől'.

A Bácskából át búsan sír a szél,
Nem é rtjük  meg, de tud juk, m it beszél, 
Azt mondja: o tt már néma minden a jk, 
Vad szerb erőszak fo jtá  el a dalt,
De a lélek most is csak magyar 
Rabláncra fűzve élni nem akar . . .
S ha majd törötten mégis összerogy, 
Még akkor is csak azt k iá ltja , hogy: 
Igazságot Magyarországnak!

Lázong, dühöng a kéklő Adria,
Az. Óceánnak hallgató fia.
Ölében félve meglapul a szírt,
M íg hullám-ökle felhőket szakít.
Bömbölve zúg s a hangja visszavág, 
Mennydörögve a szirtle tökre hág 
Az égig ér fe l habfodros feje  
S a csillagokba harsogja bele:
Igazságot Magyarországnak!

A lfö ld  ölén a nyíló vadvirág,
Ringó kalászok, játszó délibáb 
A fű, a lomb, az apró kis tanyák 
H ívják a régen elrabolt anyát ■—
S míg arcukon harmatkönny ragyog,
A mennybe száll fe l fá jó  sóhajok —
Az Isten e lő tt hajtanak térdet 
S remegve, búsan zokogva kérnek:
Igazságot Magyarországnak.

TÖRZSÖK JÓZSEF.

Kartársaini! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Úri- és Hölgy fodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!
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Felhívás a helybeli Karlársakhoz!
A f. hó 19-én megtartandó országos versenyhez 

a modellek elmét szíveskedjenek még a mai nap fo lya
mán Ramminger István sz. o. elnöknél (Szent Anna 
ucca 12.) szám alatt hejelenteni. Rendezőség.

Rendelet.
Kivonat az 1932. évi VIII. t.-c. és ennek vé«re- 

hajtása tárgyában kiadott 163.400—1932. K. M. 
szánni rendeletéből.

A törvény 23. §-a módot nyújt arra, hogy az 
ugyanazon iparágat, vagy rokoniparágakat űző iparo
sok az ipartestületeken belül szakosztályokat alakít
hassanak, sőt ezen túlmenőleg kimondja, hogy a fel
ügyeleti hatóság megengedheti az éredekelt iparosok 
kérelmére, hogy az ugyanazon iparágat, vagy rokon
iparágakat iiző iparosok érdekeinek megfelelően több 
szakosztályt alakíthassanak.

A törvény ezen rendelkezése szerint a szakosztá
lyoknak feladatuk:

A törvény 24. §-a szerint a szakosztályok szer
vezetét, munkakörét és eljárását, valamint munkaerőik 
alkalmazását és költségeik fedezésének módját a szak
osztály tagjai által megállapított és az ipartestületi 
elöljáróság által jóváhagyott ügyrend szabályozza.

E §. 2. bekezdése azt állapítja meg, hogy a szak
osztályok működése felett a felügyeletet az elöljáró
ság gyakorolja.

Amint tehát fentiekből látható, a törvény és a V. 
U. átveszi az ipartestületnél jelenleg érvényben levő 
szabályokat, tehát lényeges újítás • a levelezésre vo
natkozó részen kívül - a szakosztályokra vonatkozó
lag nincs.

A törvény 25. §-a az ipartestület kebelén belül új 
bizottságokat kreál és ezt „Ipartestületi Szék”-nek ne
vezi. Az Ipartestületi Szék feladata az üzleti, kari tisz
tesség és az ipartestületi fegyelem követelményeinek 
érvényesítése, valamint az iparosok között, az ipargya
korlás terjedelme tekintetében esetleg felmerülő ellen
tétek békés kiegyenlítése.

Az Ipartestületi Szék feladata tehát a tagok kö
zött az üzleti verseny tisztességét érintő szokás, eljá
rás, vagy újítás helytelenségére a tagok figyelmezte
tése, ennek eredménytelensége esetén pedig a felje
lentés megtétele.

Az Ipartestületi Szék bünteti meg a renitens tago
kat akiket tisztségüktől is megfoszthat, (lásd a 6—13. 
§-ok ismertetésénél!)

Az Ipartestületi Szék kihágási ügyekben 
amennyiben erre az elöljáróságtól meghatalmazást 
kap - mint szakképviselő is eljárhat.

Mivel a törvény rendelkezése szerint az Ipartestü
leti Szék szervezését eljárási rendjét az alapszabályok 
fogják megállapítani, annak ismertetésére még visz- 
szatérünk.

Szintén új bizottság a „Munkaügyi Bizottság” is, 
amelynek feladata a munkaviszonyból származó közös 
érdekű ügyeknek az alkalmazottaknak bevonásával 
történő megtárgyalása.

Mivel e bizottság szervezetét, munkakörét és el
járását az elöljáróság által jóváhagyandó ügyrend 
szabályozza, ennek ismertetésére annak idején térünk 
vissza. (Törvény 26. és V. U. 23. §-a.)

Intézkedik a törvény 27. és a V. U. 24. §-a a Bé
kéltető Bizottságokról is, amely azonban semmi lénye
ges újítást nem tartalmaz.

A törvény 28. és 29. §-a az ipartestület irodasze
mélyzetéről, 30. §-a az alapszabályok tartalmáról, a 
31. §. pedig arról intézkedik, hogy jövőben a közgyű
lés határozatainak egy részét jóváhagyás végett az 
iparhatóságnak kell bemutatni, nem pedig, mint eddig, 
a kereskedelemügyi miniszternek.

A törvény 32. §-a a felügyelet kérdésével foglal
kozik és kimondja, hogy a felügyeletet vidéken az il
letékes 1. fokú Iparhatóság (Debrecenben az I. fokú 
Közigazgatási Hatóság) gyakorolja.

1. Az ipartestület feladatkörén belül a szakosztály 
kötelékébe tartozó iparosok érdekeinek figyelemmel 
kisérése és felkarolása;

2. Az ipartestület tájékoztatása mindazon ügyek
ben, amelyek a szakosztályokban egyesített iparoso
kat érintik, továbbá megfelelő javaslatok tétele és 
megfelelő intézkedések kezdeményezése;

3. Az ipartestület közgyűlése által a szakosztály 
elé utalt vagy annak átengedett ügyek intézése.

A V. U. 19. §-ának 2. bekezdése a törvény fennt- 
idézett rendelkezését azzal egészíti ki, hogy a költsé
gek fedezéséről, a szakosztály tagjai által megálla
pított és az ipartestületi elöljáróság által jóváhagyott 
ügyrend keretein belül gondoskodhassanak. Ezen ren
delkezés szerint tehát, ha egy szakosztály alkot magá
nak ügyrendet és azt az elöljárósággal jóváhagyatja, 
tagdíjakat szedhet.

Érdekes és fontos újítása a V. U. 19. §-a 2. be
kezdésének, hogy a szakosztályok közvetlenül csak 
saját tagjaikkal levelezhetnek; ha az ipartestület ke
belében levő másik szakosztályhoz intéznek átiratot, 
ennek másolatát az ipartestületnek be kell mutatniuk; 
míg, ha nem az illető, jelen esetben debreceni ipartes
tület tagjaihoz írnak levelet, vagy intéznek átiratot, 
azt csak az ipartestület útján küldhetik el. így tehát, ha 
pl. a cipész szakosztály Kiss .János cipészmesternek ír, 
ennek tartalmához az ipartestület hozzá nem szólhat, 
de ha a cipészszakosztály átír pl. a lakatos szakosz
tályhoz, ezen átiratának másolatát már köteles bemu
tatni az ipartestületnek, míg, ha ugyanez a cipész, szak
osztály Nagy István bőrkereskedőnek ír, köteles ezen 
levelét az ipartestületnek beszolgáltatni, amely aztán 
intézkedik a levél továbbításáról. (n—y)

Válság.
írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Nagyon sokat írtak már a lapok, szakemberek, a 
válságról, sok terveket készítettek megoldására, de 
ezideig mindenféle kísérletezés, mindenféle jótanács 
hiábavalónak bizonyult, mert ez a rettenetes állapot 
nem helyi, sőt nem is országos, hanem az egész vilá
got megnyomorító világválság. Az egész világ keres
kedelme, az egész világ ipara a legnagyobb gyáripar
tól a legkisebb magányosan dolgozó kisiparosig, érzi a 
világ rendes vérkeringésének a hiányát. Ennek a vér
keringés hiánynak első és legnagyobb áldozata az, 
akinek legkevesebb az ellenálló képessége és ez a 
munkásosztály. A munkásosztálynak nincs keresete, 
tehát nem tudja táplálni a kereskedőt, az iparost, mert 
nincsen miből. De így vannak a hivatalnokok is, ötő-
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líik is levonnak sok-sok százalékot a fizetésükből, eze
ket a levont összegeket valahogyan be kell hozni, 
mert a családnak élni kell. Ezek miatt lefokozzák min
den téren az igényeiket, ebbe az igénylefokozásba na
gyon is beleesünk mi, borbély és fodrász iparosok. 
Igazán siralmas a kisiparosok helyzete, tekintet nél
kül arra, hogy milyen ipart űznek. Vevőkörei és meg
rendelőinek száma napról napra kevesebb, hova fog 
ez vezetni? A kisiparos nem hagyhatja el az ő üzemét, 
műhelyét, üzletét, még akkor sem, ha az kilátástalan, 
mert akkor mindent elveszít. Eddigi életének, munkás
ságának minden eredménye veszendőbe menne. Az a 
kis műhely, az a kis fodrászüzlet, az adott neki és csa
ládjának kenyeret. Néhány iparosnak esetleg még van 
egy kis háza, de a házból nem lehet kenyeret vágni, 
pedig a ház valamikor a jólétnek volt a kifejezője. Ma 
pedig teher, még pedig olyan teher, hogy szeretne tőle 
igen-igen sok tulajdonos megszabadulni, de nem tud. 
Következik tehát az eladósodásnak a folyamata, a ház
nak megterhelése, kölcsönök igénybevétele és a nyo
morúság mindig nagyobb és nagyobb lesz. A kis ipa
ros, mint adóalany, hiába írja be az adóvallomási 
ívébe, hogy keresete nincsen, tehát jövedelme sem le
het, mert ahol munka nincsen, mert a vendégek száma 
mindig kevesebb, ott kereset sem lehet, tehát jöve
delem sincsen. Az adót kivető hatóságok ezzel nem 
törődnek. A vallomást tevő él, tehát van jövedelme és 
ha jövedelme van, akkor van keresete is, így definiál
ják az adóalany helyzetét. Arra azonban nem gondol
nak és azt nem is hiszik el, hogy lehet élni rövid, át
meneti ideig hitelekből is, már pedig a hitel nem jöve
delem, nem kereset és így nem lehet adóalap.

Ez a kisiparos tragédiájának kezdete. Az adósság 
nő és a vége az, hogy dobra kerül minden, még a kis 
házacska is, mert mint fentebb írtam, abból kenyeret 
vágni nem lehet, az ma csak teher.

Ezen a lejtőn csak ngv állhatunk meg és akkor, 
ha jön az ország becsületes lakosságától óhajtva várt 
revízió. De mielőtt ez az. óhajtott revízió bekövetkez
nék, mert rögös az út odáig, kedves Szaktár
saim, végezzünk mi magunk között egy kis revíziót. 
Lássuk be azt, hogy azzal, ha egymás szájából akar
juk kinézni a falatot, ezzel nem segítünk sem magun
kon, sem a szakmánkon. A pénztelenség nyilvánvaló. 
De ha mi egymás ellen dolgozunk nem lesz nagyobb a 
kenyerünk. Á jelenlegi filléres reklámárak igazán nem 
alkalmasak a lejtőn való megállásra.

Amióta szakmámat folytatom, mindig arra töre
kedtem, hogy úgy szakmai téren, mint társadalmi té
ren iparunknak becsületet szerezzek. Sohasem akar
tam, nem törekedtem ara, hogy szaktársaimnak, bárki 
legyen is az, kárt okozzak. I ellát most arra kérem az 
összes szaktársaimat, hogy egyesült erővel iparkod
junk és hassunk oda, hogy ezt a nagy válságot minél 
könvebben legyük elviselhetővé!

Rendkívüli közgyűlés a Budapesti Férfifodrász Ipartes- 
tiiletben. Rendkívüli közgyűlést tartott február 23-án a buda
pesti borbély-, fodrász és parókakészítő ipartestület, az új 
testületi alapszabályok megállapítása tárgyában. A tagok egy 
része súlyos alaki hibák miatt a felsőbb hatóságokhoz előter
jesztéssel éltek a közgyűlés megsemmisítése végett.

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

ÉRTESÍTÉS! FONTOS!
Tudomására hozom a t. Kollégáimnak, hogy 1933. 
március hó 19-én Debrecenben tartandó ORSZÁ
GOS VERSENY FÉSÜLÉS keretében bemutatom 
az általam forgalomba hozott

„INNOCAMIN”
nevű közismert és 100%-ig méregmentes folyé
kony hajfestéket. Egyben felhívom a Kollégá- 
gákat, hogy amelyik városban még nincs leraka
tom oda szívesen adnék egy lerakatot, a feltéte
lek miatt levélben lehet érdeklődni és rendelést is 
erre az alábbi címre kérem, melyet posta fordul
tával szállítok.

R A N D A U L Á S Z L Ó
„INNOCAMIN" HAJFESTÉK VEZÉRKÉPVISELET

BUDAPEST I. KÉR.,
Horthy M iklós út 76. IV. em. Telefon: 581-78.

VIDÉKI LERAKATOK:

Újpest: Bárány Csaba, Árpád ut 71.
Baja: Kemény József.
Szeged: Dudás Sándor, Tisza Lajos körút 3. 
Miskolc: Kosahuta Pál.

0 H Í R E K . 0
Felhívás a debreceni Karlársakhoz!

A helybeli Kartársak a Szaklapot példányonként 
özv. Szász György né Piac ucca 64. sz. a la tti tra fik já 
ban, m int helybeli egyedárúsítónál szerezhetik be, 
Ugyanott a Szerkesztőség megbízást adott az előfize
tés és hirdetések felvételére. Budapesten az előfizetést 
és a hirdetést Csernyák József kartársunknál IX. kér. 
Lányai ucca 49. szám alatt lehet feladni. Másnak sem 
előfizetés, sem pedig hirdetés felvételére, úgy helyben, 
mint vidéken megbízást nem adott, ezek szerint ha 
bárki kísérletet tesz, kérjük a hatóságnak átadni, egy
ben szerkesztőségünket értesíteni. Szerkesztőség.

Az üzletbérek havonta fizethetők. A legutóbb megjelent 
1300/1933 M. E. számú rendelet értelmében üzlet, műhely, iroda, 
lakás és egyéb helyiség bérét, ha az. előre jár, havi egyenlő 
részletekben lehet megfizetni, a havi részleteket minden hónap 
5-ik napjáig kell kifizetni. A bérösszeget havi részletekben 
még akkor is lehet fizetni, ha a rendelet életbeléptetés előtt 
létrejött bérleti szerződés másképpen rendelkezik. A részlet- 
fizetési kedvezmény kiterjed a bérösszegen felül járó mellék
szolgáltatások (pl. fűtési járulék, liftpénz, házmesterpénz) fi
zetésére is. A havi részletekben való fizetés miatt a bérbe
adónak kamat nem jár.

Az adófelszólamlási bizottság határozata elleni jogorvos
lat módja. Az. általános kereseti, jövedelmi vagyonadó sérel
mes határozata ellen a felszólamlási bizottsághoz felebbezéssel 
lehet élni. A bizottság a másodfokú határozatot, amennyiben 
az. adózó a felebbezési tárgyalásra való megidéztetését kérte,
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előtte élőszóval hirdeti ki. De egyébként a felszólamlási bizott
ság a határozatáról írásban is értesíti a felebbezőt. A másod
fokú határozat ellen annak kézbesítését követő 15 nap alatt, 
felebbező panasszal élhet a közigazgatási bírósághoz, amely 
végső fokon határoz. A panasz az illetékes m. kir. pénzügy
igazgatósághoz nyújtandó be. Amennyiben felebbező panaszát 
nem személyesen adja be, hanem postán küldi el, az minden
kor ajánlott levélben küldendő, mely esetben a 15-ik napon 
éjféli 12 óráig még postára adható. A panaszírat illetéke 2000 
pengőig 2 pengő, ezenfelül minden megkezdett 1000 pengő 
után I pengő. Ha a panasz tárgyának értéke meg nem becsül
hető, az illeték 2 pengő, amely illetéket a panaszíratra ragasz
tott okmány bélyegekkel kell leróni. A bélyegeket átírni, vagy 
bélyegzővel átütni nem szabad A panasznak adó fizetésére ha
lasztó hatálya nincs, tehát az előírt adó behajtható. Ha azon
ban az adózó az előző évre kivetett adónak megfelelő összeget 
befizette, a panasz elbírálásáig, de legkésőbb 0 hónapig a vi
tás összegre árverést kitűzni nem lehet. A kir. pénzügyigazga
tóság saját hatáskörében, a vitás összegre még további 3—3 
hónapra felfüggesztheti a végrehajtási eljárást, további fel
függesztést azonban csak a pénzügyminiszter engedélyezhet.

Kivel rendeztessük be üzletünket úgy, ahogy ezt mi el
képzeltük magunknak s amellett olcsó is legyen, amikor üzle
tet akarunk nyitni. Magunknak elkészíteni nem a legcélsze
rűbb, mert eddig még mindég beigazolódott, hogy az így elké
szített berendezés előállítása jóval túlhaladta az előirányzott 
összeget s amellett nem a kívánságainknak megfelelőt kap
tuk. A készen vásárolt bútornak a legnagyobb előnye, hogy 
látjuk, sőt kiválaszthatjuk azt a berendezést, ami éppen a leg
jobban tetszik. Hol vegyük tehát üzletünk berendezését, hogy 
minden tekintetben teljesen meglegyünk elégedve. Csak is olyan 
cégnél, amely sok-sok éves tapasztalattal bir s így a legna
gyobb hozzáértéssel rendez be minden zsánerű üzletet. A mai 
viszonyoknak megfelelően, a legolcsóbban: Halász Ödön fod
rászberendezési és felszerelési cég (Budapest, VII., Csengerv u. 
26. sz.), az elmúlt évek folyamán számtalan Ízléses, olcsó és 
praktikusan berendezett úri és női fodrászüzletek berendezé
sével tette szakmánkban közismertté nevét. Halász Ödön min
tabútor raktárát és fodrászfelszerelési szaküzletét okvetlen 
keressük fel, mielőtt bármire is szüKségünk volna, mert itt 
feltétlenül magtaláljuk mindazt, amit keresünk, miután a cég 
raktáron tart minden megfelelő üzletberendezést, valamint a 
szakmánkban elképzelhető összes fodrászkellékeket, óriási vá
lasztékban. Ajánljuk ezen szolid és olcsó céget kartársaink 
figyelmébe.

Megjelent a jövedelem és vagyonadó, valamint általános 
kereseti adó 1933. évi kivetéséről szóló rendelet. Évről évre a 
m. kir Pénzügyminiszter a pénzügyi hatóságokat a jövedelem 
és vagyonadó és általános kereseti adó kivetése tekintetében 
rendeletileg bizonyos irányítással látja el. Ebben a tárgyban 
megjelent 18.000/1933. P. M. számú rendelet számol a mező
gazdaság leromlott helyzetével, azonban nem számol a keres- 
kedelen és az ipar megromlott helyzetével. - A debreceni 
kereskedelmi és iparkamara ebben a tárgyban a pénzügymi
niszter úrhoz egy tiltakozó előterjesztést tett és az előter
jesztésében megsürgeti a közszolgáltatások után fizetendő 
kamat mielőbbi leszállítását is.

Az Ángyán Rt. kényszeregyezsége. Az Ángyán Béla Koz
metikai, Fodrászkellékipari és Kereskedelmi Rt. budapesti (Rá- 
kóczi-út 40) bejegyzett cég 1931-ben alakult részvénytársasággá 
az 1902-ben létesült Ángyán Béla egyéni cég üzletének átvé
telére. Az igazgatóság tagjai: Ángyán Béla, Ángyán Gyula és 
llalápy Jenő. A részvénytársaságot a súlyos gazdasági viszo
nyok, különösen a fodrászipar pangása, már régebben fizetési 
zavarokba sodorta. Hónapok óta tárgyalások folynak a hite

lezőkkel magánegyesség létesítése végetl és miután a tár
gyalások nem vezettek eredményre, az igazgatóság a kény- 
szeregyességi eljárás megindítását kérte. A belerjesz
tett ideiglenes vagyonmérleg 50.350 P árúkészletből, 10.000 P 
adósokból, 341 P készpénzből és 500 P berendezésből álló 
61.191 P aktívákat tűntet fel, amivel szemben a társaság pénz
hitelezőknek 15.759 pengővel, árúhitelezőknek 23.754 pengővel, 
köztartozások fejében 28.378 pengővel tartozik, úgy, hogy a 
passzívák 67.711 pengőre rúgnak. A vállalat a hitelezőknek 
50 százalékos kvótát kínál és pedig az egyesség jogerőre 
emelkedésének közzétételétől számított 150-ik napon kezdődő 
öt egyenlő havi részletben Ígéri megfizetni. A hét pénzhite
lező sorában nagyobb követeléseik a következőknek vannak: 
Ángyán Béláné 3000 P, Dvorák László 3992 P, dr. Tárnok Béla 
2200 P, Varga Boldizsárné 5000 P. A 92 árúhitelező majd
nem mind apró, jelentéktelen összegeket követel.

Meg lehet élni pénz nélkül is. Seattleben (Washington ál
lam) 50.000 munkanélküli megalakította a munkanélküli polgá
rok ligáját, amelynek tagjai a pénzforgalom teljes kikapcso
lásával élnek. A liga többi között ruha- és cipőgyárat, szénbá
nyát, több farmot, állattenyésztő telepet, autógarázsokal, fod
rászüzleteket és más vállalatokat tart üzemben. A tagok mun
kájuk ellenében szükségleti cikkeket kapnak, a vállalatokat 
csődbe jutott vállalkozók ingyen adták fit a ligának, amely la
kások karbantartására is vállalkozik s a javítási munkák elle
nében a liga tagjai bizonyos ideig ingyen lakást kapnak. — 
Washington állam erdőket adott a ligának faírtási célokra. A 
liga még színielőadásokat, hangversenyeket és láncmulatságo
kat is rendez tagjai számára, ugyancsak szövetkezeti alapon.

APRÓ HIRDETÉSEK.

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

szertárral, 6 személyre berendezve, családi okok miatt 
olcsón eladó. Gondtalan megélhetést nyújt. Megbízott 
e szaklap felelősszerkesztője.

Debrecen legjobb helyén úrifodrászüzlet, amely 80 éve áll fenn, 
biztos megélhetést nyújt, sürgősen elköltözés miatt ol
csón eladó. Megbízott e szaklap felelősszerkesztője.

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

Jómunkás, nős, borbély- és fodrászsegéd azonnalra alkalmazást 
keres, Debrecen Erzsébet ucca 45. Borkó.

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

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

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 20-89.
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A & E E. H  A -fé le  borotvá k : asz OrsszáQOS Kész- 
m ű v e s  Ipari Tárlaton asz e s z ü s t k o s s z o r u s  
m esterd íjja l le tte k
k itü n te tv e ! —

A BLEHA név teljes garanciát nyújt.

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

A já n lo m  a z  á lta la m  K é s z í te t t  19 cm  
Q o s s z u  Non p lu s  ultra tja jv á g ó o lló -  
k a t, m e l y e k  (jo m o ru a n  v a n n a k  k ö 
s z ö r ü lv e , n em  to ln a k  é s  a le g fin o 
m a b b  a n g o l K a ls e r  E lllso n  S l)e fe -  
e l  b o r o tv a -a c é lb ó l  k é s z ü ln e k ,  
á ra  6-— p e n g ő .

Bleha 24-- s a legkeskenyebb 
borotva francia éllel . . . 4'20 P

Bleha 25-ös borotva minden 
szélességben ;V8, Vs, rVs és (i/8
francia é l ......................... 5'— P

Bleha 27-es francia él . . . 4-20 P
Bleha 28-as francia él . . . 4'20 P
Bleha 29-es francia él . . . 5’— P
Bleha 50-es fél homorú él . 7 — P
Bleha 7 6 ..............................8 — P
Bleha 20-as homorú él . . 7 20 P
Bleha—Supra fél francia él . 6'— P 
Bleha—Supra fél homorú él . 7-— P 
Bleha—Szecskő francia él . 4'80 P

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

F igyelem

olcsó  CIKK !

PAPP LAJOS
ILLATSZERTÁRA

ÍECEN
U. 58. SZ.

12 drb haj cakkszorító .................................. ... P —.20
'A kft finom illatos p ú d e r ............................
1 lit. linóm erős illatú kölnivíz 8 lile

... P —.50

különlegesség' .................................. ... P 5.—
1 lit. dióolaj barna illatos ............................
1 kg. Schiitzer-Albus vagy öttorony

... P 3.60

borotvaszappan .................................. ... P 2.40
1 drb. vérelállító stílt .................................. ... P —.16
1 drb lila timsó ............................................... ... P —.28
1 drb Matador fodrász fésű ..................... ... P —.70
'A kg. körömlakk 8 színben ..................... ... P 4.—
1 dkg. Kyx körömfényesitő por ...............
1 drb 3 sarkos netz kendő 3 színben

... P —.30

ondoláláshoz .................................. ... P —.50
12 drb Neverrip gum . . .? ............................ ... P 1.20

Vidékre utánvétte l! 
Csomagolást nem számítunk!

SZENZÁCIÓS
ÁRAJÁNLATUNK!

CSAPÓ

VILLANY | „

ONDOLALO

FIGYELEM!

GÉPÉT
VEGYEN! Megrendelhetők

NAGY GÁBOR
fodrászmester, lapunk felelős szer
kesztője címén a következő gépek :

PRINZESS,
DÍVA,
EURÓP,
RÁDIÓ,
FUVA
gépek készpénzáron és 
részletre.

Kérjen árajánlatot!

Örök ondoláláshoz 
legfontosabb kel
lék a jó gép!

DEBRECEN,
Gyöngyvirág ucea 3. szám.
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