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ISTEN NEVÉBEN!
írta: Nagy Gábor.

Isten nevében bocsajtóm útjára lapomat, hogy él
ményé, mint szakmánk egyik közkatonája, erős bástyá
kén! övezze körül jogos érdekeinket, táplálja a Kolle- 
gális tiszteletet és megbecsülést, erősítse, fejlessze tu
dásával a tisztes Úri- és Hölgyl'odrász ipart!

Amikor bekopogtat Hozzátok a Vidék Úri- és 
Hölgyfodrászok Szaklapja, szeretettel üdvözöl minden 
Kollegát, s egyben azt kéri, hogy minden Kollega tu
dásával, terjesztésével és előfizetésével legyen a segít
ségére és tegyen le egy tégiaalapot ezen szaklap érde
keben, hogy azok a téglaalapok naggyá nőve, mint 
egy sziklafal, megvédelmezhessék jogos érdekeinket, 
hogy azok a szép és nemes célok, amelyeket kitűzött 
úgy a szakmánk, mint mindnyájunk érdekében megva
lósíthatók legyenek!

Figyelembe véve a mai nehéz gazdasági viszonyo
kat, mégis arra az álláspontra, illetve elhatározásra ju
tottam, hogy megindítom lapomat a Vidéki Úri- és 
Hölgy fodrászok Szaklapját.

tizen gondolat részemről már nem új. Foglalko
zom vele régebben, azért mert úgy éreztem, hogy ezt 
meg kell csinálnom, dolgoznom kell a közért, iparunk 
és mindnyájunk boldogulásáért!

Kartársaim! íme most már itt vau Közietek egy 
olyan szaklap, amely síkra szál! és síkra is fog szálIani 
a jogos érdekekért, s baráti szeretetek összetartást 
hirdet, testvéri kézfogást, olyat, mint az elveszett, de 
megkerült gyereknek az édes anyja szokott.

A mindennapi életben messzeható jelentősége van 
annak, amikor valamelyik iparnem művelői között a 
kitűzött szép és nemes célok megvalósulhatnak és teret 
hódíthatnak.

Örömmel állapítottam azt meg, hogy lapom meg
indítása Kartársaim között elismerést és örömet kel
teti. Szívesen veszem ezen megállapítást azért, mert 
tudatában vagyok annak, hogy a nemzeti és erkölcsi 
nagy célok elérésére és azoknak megvalósítására csak 
úgy leszünk képesek, ha mindnyájan összetartunk és 
érette dolgozunk!

Lapom mindenkinek a lapja lesz, aki a közért, a 
szép és nemes célokért dolgozni akar és nyitva is fog

állani önzetlenül, ahol pedig a jogos érdekek úgy kí
vánják síkra is fog szállani, nem hagyva figyelmen kí
vül azt, hogy a személyeskedésnek még az árnyalata 
sem érvényesülhet.

Üdvözlet tehát minden Kartársamnak és azoknak, 
akik velem együtt ezen gondolatok és kitűzött célok 
megvalósításán fáradoznak. Az eredmény az nem ma
iadhat el, amely csak növelni fogja a köz- és mind
nyájunk érdekében való cselekvési készségünket.

Tiszta és becsületes öntudattal, a magyar iparos 
önérzetével hirdetem és teszem le ezen gondolataimat 
a magyar borbély-, fodrász és hölgyfodrász társadalom 
bírálata elé. Én hiszem azt, hogy vannak még elfogu
latlan cselekvésre kész iparostársaim, akik átérzik ami 
iparunkban való erkölcsi erők tömörítését és velünk 
együtt dolgozni kész iparunk javáért és boldogulá
sáéit.

Adja Isten, hogy úgy legyen!

Szárnyboníás e lő li__
írta: Törzsök József, Debrecen.

. . . Mint ahogy Noé várta a megfeneklett bárká
jában az olajfaágat hozó galambot, mi is úgy vártuk 
lapunknak, a Vidéki Úri- és Hölgyfodrászok Szaklap
jának szárnyra emelkedését!

És megérkezett!... Szájában nem ígéretekkel, 
nem izes-mázos szavakkal hemzseg a nyomorgó Kar
társaim között, hanem a Kollegális szeretetek összetar
tást és megbecsülést hirdeti, békességre szólítja fel az 
elkeseredett szakiparosokat, akiket a kenyér örök 
irigysége állított szembe egymással . . . Öntudatra ráz
za a tudatlanokat és orvosolni fogja sebeinket, előhar- 
co unk lesz ez. a lap anélkül, hogy egyszer is letérne 
a jogos érdekeinkről, az igazságnak az útjáról!

Örömmel, lelkemnek minden forróságával köszön
tőm ennek a lapnak Főszerkesztőjét, aki e mai nehéz 
helyzetben önzetlenül mert arra az útra térni, ahol az 
elismerésnek és dicséretnek szavai remegve halkulnak 
el az ezer és ezer sebet okozó tövisek között. . .

Köszöntőm és Istennek áldását kérem munkájára 
és segítő Társaira, akik szintén önzetlenül és szeretet
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tel állnak elébe, ezen vállalt nehéz feladatok megol
dásának, aki minden erkölcsi és anyagi áldozatoktól 
eltekintve veti magát utánna az örvénybe sodródott 
Kartársainak, hogy partra emeleje őket anélkül, hogy 
önfeláldozásáért bármikor is babért követeljen magá
nak! Én hiszem, hogy ez az önfeláldozó munka nem 
lesz hiábavaló . . . Egyszer nemsokára közöttünk meg
fog születni az egyetértés és mint volt régen, egymást 
szeretve és megbecsülve fogunk dolgozni a szent és 
közös nagy cél megvalósításáért, iparunk boldogulá
sáért!

Iparunk általános sérelmei.
írta: Nagy Gábor.

Iparunk általános sérelmei címen, egy állandó ro
vatot tartunk fent, melyen közölni fogjuk az iparunk
ban előforduló sérelmeket. Ezen rovatban közöltökre 
Kartársaim az észrevételeiket tegyék meg, hogy ez
által mód és alkalom legyen a helyes orvoslásra!

Kontárok az iparunkban . . .
A képesített iparok közül, a Borbély- Fodrász és 

Hölgyfodrász ipar az, ahol legjobban el van terjedve 
a kontár!

Az 1922. évi ipartörvény megjelenésekor, azt gon
dolta az össziparosság, hogy ez a kérdés most már 
közmegelégedésre rendeztetett, de sajnos nem vált be 
oly formában, mint ahogy azt remélni lehetett.

A törvényben megjelölt tettenérés esete, szak
mánkban szinte lehetetlen. Ennek oka ottan rejlik, 
hogy a munkaszerszámokat úgy elrejtve hordják, hogy 
annak ellenőrzése szinte lehetetlenné váljk és magán
lakásokban behúzódva, fizik eme jogosulatlan művele
teiket. Ez vonatkozik legelsősorban is az alkalmazot
takra. De ezeknél még sokkal súlyosabbak is vannak.

Szomorú tényként kell megállapítanunk azt, hogy 
egyes iparosok odaadják nevüket, iparokat, az. arra 
nem jogosultaknak csekély díjazáséit és mint ha fiók 
üzletet nyitnának-— vagy bérbe adva — bejelenti mint 
alkalmazottját, űzik és bitorolják ezen kártékony mű
veleteiket, és amikor, bár ritka eset, a hatósági meg
torlás következik, akkor előáll a „stromann” és iga
zolja a sajátkontrájának a bejelentését, védekezve, 
hogy ime itt van a munkakönyvé, nekem a segédem, 
be is van jelentve.

A kontárok és a strómanok, jellemnélküli alakok, 
akiknek ismertető jelei, a törvénykijátszására, a lele
ményesség és a furfang!

Mi mint a szanálás, megszállás és jóvátétel gyöt
relmeit viselő és szenvedő iparosok, már már teljesen 
képtelenek vagyunk ez ellen a kontárok és strómanok 
ellen védekezni, emiatt ezek iparunkat behálózva, 
pusztítják a végtelenségig.

Az ipartörvény módosítása szükséges! Legfőképen 
szigorúbb büntető szanktiók kellenek. Büntessék a 
kontárokat és strómanokat a törvény teljes szigorával, 
legyenek ezek állandó hatósági megfigyelés alatt, ha 
nem oda való illetőségű ahol a cselekményt elkövette, 
vagy elkövették, örökre ki kel őket tiltani a város, il
letve község területéről!

A kontárok és strómanok ellen való küzdés nem
zetgazdasági szempontból mindenkinek a kötelessége. 
Mert tönkreteszi a meglevő adófizető iparosokat, ők

pedig éppen a közterhek viselése alól bújnak ki, amely 
káros az államra is éppen úgy, mint az összes szak
iparosokra nézve.

Üldöztessék a kontárkodás, strőmankodás hiva
talból és akkor a kontárkérdés megoldhatóvá válik az 
össziparosok megelégedésére!

A debreceni Kereskedelmi és Iparkamara kezde
ményezésére 1927. év május hó 8.-án Budapesten, a 
Magv. Kereskedelmi Csarnok székházában, az Ipartes
tületek országos értekezletet tartottak a kontárkérdé
sek ügyében. Ezen az értekezleten több mint 200 fővá
rosi és vidéki kiküldött vett részt. Ezen az értekezle
ten az volt az általános vélemény, hogy nem az ipar
törvény módosításával, hanem rendelettel szabályozhas
sák a kontárkérdés, mivel a rendelettel gyorsabban tör
ténhet meg ennek az orvoslása! Ez ugyan nem jelen
tette azt, hogy az ipartörvény módosítása nem volna 
szükséges, sőt ellenkezőleg, mert most már csak azt 
látjuk, hogy egyedül csak az segíthet.

A kontárok és strómanok ellen való sikeres véde
kezés egyedül és legfőbb feltétele az, hogy miképpen 
lehessen azt felkutatni és a büntetőhatóságoknak a 
legrövidebb időn belül átadni.

A légi ip. törvény 1884:XV111. t. c. 107- 174 §-a 
rendszeresítette az iparhatósági megbízottak intézmé
nyét; ez az intézkedés azért történt, hogy az. iparok
ban előforduló visszaéléseket megakadályozzák, illetve 
a kontárok és strómanok lehetőleg mentői gyorsab
ban és eredményesebben felkutathatok lehessenek.

Ezen megbízottak sikeresen, készséggel és ponto
san vállalták megbízatásokat, mert tudatában voltak 
annak, hogy eljárásukkal az iparostársadalomnak, ép
pen úgy az államnak segítségére vaunak, viszont az el
járások alkalmával ők hatósági közegek is. (lásd 1884: 
XVIII. t. c. 173. § - á t.)

Az össziparosság ezen rendelkezéseket feltétlen 
vissza kívánja az ipartörvény módosításéival, mert élet
kérdés az. a mai nehéz gazdasági viszonyokban, hogy 
a jogosulatlan iparüzők, kontárok, strómanok és tár
saik szigorúan ellenőriztessenek, felkutassanak és a 
hatóságok munkájokban a legmesszebbmenőleg tá
mogatva legyenek!

A mai kontárbiztosi bizonyítvány kiadása csak 
olyan értelemben lehetséges, ha kifejezetten az rajta 
van, hogy ,,a kontárbiztost hatósági jelleg nem illeti 
meg és arra joga nincs, hogy üzletekbe, műhelyekbe 
szemlét tartson, csak a jogtalan iparűzési esetek meg
figyelése, adatok gyűjtésére jogosult, de úgy az iga- 
zoltatási kérelem, mint az előállítás, a kontárbizto: 
egyéni felelősségre történhetik csak meg!

Dr. DICZIG ALAJOS
debreceni kamarai h. titkár

Az általános forgalmiadóról
szóló könyve rövidesen megje
lenik. — Nélkülözhetetlen min
den kereskedelmi és ipari ér
dekképviseletnek, minden ipa
rosnak és minden kereskedőnek 

Rendkívül olcsó kiadás!
Előjegyzéseket a könyvre már el
fogad a szerző: Dr. DICZIG.
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Filléres üzletek.
Irta: Nagy Gábor.

Iparunk sérelmei közül a kontárkérdés megoldá
sával egyenlő színvonalba áll a szakmai versengés ál
lal létrejött „hullám’ üzletek elterjedése. Az író nem 
is talál szavakat olyan értelemben, hogy nyomdafes
tékkel illethesse a szakmánkban előforduló, az ipari 
. zabadvcrscny határain is túlmenő konkurentiának az 
elfajulását. Szégyen megörökíteni egy szaklapban eze
ket a „hullám” árakat, mert iparunk az Űri- és Hölgy
fodrász ipar azok közzé az iparok közzé tartozik, 
amelyek a köztudatban, mint legintelligensebb iparok 
egyike van elismerve. Hová lett a szakmai összetar
tás, iparunk fejlesztése és megbecsülése?!

Nem indokoltak a mai nehéz gazdasági viszonyok 
sem, már csak azért sem, mivel már ők maguk is be
látják és tudják azt, hogy hiába valók a sok hangza
tos reklámok, az öles plakátok, mert már a nagykö
zönség is tudja azt, hogy jómunka és tiszta kiszol
gálás iparunk legfőbb alapja és anélkül pedig boldo
gulni nem lehet.

Békében is voltak b krajcáros zóna üzletek, az 
őket megillető munkakörrel, — az indokolt is volt, - - 
de azok a zóna üzletek nem tettek ki többet, mint az 
összes szakiparosság 5% -át. De azoknak soha sem 
voltak öles plakátjai és uccákat végig tapasztott íz
léstelen reklámjai.

Kartársaim! önöknek tudnia kell és kellene, hogy 
ezt a volt virágzó Őri- és Hölgyfodrászipart nem csak 
így űzni, hanem a fejlesztéséért, boldogulásáért, ha 
kell még áldozatokat is lehet hozni. Mindezeket pedig 
csak akkor és csak úgy lehet megvalósítani, ha (össze
tartunk és egymást tiszteletben tartva, becsülettel dol
gozunk! Összetartás nélkül boldogulni nem lehet, 
mégkevésbé szép és nemes célokat megvalósítani!

bélre kell tenni az önzést és a gyűlöletet, fel kell 
váltani az egymás iránti kollegális megbecsüléssel, fej
lesszük iparunkat naggyá, ahol volt. A fölkelő nap
sugár pedig hirdetni fogja a minden szaktársaimnak 
megérdemelt Kollegális tiszteletet és megbecsülést!

Megértési Kar tá rsa im . . .
írta: TiUh Endre, Miskolc.

Amikor pályát kellett választanom, figyelembe vet
tük a különböző ipari foglalkozásokat, nem volt ne
héz kitalálni, hogy akkor még virágzó iparunk a leg
jobbak közzé tartozott! Ilyen számítgatások után, mi
vel kedvem is volt hozzá borbély és fodrász tanonc 
lettem.

Akkor iparunk virágzás korszakát élte és a tanu
lókból jó iparos mester lett. Ma már másképen van! A 
sok kényelem kedvéért deriire-borura felvett tanoncok 
százai foglalkozásukat kevésbé értve kerülnek ki az 
életbe s így nem csak önmagát téve tönkre, hanem 
iparunkat is.

Az elhelyezkedni akaró fiatalság elönti a falvakat 
és városokat és minden teherviseléstől mentesen dol
gozik, rontva iparunk nívóját, a többi iparos társaink 
egzisztenciáját.

Nagyon szomorú dolgok ezek. Ennek pedig első
sorban mi vagyunk az okai a közönyösség, nemtörő

dömség és a szervezetlenség hiánya miatt. Ez így nem 
mehet tovább! Lelkiismereti kérdést kell csinálni a ta
nonc kérdésből. Gondolni kell arra, hogy mi lesz, ha 
felszabadul, csak korlátolt számban vegyünk fel tanu
lót és gondoskodni kell a szellemi kiképzéséről is. Ne 
adjunk módot és alkalmat arra, hogy egy felszabadult 
tanuló, mint napszámos helyezkedjen el és munkája 
végeztével pedig veszi a táskáját és dolgozik. Ha a ta
nít') mester öntudatot és önérzetet nevel a tanulójába, 
akkor hasznos kartárs válik belőle. Szeretettel és kellő 
körültekintéssel kell foglalkozni a jövő generációval, 
mert csak így válhatik belőle hasznos polgára az ál
lamnak. A mai lehetetlen állapot legelsősorban a ta
nonc hiányos nevelésében keresendő. Ezen bajok or
voslása pedig igen egyszerű, csak becsülni kellene min
denkinek kartársát és iparát és fölemelni iparunkat ar
ra a megérdemelt nívóra ahol volt!

A szegedi úri- és hölgyfodrász 
mesterek Védszent ünnepe.

Impozáns keretek között ünnepelte meg szeptem
ber hő 26-án a szegedi Úri- és Hölgyfodrászmesterek 
Szakosztálya, a segédi karral együtt, védszentjei Szent 
Kozma és Demjén ünnepét, mely ünnepet a szegedi 
fodrásziparosság évek óta megszokott ünnepelni.

Az ünnepség reggelén gyülekeztek az Ipartestület 
székházában és fél 10 órakor zárt sorokban indultak 
el (a tanoncok tanáraik vezetése alatt) a Fogadalmi 
Székesegyház templomába, ahol Szent-beszédet és mi
sét hallgattak.

Ezen kegyeletes ünnepség este fél 9 órakor foly
tatódott. A szegedi Viszhang dalkör a Himnusszal nyi
totta meg a műsor kezdetét, utána Sáry István sz. o. 
elnök üdvözölte a megjelenteket, Bálint Gyula ip. isk. 
tanár pedig méltatta magas szárnyaláséi beszédben a 
szakma eredetét.

Az üdvözlések után első szám volt Széchenyi Fe
renc kartársunknak ez alkalomra írott verse, melyet 
Széchenyi Micike úrleány adott elő, nagy hatás mel
lett. Utána Dudás Sándor kartársunk által írott „Em
lékezés Védszentünkre” című alkalmi költeményét sza
valta el Tóth Ilonka úrleány, szavalt még Sári Csibike 
úrleány, mely szavalatok csak emelték az estély fény
pontját.

Ezen ünnepség keretében lett kitüntetve az öt leg
idősebb kartársunk, névszerint Kocsis Benus, aki KO 
éves, Szieber Péter, Mohaupt Ferenc, Lorch Péter és 
Ried Ferenc. A kitüntetteknek a díszoklevelet Sári 
István sz. o. elnök adta át, szép beszéd kíséretében.

Körmendi Mátyás ip. test. elnök, felsőházi tag, a 
fodrásziparosság szép összetartását méltatta s egyben 
örömének adott kifejezést azért, hogy — megjegyez
ve más szakmában ilyen szép összeartást ritkán le
het látni, melyért őszinte elismerését fejezte ki a ve
zetőségnek.

Ezután ismét szavalatok és énekszámok kövtekez- 
tek. A szereplők a következők voltak: Igaz Mária, Mák 
Ernő, Magyar József, míg a zongora kíséretet Knüpfer 
Ilonka úrleány látta el nagy rutinnal és hozzáértéssel.

Az estély legszebb és felejthetetlen száma, a kis 
hároméves csöpség Dudás Zsuzsika szavalata volt. Vé-
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sitii a Visszhang dalárda Bunyata József karnagy veze
tésével gyönyörű dalokkal emelte az ünnepség nívóját, 
melyet tánc követett és a legjobb hangulatban, felejt
hetetlen szép emlékekkel, a hajnali órákban ért véget.

Sz. F,

Szaklapunkért__
Irta: Rríth Lajos, Debrecen.

Ötömmel üdvözöljük a Debrecenben megjelent 
Vidéki Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapját és annak 
munkatársait, akik hivatva lesznek arra, hogy szak
mánk dolgait irányítását és fejlesztését előmozdíthas
sák. Szeretném, ha ez a szaklap és annak hasábjain 
keresztül minden Kartárs és szakmánk ipariizői, a ben
ne írott dolgokról tanulságot merítenének és köteles
ségévé tenné minden Kartárs, hogy ezen szaklapot a 
legmesszebbmenőleg pártfogolni fogja. A mai nehéz 
időkben csak segítségünkre lesz megvédeni jogos ér
dekeinket. Hívok minden becsületesen gondolkozó és 
dolgozó Kartársat, akiknek csak egy céljok lehet és 
keli, hogy legyen, lapunkat pártfogolni, dolgozni, 
mindnyájunkért! Álljatok e szaklap zászlója alá, ak
kor iparunk ismét naggyá lesz, vegyétek be az Ízlés
telen plakátokat, adjatok becsületes darab kenyeret 
családjaitoknak és gyermekeiteknek. Adja Isten, hogy 
úgy legyen!

Gazdasági helyzetünk!
Irta: Nagy Gábor.

A mai gazdasági helyzetet, általában mindenki 
igyekszik a világváltság rovására írni, ellenben nagyon 
kevesen vannak azok, akik arról vannak meggyőződ
ve, hogy a mai gazdasági váltságnak nemcsak a vi- 
lángjelenségekben vannak az okai, hanem nagy mérték
ben mi is okai vagyunk. Igaz attól sem fogunk meg
gyógyulni, ha a múlt mulasztásait felidézzük, de ba
jaink általános és jelenleg is fentáll, ezek miatt a jö
vő reményében foglalkozunk vele, hogy a helyes l<i- 
vezető utat megtalálhassuk.

Ennek az eszmének felvetésében, nagy és nehéz 
feladatok várnak Kartársaimra, hogy a helyes és ki
vezető utat megtalálhassuk, egyben a helyzetünk ja
vulására minden lehetőt megtegyünk.

Sajnos ezideig ölhetett kezekkel, a semmitevés
sel vártuk, hogy majd megszűnnek szakmánkban a 
hullámok, a kontárkodás, közüzemek stb. Most már 
nem szabad tovább késlekednünk, mert iparunk az. 
egykor virágzó úri- és hölgyfodrászipar már a múlté 
és itt van helyette a reménytelen jövő!

A magyar fodrásziparosság emlegeti a kultúrfö- 
lényt, de ugyanakkor a gazdasági rossz helyzetünk
nek legjobban ők magok az okozói, melyeket a té
nyek igazolnak.

Az államháztartást is legjobban csak úgy lehet 
rendbe hozni, ha a bevételek fokozása céljából az 
adófizetők létjogosultsága megvan, illetve biztosítva 
van, hogy a reájok eső terheket fennakadás nélkül 
fizethessék. Éhez szükséges elsősorban is, a munka- 
alkalmaknak, az iparűzésnek a tisztesség határain be
lül való biztosítása, védelme, mégpedig az ipartörvény

megfelelő módosításával. A szakmai túltermelés, tisz- 
teségtelen verseny, a kontárkérdés és a közüzemek tel
jes mértékben való törvényes úton vak) szigorú meg- 
rendszabályozása.

Iparunkban ezen sérelmek oly súlyosak, hogy mi 
fodrásziparosok reménytelenül nézünk a jövő elé. 
Ezen bajok következtében egymásután szűnnek meg 
a volt virágzó üzletek, melyeknek valóságát a sok 
helyiségeknek lehúzott redőnyei bizonyítják.

Rendeleíek.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr a 

m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrral egyetértőén 
az 1931. évi február 23-án 765- 515/930. sz. alatt kelt 
és az iparoktatási főigazgatósághoz intézett rendele
tében elrendelte, hogy azt a tanoncot, aki az 1922. évi 
XII. t. c. 90. §-ában foglaltak alapján a szerződésben 
kikötött tanidő hátralevő részének elengedését kéri 
szóbelileg, rajzban és írásbelileg meg kell vizsgálni an
nak megállapítása céljából, hogy az illető tanonc ren 
dclkezik-e annyi ismerettel, amennyit a tanonciskola 
utolsó évfolyama nyújt.

A vizsgálat lefolytatására a szóbanlévő tanoncok 
anyakönyvezésére a vizsgálat eredményét feltüntető 
bizonyítvány kiállítására, továbbá a tanoncok által le
fizetett vizsgadíjak kezelésére és elszámolására nézve 
az idézett vallás- és közoktatásügyi miniszteri rendelet 
rendelkezéseinek figyelembevétele mellett a m. kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztériumi iparoktatási 
főigazgató véleményének meghallgatásával a követ
kezőket rendelem el:

1- §•
Azt a tanoncot, aki az 1922. évi XII. t.-c. !)(). §-á- 

ban foglaltak alapján a szerződésben kikötött tanidő 
hátralévő részének elengedését kéri abban az iskolá
ban, melynek tanoncideje alatt tanulója volt, szóbe
lileg, rajzban és írásbelileg meg kell vizsgálni.

2 .  § .

Ily vizsgálatra csak az. a tanonc bocsátható, aki 
legalább a tanonciskola utolsó évfolyama előtti osz
tályt (tehát ha az iskola három felmenő osztályú, a ta
nuló a II. osztályt, ha négy felmenő osztályú, a tanuló 
a Iil. osztályt) látogatta, vagy pedig az iskola legma
gasabb osztályát még nem végezte el teljesen.

3. §.
A fenti feltételek fennforgása esetén is a tanonc 

csak akkor bocsátható vizsgálatra, ha ezt a munkaadó, 
a tanonc, illetőleg a tanonc törvényes képviselője az 
iskola igazgatójához intézett és az illetékes ipartes
tület által is láttamozott kérvényben együttesen kérik.

4. §•
A jelentkező tanoncot az iskola igazgatója és a 

legmagasabb osztály tanítója, vagy tanítói szóbelileg, 
rajzban és írásbelileg megvizsgálják, a vizsgázó ta
nonc adatait a mellékelt mintaszerinti és a központi 
nyomtatványraktárból igényelhető anyakönyvbe az 
anyakönyv minden egyes rovatának pontos kitöltése 
mellett bevezeti, az anyakönyvhöz mellékelt bizonyít
ványt az anyakönyv adatainak megfelelőleg pontosan 
kitöltik és a vizsgálatot tett tanoncnak átadják.
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A tmoncot ezenkívül sikeres vizsgálat esetén an
nak az osztálynak az anyakönyvébe is fel kell venni, 
amely osztálynak felszabadulása előtt rendes tanulója 
volt és a tanuló előmenetelének (osztályzatainak) ki
mutatására szolgák) rovatba átírva ezt kell fel
jegyezni:

„Az 1922. évi XII. te. 90. §-a alapján 
osztály anyagáról megfelelő eredménnyel vizsgát tett." 
Kelet, igazgató aláírása és hivatalos pecsétje, bizo
nyítvány átadásának napja.

5. §.
A vizsgálat során meg kell állapítani, hogy a vizs

gázó tanonc rendelkezik-e annyi ismerettel, amennyit 
a tanonciskola legmagasabb osztályának elvégzése 
nyújt.

6 .  § .

Abban az. esetben, ha a vizsgálat sikeres volt, a 
kiadandó bizonyítványban a minősítést az egyes tan
tárgyak után írt „megfelelő" szóval, ha periig a vizs
gálat kedvezőtlen eredménnyel végződnék ,a minősí
tést a kellőleg el nem sajátított tárgynál „elégtelen" 
szóval kell megjelölni.

7. §•
A vizsgálat sikertelensége esetén a tanonc a szer

ződésben kikötött tanidő lejárta előtt nem szabadít
hat!') fel.

8. § .

A bizonyítványban fel kell tüntetni azt, hogy a 
tanonc felszabadulása előtt az iskola melyik osztályát 
látogatta, valamint azt a körülményt is, hogy a vizsgá
latot az 1922. évi XII. te. 90. §-a alapján, korábbi ta- 
noncfelszabadulás érdekében tette le.

Ennek megfelelően a bizonyítványminta vonatko
zó részének kitöltésére a legnagyobb gondot kell for
dítani, a tanonciskola igazgatója pedig minden év jú
nius hó 30-ig köteles jelentést tenni arról, hogy a ve
zetése alatt álló iparostanonc iskolában hány tanuló 
és minő eredménnyel tett a tanidő megrövidítése vé
gett vizsgálatot.

9. §.
A vizsgálat díja az. idézett rendelet szerint össze

sen 10 P, mely összegből 4 P a tanonciskola igazga
tóját, 0 P pedig a vizsgáztató tanítót, vagy tanítókat 
illeti meg.

Az utóbbi esetben a vizsgálati díj a vizsgáztató 
tanítók között az igazgatót megillető 4 P levonása 
után egyenlő arányban oszlik meg.

10. §.
Az iskola igazgatója köteles a lefizetett vizsga

díjról azonnal nyugtatványt kiállítani, s azt a tanonc- 
nak, illetve helyette törvényes képviselőjének a vizs
gadíj lefizetésekor átadni.

A m. kir. kereskedelemügyi miniszternek 1911. évi 
152.288. sz. rendelete a képesítéshez kötött iparágak
ban cs a gyári üzemekben foglalkoztat ható tanoncok 

legmagasabb létszámáról.
Az 1922. évi XII. t.-c. 83. §-ában nyert felhatal

mazás alapján a képesítéshez kötött iparágakban, va
lamint a gyáriparban alkalmazható tanoncok tekin
tetében a következőket rendelem:

Ha a munkaadó segédet egyáltalában nem, vagy 
kettőnél többet rendszerint nem foglalkoztat, legfel
jebb két tanoncot, ha pedig kettőnél több segédet 
foglalkoztat, minden további rendszerint foglalkozta
tott két segéd után legfeljebb egy-egy tanoncot, tehát 
négy segéd foglalkoztatása esetében legfeljebb 4 ta
noncot és így tovább, alkalmazhat.

Gyárakban a tanoncoknak az első bekezdés értel
mében megszabott legmagasabb számát a segédek 
(szakmunkások) számához viszonyítva kell megálla
pítani.

Annak megítélésénél, hogy a munkaadó rendsze
rint hány segédet (szakmunkást) foglalkoztat, azt kell 
számításba venni, hogy az évnek nagyobb részében, 
hány segédet (szakmunkást) foglalkoztat.

Az időszakos üzemeknél, amelyek csak az évnek 
bizonyos szakában állnak munkában, a segédeknek 
(szakmunkásoknak) azt a számát kell figyelembe ven
ni, amely az időszakos munka tartamának nagyobb ré
szén át meg van.

Az, aki képesítéshez kötött iparban az első bekez
désben megállapított korlátozást olyképen játsza ki, 
hogy tizennyolc évesnél fiatalabb személyt tanszerző
dés nélkül foglalkoztat szakmunkával, az 1922. évi 
XII. t.-c. 78. §-ába ütköző és az idézett törvénycikk 
128. §-a értelmében büntetendő kihágást követ el.

2.  § .

A jelen rendelet hatálya alá tartozó munkaadó a 
rendeletnek életbelépése után újabb tanszerződést 
csak annyiban köthet, amennyiben tanoncainak létszá
ma ezzel az 1. §-ban megszabottnál magasabbra nem 
emelkedik, ha azonban valamely tanonc tanidejének be
töltéséig már csak három hónap van hátra, a munka
adó az ilyen tanoncnak a tanviszony befejezése után 
szükséges pótlásra új tanoncot már azalatt a három 
hónap alatt is alkalmazhat.

3. §.
Az 1. §-ban megszabott korlátozás alól az ipar

hatóság kivételt engedélyezhet:
1) ha a tanviszony a tanonc hibáján kívül a 

megállapított tanidő lejárta előtt olyan időben szű
nik meg, midőn a tanonc segédvizsgálatra még nem 
bocsátható és a tanoncnak megfelelő elhelyezése más
képen nem biztosítható. (1922. XI1. t.-c. 102. §. első 
és második bekezdés.)

2) ha a szülő saját egyenes leszármazóját, mos
toha, vagy örökbefogadott gyerekét akarja tanonc
nak beállítani.

A tanoncoknak az 1. §-ban megengedett legma
gasabb létszáma az előző bekezdésben megállapított 
kivételek alapján is legföljebb csak eggyel léphető túl.

4. §•
Az 1. §-ban megállapított szabály a jelen ren

delet hatálybalépésekor érvényben lévő tanszerződé- 
seket nem érinti. Ezek a tanszerződések önként ér
tetődően a segédek számának csökkenése esetében is 
hatályban maradnak.

1. §•

Kartársaim! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Üli- és Hülgyl'odrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!
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Felh ívás!
Lapunk szerkesztősége a vidéki Kartársak és sz.

o. részére az előfizetés céljából postautalványt mellé
kelt. Kérjük kartársainkat az előfizetés beküldésére, 
hogy lapunk megküldése fennakadást ne szenvedjen. 
Mutat vány számol szerkesztőségünk bárkinek díjtala
nul bocsájtja rendelkezésére. Kérjük szaklapunk szives 
támogatását. — Szerkesztőség.

Kedvezmények a Társadalombiztosítási 
járulékok és késedelm i pótlékok 

fizetésére.
A 4800/1932. M. E. számú rendelet a következő

ket tartalmazza.
1. A még- ki nem egyenlített késedelmi pótlékok 

elengedésére;
2. a hátralékos járulékok késedelmi pótlékmentes 

részletekben való megfizetésére.
A részletfizetési kedvezmény időtartama, ha a 

munkaadó a hátralékos járulék tartozása után járó 
első részletet befizeti:

1. 1932 évi október hó 31-ig, 24,
2. 1932 évi november hó 30-ig, 18,
3. 1932. évi december hó 31-ig, 12,
4. 1933 évi január hó 31-ig 0 hónapi részlet fize

tési kedvezményben részesülhet, késedelmi pótlékmen
tesen. A megadott részletfizetési kedvezmények elmu
lasztása, a rendelet értelmében maga után vonja a 
kedvezmények elvesztését, melyet azonnal be kell haj
tani az összes járulékokkal együtt és további halasz
tás nem engedélyezhető.

A részletfizetési kérelmet szóval vagy írásban an
nál a Kerületi pénztárnál kell előterjeszteni (vagy ki
rendeltségnél), amely a hátralékokat kirótta, illetve 
nyilvántartja. A kérelem bélyegmentes és legkésőbbi 
határideje 1932. október hó 31. napja.

Minden kartárs, akinek hátraléka van, saját ér
dekében ne mulassza el, ezen kedvezmény megadásá
nak az igénybe vételét, mert újabb kedvezmények meg
adása nem várható!

Kartársak figyelmébe! Azon kartársak, akik a fér
fifodrász, vagy pedig a női fodrász ipart óhajtják 
folytam az illetékes hatósághoz u. m. (l.-ső fokú Köz- 
igazgatási Hatóság, Ipartestület, vagy pedig a Fő- 
szolgabírósághoz,) mint I-ső fokú Iparhatósághoz kér
vényt kel! beadni az alábbi kérvény minta szerint, 
melyhez csatolni kell a meglévő iparigazolványt.

Tekintetes Ipartestület!
? npnnfic Hivatkozással a 141.139. K. M. számú ren- 

bélyeg deletre, a 78.000/1923. K. M. számú rende
let 23. §-a alapján kérem, méltóztassék 

engedélyt adni alulírottnak arra, hogy a borbély és 
férfifodrász iparomat a nőifodrász iparra is kiterjeszt
hessem.

Kelt, ........ évi .............................. hó ..... napján.
Kiváló tisztelettel

Név:..............................................................
borbély és fodrászmester, lakos hely, ncca, szám.

Amennyiben nőifodrász kéri a férfifodrász ipar 
gyakorlását, ugyanezen az alapon szükséges, a kér
vényszöveg megfelelő változtatásával. Szerk.

Ki használhatja a mesleri címei.
Az 1922. évi ipartörvény szerint azon iparosok, 

akik 1923. évi november hó 1-je után váltották ki az 
iparokat, csak abban az esetben jogosítottak a „mes
ter” cím használatára, ha a mester vizsgát letették.

Felmerült az a kérdés, hogy azok az iparosok, 
akik 1923. év november hó 1. előtt iparokat már foly
tatták, de a törvény életbe léptekor megelőzően ipá
inkat szüneteltették, újbóli iparűzésük esetén, jogo
sítottak-e mester cím használatára vagy sem?

Ezen vitás kérdést a budapesti Iparkamara szak- 
véleménye a következőképen döntötte el: „Azok a 
kézműves iparosok, akik 1923. november 1 -ét meg
előzőleg képesítéshez kötött iparigazolvánnyal rendel
keztek, de iparuk a törvénybe lépés idejében szüne
telt, a „mester” címet akkor is használhatják, ha 
újabb iparigazolványukat az ipartörvény életbelépése 
után szerezték meg.” Az ilyen iparosok a „mester” 
címet, a mestervizsga letétele nélkül is használhatják.

Kartársainkhoz! Lapom megjelenése október hó 
l.-jével volt jelezve és hogy havonként kétszer fog 
megjelenni. A megjelenéshez szükséges engedély a 
jelzett időre nem érkezett meg, ezek miatt nem is je
lenhetett meg. Az 1920. évi 4578. M E. számú kor
mányrendelet alapján a megjelentetése havonként egy
szer engedélyeztetett, így szaklapom csak minden hó 
1-én fog megjelenni. Felelős szerkesztő.

VILÁGMÁRKA

Forradalmai
jelent a fodrásziparban 
a most feltalált nélkülözhetetlen

EFILÁLŐ OLLÓ
Még önnek nincs?
Kérjen véleményt a szakiskolák 
igazgatóitól.

Magyarországi főraktár:

ÁNGYÁN BÉLA
fodrász kellékek szaküzlele

BUDAPEST VII.,
Rákóczi út 40. szám.

Telefon: J. 304—92.
Ismertetőt szívesen küld a főlerakat.
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K O Z M E T I K A
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A hajat ha túlzsírosnak találjuk, az esetben s/.á- 
rító és zsíreltávolító szerekkel fejmosásokat alkalma
zunk. Legalkalmasabbak a Petrol, Vegctále, Bay-Rum, 
ezek mind mint habzó növényi kivonatok. Azért alkal
masak, mert a haj zsírtalanítása vele könnyen végez
hető. Ezen fejmosó szerek használata után minden
esetben hidegvizes leöblítést kell alkalmazni, hogy a 
szódát és egyéb anyagot tartalmazó sókat a fejbőrről 
cltávolíthassuk. Ha látjuk, hogy a haj zsírtalan me
rev, amely esetben a faggyúmirígyek kevés zsíranya
got szolgáltatnak, akkor a hajat növényi tea fejmo
sókkal kezeljük, mégpedig úgy, hogy utána valamely 
zsíros anyaggal bekenjük, de csak a fejbőrt érje, nem 
pedig a hajat. Ezen esetben a gondos ápolás mellett, 
meglehet menteni a hajat, sőt a már elsatnyult hajat 
is újból növésre serkenteni. (n. y.)

Hét és fél millió kiló rúzs. Amerikai statisztika szé
liül, az Egyesült Államokban 750 millió dollár értékű 
kozmetikai szer fogyott el egy év alatt, vagyis a mi 
pénzünk szerint négy és fél milliárd pengő értékben. 
Az elhasznált festékanyag mennyiségére jellemző a 
statisztika azon megállapítása, hogy ez a mennyiség 
elegendő arra, hogy 37 ezer négyemeletes házat átle
hessen festeni vele.

A kozmetikai rovatban közölt cikkek közlését l)r Bősze 
Lajos v. egyel. női klinikai tanársegéd, a szülő otthon fő 
orvosa, volt szíves elvállalni, aki fitty a jelittés mint a névvel 
ellátott levelekre válaszol. Ciliié: Debrecen, Ferenc József út 
öt). 1. i ni. Telefon: I I 82.

II I R E K.
Felhívás a debreceni Karlársakhoz!

A helybeli Kartársak a Szaklapot példányonként 
özv. Szász Györgyné Piac ucca 64. sz. alatti trafikja 
bán, mint helybeli egyedárúsítónál szerezhetik be, 
Ugyanott a Szerkesztőség megbízást adott az. döf ize 
lés és hirdetések felvételére. Másnak sem előfizetés, 
sem pedig hirdetés felvételére, úgy helyben, mint vi
déken megbízási nem adott, ezek szerint ha bárki ki 
sérletet tesz, kér jük a hatóságnak átadni, egyben szer
it es z t ő s ég iink el ért e sí te ni. Szerkesztő s ég.

A debreceni liölttyfodrász szakosztály ú.i vezetősége. A
debreceni hölgyfodrász szakosztály szeptember hó 22.-én Vágj 
István ipartestületi elnök elnöklésével sz. o. gyűlést tartott,  
mivel az összes vezetőség beadta lemondását. Az ipartestület 
elnöke bejelenti, hogy a mai napon Bagdi Antal volt sz. o. 
elnöktől levelet kapott,  melyben az elnöki tisztségéről ö is le 
mond. A következő tisztikart egyhangúlag választották meg: 
elnök: Ramminger István, alelnök Moldován Béla, jegyző: Bod
nár Mihály, pénztárnok: Florovilz Vineéné. Az újonnan meg
választott elnök program ot nem mondott,  a legközelebbi s z .  o. 
gyűlésre halasztotta.

Lapunk Főszerkesztője minden héten csütörtökön este 
7 órától ') óráig az Iparoskörben (Simonlfy u. I. sz. li. emelet) 
található, amikor is szívesen rendelkezésre áll a kartársaknak.

Nemzetközi fodrászverseny. A Fiülgyfodrászsegédek O r
szágos Egyesülete 1932. évi december hó 4-én fogja m egtar
tani első nagy nemzetközi világversenyét. Ügy a programmot, 
mint a versenyszabályokat, lapunk legközelebbi szárfiában k ö 
zölni fogjuk. Mindennemű felvilágosítási készséggel megad a 
I lölgyfodrászsegédek Egyesülete, Budapest IX. Ráday ti. 5. 
földszint.

A tancncszerződés megkötése. Az iparhatóság kimondotta
azt, hogy az anya nem kötheti meg jogérvényesen a tanonc- 
szerződést akkor, ha a gyerek atyja életben van, csak a férj 
írásbeli beleegyező nyilatkozatára. Ha a gyermek atyja k o r 
látozva van pl. gyámság alatt, betegség stb., akkor az anya is 
megkötheti a tanoneszerződést, mely eseteket azonban igazolni 
köteles.

Megbüntetett borbély és fodrász iparos. Takár Nándor 
debreceni borbély és fodrász iparos kihágási ügyét tárgyalta 
október hó 8-án a debreceni l.-ső fokú közigazgatási hatóság, 
mint rendőri büntető bíróság. A feljelentést a debreceni szak
osztály telte meg azért, mert Takár Nándor üzletét eladta 
Zsuffa László segédjének, akinek az ipar önálló iizéséhez előírt 
ideje még nem volt meg. Ezt kijátszva szmleg bejelentette 
Zsuffa Lászlót, mint segédjét és az üzlet pedig továbbra is T a
kár Nándor néven szerepelt. A tárgyaláson egyik terhelt sem 
jelent meg, csak a szakosztály képviseletében Fuclis H. Imre 
sz. o. elnök. A vád kétségtelen beigazolása után a kihágási 
büntetőbíróság Takár Nándor l.-ső r. terheltet lül) pengő vagy 
50 napi elzárás, Zsuffa László II.-od rendű terheltet pedig 50 
pengő vagy 25 napi elzárásra változtatható biintetsére Ítélte. 
Itt jegyezzük meg, hogy a debreceni szakosztály már több fel
jelentést tett hasonló ipari kihágásokért , amelyek beigazolása 
esetében a terheltek szigorúan lettek megbüntetve, amely indo
kolt is, mert ez a legjobb orvossága a kontárok megrendsza- 
bályozásának.

A forgalmiadé menterrés'. A kézműves iparos csak akkor 
mentesül a l'org. adó fizetése alól, a pénzügyminiszteri ren
delet szerint, ha állandóan segéd nélkül dolgozik és kettőnél 
több lanoncot nem alkalmaz A rendelet szerint az tekinthető 
segédnélküli iparosnak, aki legalább 1 hónapig egyfolytában 
segédnélkíil dolgozik. Adómentességet az is kérhet, aki a ren 
delet megjelenése után hocsájtja el az alkalmazottját,  ellen
ben a pénzügyigazgatóság állandóan ellenőrizteti, hogy azok, 
akik segédjüket elbocsájtotlák és adómentességet vettek igény
be, meddig és mióta dolgoznak segéd nélkül. Az aki egy hónap- 
mii kevesebb ideig van segéd nélkül, az. adómentességet nem 
kaphat.  Azon iparosok tehát, akik szombatra, vagy vasárnapra 
kisegítőt alkalmaznak, nem részesülhetnek forg. adó mentes
ségben.

Ahol kismalacért múmiáinak. A mai váltságos gazdasági 
viszonyok közepette, amely úgyszólván az. egész világon je 
lentkezik, egyre több helyen visszatérnek az őskori állapotok 
és a pénzkereskedelem helyett a cserekereskedelem lép életbe. 
Kanada pl. szenet kér Angliától, viszont Anglia cserébe mező
gazdasági terményt kap érte. Egy nyugatamerikai újság k ö 
zölte előfizetőivel, hogy az előfizetési dijat természetben is 
lehet fizetni, bizonyos mennyiségű liszt ellenében 1 évig elő 
lehet fizetni a lapra. Iparunknál ez nem újság, különösen vi
déken, ahol (comentióra) búzáért, rozsért, tengeriért stb. be- 
retválnak. Ezen csere üzlet érdekesebb esete Dániában tö r 
tént meg, ahol egy vidéki leány bement a fodrászhoz és k é r 
te, hogy ondolálja ki a haját. Közölte egyben azt, hogy pénze 
nincs, de egy kismalacot szívesen ad a munkáért. Az üzlet 
megtörtént és az. ondolálásért ti fodrász a kismalacot meg
kapta. Követésre való példa, melyet mi is szívesen elfogad
nánk,
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Dl. Aulai István lett az új sajtófőnök. Dr. Antal István 
vette ál a miniszterelnökség sajtó osztályának vezetését. A 
magyar sajtó örömmel és nagy bizalommal fogadta az új sa j
tófőnököt, akit egyben miniszteri tanácsossá léptettek elő. A 
magyar sajtó szívesen üdvözölte hivatalába lépésekor.

A marosvásárlielyi borbély és fodrász kongresszus. Szep
tember hó 11. és 12.-éré hirdetett  marosvásárlielyi fodrász- 
kongresszus és verseny, melyet Kőnig Károly marosvásárlielyi 
Kartársunk, a Fodrászlap felelős szerkesztőjének rendezésé
ben tö r tén t volna meg, közbejött akadályok miatt egyelőre el
maradt.  Kőnig Károly neve nem ismeretlen a kartársaink k ö 
zött, aki 22 éve áll lapjának az élén,mint felelős szerkesztő és 
laptulajdonos.

Gombaszögi Ella manikűrözni, Rádai Imre pedig boro t
válni tanul. A Harmóniában, Molnár Ferenc vígjátékában Gom
baszögi Ella a manikűrös kisasszony, Rádai Imre pedig a fi
atal borbély legény szerepét játsza. A szaktudás elsajátítása 
végett mindaketten Budapesten egy belvárosi előkelő üzletbe 
já rnak  esténként, záróra után tanulni. Iparunk művelőinek fel- 
szabadulásuk alkalmára sok szerencsét kívánunk.

A tancnc kiképzéséről. A budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara a következő elvijelentőségii döntést hozta: Ha vala
mely munkaadó tanoncát nem tudta elfogadhatókig kiképezni, 
ezért a tanoncra háramló k á ré r t  felelősség terheli, mert k ö te 
les lett volna gondoskodni a tanszerzőués felbontásáról és 
alkalmat adni tanulójának máshol való elhelyezkedésre.

Illatszer és piperecikkeket a borbély, fodrász és hölgy 
fodrász iparosok a m. k ir . Kereskedelemügyi miniszter úr ál
tal 70567/1898. sz. a. kiadott rendeleté alapján árusíthatnak. 
(Ezen rendelet a szorosan vett kézi eladást jelenti, más ese
tekben iparengedély megszerzése szükséges. Szerk.)

Dr. Diczig Alajos debreceni ip. kamarai h. ti tkár köny
ve. Dr. Diczig Alajos debreceni ip. kamarai h. ti tkár, a fo r 
galmiadó általányozásáról könyvet ad ki. Ezen könyv nélkü
lözhetetlen nemcsak iparunkban, hanem általánosságban. A 
könyvre, amely igen olcsón kerül forgalomba, előjegyzésre 
úgy a szerkesztőségünk, mint a szerző, Debrecen, Iparkamara 
címen elfogad.

APRÓ HIRDETÉSEK.

Az apróhirdetések dija szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére ti 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.
Kimondc ttan jó munkás, nő hölgyfodrász, segédet keresek 

azonnali belépésre. Fizetés: teljes ellátás, lakás és havi 
30 pengő. Perfekt munkaerő legyen. Szilvássy József, 
Mátészalka. I 1.

Borbély-fodrász tanulónak ajánlkozik II 15 éves gyerek, némi 
gyakorlattal már rendelkezik. Tóth Mihály fodrászmester,  
Mándok. I 2.

Debrecenben, a város legjobb helyén, jómenetelii fodrászüzlet, 
hölgyfodrászat is bevezetve, elköltözés miatt eladó. Cilii 
megtudható a szerkesztőségben. I 3.

Űri fodrásziizlet bárom személyes kiszolgálásra eladó. Dudás 
Simonffy u. 2. Debrecen. I 7.

Keresek egy darab fodrász-forgószéket, jókarban lévőt meg
vételre Agárdi János borbélymester,  Ha.idusámson. I I.

Egy Ét) eve fennálló úrifedrász üzlet Debrecen legforgalmasabb 
helyén, elköltözés miatt eladó. Szilágyi György, Csapó 
ucca I szám. 1—5.

Feltétlen jól ondoláló és manikűröző segédlcáuyt keresek.
Esetleg betársulhat.  Fleinrich János fodrászmester,  Tokaj.

1 (i.

0 SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Abból az. alkalomból, hogy lapomat megindítottam, az 
országból úgy a sz. o. vezetőségei, mint tagjai sokan keres
lek fel üdvözlő sorokkal.  Ezen megtiszteltetés,  amellyel el- 
balinoztak, teljes lehetetlenség, hogy mindenkinek kínon vála
szoljak, illetve megköszönjem, hanem mindnyájan fogadják 
ezúton hálás köszönetemet. Kérem egyben kartársaimat, hogy 
a kartársainkkal tudassák lapom megjelenését.

D. S. Szeged. Fenti üzenet Önnek is szól és az. Ö. T. C. 
tagjainak. Közleménye sorra  kerül. Üdvözlet.

Többeknek. A szóbanforgó ügyet, amíg jogerősen befe
jezve nincs, nem közöljük. Az illető jelenleg semmiféle tiszt
ségei nem tölt be, tehát annak közlése nem közérdek. Lapunk 
privát ügyekbe nem avatkozik bele, mert nem lehet cél az, 
hogy bárkit is addig amíg ügye teljesen befejezve nincs, e se t
leg ártatlanul megbántsunk, azután pedig korrigáljunk.

Érdeklődő, Győr. A munkatársak nevei, a jövő hó 1 -én 
megjelenő lapban közölve lesz, mivel a teljes munkatársak név
soréit a szerkesztőségnek, a szervezési m nku befejezése előtt 
nem áll módjában közölni.

Másíts István Hajdúnánás. Nagyon örülök, hogy utasilá 
som szerint já r t  el és az ügy elinléztetell.  Megkapó sora. jól 
estek, viszonzásul üdvözlet.

Kaposvár, érdeklődő. Kérésére itt közlöm, az. úri és 
hölgyfodrászipart a in. kir. Kereskedelemügyi miniszter úr 
141.139/1929. sz. a. rendeletével egyesítette.

Hirdessen a
Vidéki Úri és 
H ölgyfodrászok 
Szaklapjában!

Olcsó és biztos, mert 
eredményre vezet!

Felelős szerkesztő és kiadó-laptu<ajdunus 
NAGY GÁBOR borbély és fodrászmester.

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 7!). sz. Telefon: 2(i-89.
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Teljes garancia minden egyes

BL EH A-BOROTVÁÉRT
Teljes garancia minden

BLEHA HAJVÁGÓOLLÓÉRT
A BLEHA név teljes garanciát nyújt.

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

Azonkívül ajánlom az összes 
borbély és fodrász eszközöket.

Blelia 24--/k a legkeskenyebb 
borotva francia éllel . . . 4'20 P

Blelia 25-ös borotva minden 
szélességben 3/8, 4/8, r,/sés c/8
francia é l ........................... 51— P

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

PUMA BOROTVÁK
francia és homorú éllel.

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

KÁNTOR ERNŐ 
É5 TÁR3Á
DEBRECEN,
FERENC JÓZSEF UT 20

Modern fodrászán berendezések, 
forgószékek és acéláruk nagy 
raktára! Kölni vizek gyári áron! 
Vidéki megrendelések gyorsan és 
pont osan eszközöltetnek!

KERJEN ARAJANLATOT!

A mai kor legtökéletesebb 
borotva szappana 1 kg.

I  PENGŐ 8 0  FILL

Több kilogramm vételnél 
árengedmény.

K apható:

DUDÁS SÁNDOR
főelárusitónál, SZEGED és

ASPARIA ILLATSZER ÉS SZAPPAN 
IPARNÁL.



K o f y  - I - N o o r - E l e t e t  r i c
a legtökéletesebb

villam os &af v á g ó g é p !

K é z i
fja jvágógépek
Juvel 0000— 1/J0 mm 
Juvel 0— 1 mm
Juvel 1— 3 mm
Protos Anod 29 
Kohinoor 0—5—7 
Kohinoor 7a mm 
Kohinoor 1/i mm 
Kohinoor Vio mm

Súlya Könnyű  
T artóssága páratlan  
A vágóK ésstüléK eK  elcserélQ etöK

KoQ-I-No or-Eleteiric 2.
e g y  fe lszere léssel 3 mm 140*— pengő.
Vágókészüléket szállítunk:
%  1, 2, 3, Vio. 2/ io> 5 vagy 7 mm.

Aki rendesen K o Q -I-N o o r -  E le K tr ic  -t használ 
m odern izá l, fe jlődik, fja lad,
mert üzletében nagy időt takarít meg, jövedelmét fokozza és üzlete 
nagy nívóra emelkedik.

h

PAPP LAJOS
IL L A TS ZE R TÁ R A

D E B R E C E N
CSAPÓ U. 58. SZ.

OLCSO  
ÁRAIM A K Ő VETK EZŐ K:

1 liter kölni 6 féle illatban .............
1 liter dióolaj finom minőség .......
1 klgr Schützer borotvaszappan.......
’/.i kgr fodrászpuder illatos 3 színben
Lila timsó 1 d rb ...............................
Férfi és női haj lekötő,

hajnetz 3 sarkos ...................
Eredeti „Móllá” ecset nagy 
Schampon extra illatos ...................

5 P — f 
3 P 60 f 
2 P 40 f
- P 50 f 

P 28 f

- P 50 f 
1 P 60 f
- P 16 f

Ollók, lésük, borotvák és mindennemű pipere 
szappanok gyári árban!

►M

Vidékre csomagolást nem számítok! 
Szolid és pontos kiszolgálás!

D eb rec en b en
a legmodernebb 
műkőszőrüs üzem

F e r e n c  J ó z s e f  
út 1. szá m .

Borotvák, ollók, liajvágógépek szakszerű 
élesítése!

Finom acélárúk és fodrászati cikkek nagy 
raktára!

Vidéki megrendeléseket,  köszörüléseket el
fogad!

Javítások és köszörülések legol* 
csóbb árban!




