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«BOHÉMIA»
Tartós ondolálógép az, melyet nem kell átformálni, 
hogy némileg is tökéletes legyen. Mert az minden más 
hasonló gépnél tökéletesebb.
Kezelése könnyű és egyszerű lapos csavarással történik.

Még senkisem bánta meg, hogy Bohémia-gépet vett. 
Sok-sok dicsérő levél a világ minden részéről tannskodik 
erről, ami mind e gép jóságát és megbízhatóságát iga
zolja.
Igen olcsó ár és kedvező fizetési feltételek mellett 
szállítom.
Állandó bemutatás a budapesti képviseletemnél. 
Azonkívül a világmárkás és híres prepáló oldataimat
C. mely minden színű hajhoz és géphez kitűnő.
B. mely vízhullám berakáshoz nélkülözhetetlen.
E. mely ősz és fehér hajhoz garancia mellett használható.
D. legkitűnőbb dauer olaj, melyet pakoláshoz használunk. 
Mindezeket utánvét mellett azonnal szállítom, portó

mentesen.
Kérjen árajánlatot és árjegyzéket a vezérképviselettől.

Lerakat:

Seress József, Felsőgöd
vezérképviselet

vagy lerakat:

Eckerl Bálint, Budapest
Muzeum-körút 10. sz.

Prof. 1. Mas Párls készítménye!
a legtökéletesebbek!

HENNÉ L ORIENTOL
a legismertebb márka!

KI V A V IT
méregmentes folyékony hajfesték. A leg
egyszerűbb eljárással a legbiztosabb ered
mény érhető el. Festési időtartam 15 perc. 
21 természetes színben kapható, melyek a 
Henné L’Orientol színeinek felelnek meg 
és egyáltalán nem kopnak.

VITALLY OIL
hajápoló olaj, törés és korpa ellen védi 
a hajat.

PERMANENTE
dauervízzel a tartósondoiálás tökéletes.
1. sz. decolorált és festett hajhoz,
3. sz. természetes hajhoz.

Concenlráll folyékony SAMPON
egy liter 10 literre hígítható.
Haj;színskálával és egyéb mintákkal kész
séggel szolgálunk.

Magyarországi egyedáruság:

MO NO P O LI A B udapest V., Mérleg ulca  10. szám . 
T elelőn: 81-0-73.

Debreceni lerakat:
KÁNTOR ERNŐ és TÁRSA (Városháza).

Kizárólag csak fodrászok részére.

SZENZÁCIÓS!

A PABOR
a jelen kor legtökéletesebb, ártalmatlan 
folyékony hideg festék, melynek csodás 
színei a fodrászok legmerészebb képzeletét 
is felülmúlja.

Vezérképviselő és forgalombaliozó:

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

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

P A B O R  nak
melyre külön kézbesített meghívó útján kérjük t. 
Fodrász Urakat, hogy saját érdekükben is okvetlenül 
jelenjenek meg.
Díjtalan prospektust és színkártyát kérhet bárki.
A PABOR kapható minden jobb szaküzletben.

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

TELEFON:

255-74.
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Az Ipartestületi Szék.
irta: Lecliner Lajos ipartestületi és ipartestületi Szék 

jegyzője, Debrecen.
Az 1932. évi Vili. te. életbelépésével az Ipartestü

let egy fontos szervvel lett gazdagabb, ez az Ipartes
tületi Szék, mely által megadatott a mód ahoz, hogy 
az üzleti és kari tisztes-ég, az ipartestületi fegyelem 
biztosítása, az iparosok közötti ipar gyakorlása ügyé
ben esetleg felmerülő ellentétek békés kiegyenlítése, 
nemkülönben az ipartestület tagjai között az üzleti 
verseny tisztességét érintő szokás, eljárás, illetőleg 
ezek egyike vagy másika, az iparűzés tisztességét sér
tő eljárás körül felmerülő viták és kérdések elintézést 
nyerjenek.

Amint látjuk az „Ipartestületi Szék" egy igen fon
tos szerv amelynek értékelése és megbecsülése magán 
az iparosságon múlik, mely iparosságnak eminens ér
déivé, hogy az egymás között felmerülő ügyeket, külső 
beavatkozás nélkül, egymás között békésen elintéz
hessék.

Bár ezen intézmény az Ipartestület kebelében 
több, mint egy éve működik és számos ügyet tárgyalt 
le, mégis az iparosság nincsen teljesen tisztában a 
, Szék” feladatkörével és nem helyez olyan nagy súlyt 
a működésére, amilyet méltán megérdemel.

Az iparűzés körül sok differencia merül fel, ami 
miatt egyesek érzékeny pénzbüntetést i- kénytelenek 
elszenvedni és vannak más esetek, amikor egyes ipa
rosok ipari tevékenységüket nem abban a keretben 
fizik mint ahogy a törvény azt megkívánja, vagy az 
ipartestületi fegyelem ellen vétenek, nem ritkán pe
dig az iparűzés tisztességét sértik. Az Ipartestületi 
Széknek feladata az, hogy az. iparban előfotduló ki
lengéseket meggátolja, az iparűzés tisztességét meg
védje, az iparosoknak egymás iránti megbecsülését

biztosítsa s általában az hogy az iparosokat vissza
tartsa attól, hogy meg nem engedhető és sértő mó
don folytassák iparukat.

Gyakori eset az iparosoknál az árrombolás, a 
tisztességtelen iparűzés, a csúnya üzleti verseny, de 
súlyos betegség még a fegyelem ellen vétés is. Most 
csak a fodrásziparosokra utalok, akik közül többen 
a hozott szakosztályi határozatot be nem tartva, az 
iparűzés tisztességét sértő módon járnak el. Ugyanis a 
borbély-fodrász szakosztály egyik ülésén árszabályt 
alkotott, amelyben megállapította az 1. és II. osztály
ba sorozott üzletekben érvényes kiszolgálási dijak 
nagyságát. A szakosztály nagy többségének vonatkozó 
határozata azt a célt szolgálta, hogy a borbély-fod- 
i ásziparosok is, munkájuknak minimális értekét meg
kaphassák és ezzel a súlyos közterhek fizetésének, az 
üzlet után járó kiadásoknak, önmaguk és családjuk 
fenntartása szerény követelményeinek eleget tehe-se- 
nek. A szakosztály ezen határozatának azonban több 
borbély-fodrász iparos nem volt hajlandó magát alá
vetni, amiért is a szakosztály vezetősége őket az Ipar
testületi Széknél bepanaszolta. Nem vághatok elébe a 
Szék döntésének, de hiszem, hogy a Szék megtalálja 
orvoslását a felmerült panaszoknak, annyival is in
kább, mert a mai nehéz megélhetési viszonyok között 
épen az iparosság érdekében áll a rendelő közönség
gel megértetni azt, hogy fenntartásának és fizetési 
kötelezettségeinek eleget tehet.

Ha tehát a szakosztály a borbély-fodrász iparo
sok előnyösebb helyzetbe juttatását kívánja szolgálni, 
egyes tagok nem lehetnek kerékkötői a határozat 
végrehajtásának és akik az ily helyes törekvést el
gáncsolni akarják, kell, hogy szembe találják magú 
kát olyan fórummal, amely őket a helyes útra téríti.

A gyakorlat sok érdekes iparos ügyet termel ki. 
Egyik-másik ügyben ugyancsak helyt kell állania az 
Ipartestületi Széknek, hogy a felvetett kérdésben he
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lyes érzékkel megtalálja az orvosszert, míg gyakran 
hosszabb megvitatás után dönti el az egységes hatá
rozat meghozatalát.

Az Ipartestület ma még nem bir olyan erős fegy
vereket alkalmazni a renitenskedőkkel szemben, mint 
amilyet általánosságban az iparosság elgondolt, azon
ban mégis meg van a módja hozzá, hogy — szerény 
keretek között — az iparosoknál a jobb belátást elő
segítse, az iparűzés tisztességét megvédje és általában 
az iparosok között felmerülő súrlódások békés ki- 
egyenlítése céljából hathatósan közbelépjen.

Az Ipartestületi Szék intézményéről egyébként so
kat lehetne írni, azonban a sok írás helyett annyit kell 
az iparosoknak megszívlelniük, hogy mindenki akként 
gyakorolja iparát és akként teljesítse kötelességét, 
amint azt a tisztesség kívánja, illetőleg, amint azt tő
lük méltán meg lehet kívánni.

A Széknek súlyt és tekintélyt maga az iparosság 
adhat, ezért a Szék határozatainak mindenki azzal az 
öntudattal kell, hogy alá vesse magát, hogy a felme
rült ügyekben egy olyan pártatlan bíróság hozott íté
letet, amely bíróság sem jobbra, sem balra nem te
kinthet, egyedül a való tényállást állapította meg és 
abból a konzekvenciákat egyenesen kötelessége le
vonni.

Tagadhatatlan, hogy minden szakmában vannak 
kilengések, torzsalkodások és hibák, de az is bizonyos, 
hogy mindezeket a bajokat meg lehet szüntetni, vagy 
legalább is a minimálisra csökkenteni, erős, fegyelme
ző kézzel, sok és jóakaratú tanáccsal, súlyosabb ese
tekben pedig büntetésekkel.

A Szék tagjai közérdekű munkájukért semmiféle 
ellenszolgáltatást nem kapnak, ellenben érdemtelenül 
kapnak lekicsinylő megjegyzéseket, amik nem a Szék- 
tagjaira, hanem magukra az iparosokra hatnak vissza, 
mert aki a saját ügyeinek intézőjét nem becsüli, az 
önmagát sem becsüli meg. Ha valakinek olyan ügye 
van, amely az Ipartestületi Szék elé tartozik, nyugod
tan fordulhat ahoz, mert meg lehet győződve felőle, 
hogy ügyeinek kivizsgálása lelkiismeretes kezekbe lesz 
letéve. Nem kivid, hanem bent, az Ipar testületben kell 
elintézni minden szakmai panaszt és súrlódást, ha 
azok olyan természetűek, amelyek nem egyéni, hanem 
általános szakmai érdekiiek is.

A Tiszántúli Ipari Kiállítás 
és Árumintavásár.

Olvasóink előtt bizonyára nem ösmeretlenek a II. 
Tiszántúli Ipari Vásár megszervezésének előkészületei. 
Minden iparost és kereskedőt különösképen érdekel 
ennek a vásárnak megteremtése és sikere és azt hisz- 
szük, hogy nemcsak kötelességünk, de szolgálatot is 
teszünk a vásár céljainak, ha ezzel most lapunkban 
foglalkozunk. Épen azért kérdést intéztünk az Ipar
testület elnökéhez, Vági Istvánhoz, aki egyben a vásár 
egyik igazgatója is, hogy melyek azok az alapelvek és 
célok, amelyeket a vásár vezetősége maga elé tűzött?

A vásár jelentősége főképen abban nyilvánul meg, 
mondotta Vági István hogy munkaalkalmat 

igyekszik teremteni, valamint mint egy nagy kirakat, 
be akarja mutatni az érdeklődő közönségnek, vásár
lónak, kereskedőnek, iparosnak egyaránt, hogy mit

jelent az, ha a magyar ipara- dal < z ! és mik azok a 
javak, amelyeket termel.

Az egyszer bizonyos, hogy egy ilyen vásár meg
rendezése nem egészen egyszerű feladat, de ha meg 
van a vezetőségben a lelkes akarat, úgy a legnagyobb 
nehézségeket is le tudja küzdeni és eredményes mun
kát tud végezni.

A célkitűzés szempontjából a legfontosabb a ter
melő és a fogyasztó közötti összhang megteremtése. 
Tudnivaló az, hogy igen sokszor előfordul — még 
szakértő vásárlók előtt is, — hogy nem tudják, kinél, 
hol és merre szerezzék be szükségleteiket. Ha egy 
ilyen vásárra kimegy az ilyen kiskereskedő, vagy kis
iparos és körülnéz, egészen bizonyos, hogy üzleti kap
csolatokat talál és mindjárt észreveszi azt az áruminő
séget és mennyiséget is, amelyre éppen szüksége van. 
Az iparos, akinek nyersanyag szükséglete mutatkozik, 
felvilágosítást talál arra, hogy hol kaphat nyersanya
got? A nagyközönség, amely szintén vágyik újabb és 
újabb termelt javak után, látni fogja, hogy —- ime — 
mindezen gondolatát itt, ebben a városban és a vásár 
területén megtalálhatja, a vásáron résztvevő iparos 
pedig eljut a vásárló közönség szívéhez, pénztárcájá
hoz, alkalmat ad arra, hogy a fentebb vázolt módon 
bemutatott áruiból elhelyezhessen a nagyközönség kö
rében olyan darabokat, amelyeket csak most hozott 
elő, mint új mintákat. Szóhoz jut a megfelelő propa
ganda is. Az a régi közmondás, hogy „Néma gyermek
nek az anyja sem érti a szavát”, itt jól érvényesül, 
mert ha az ipar és kereskedelem, nem beszél, ha né
mán meghúzódik és szerényen félrevonul, lehetnek 
bármilyen jól termelt, vagy bármilyen jól adminiszt
rált árúi, de eladni belőlük semmit sem tud, ha nem 
teríti ki és nem mutatja meg. Minden egyes eladott 
darab új munkalehetőséget teremt, minden megfo
gyatkozó raktár a munkáskezek újabb serény működé
sét hozza mozgásba és minél tlbb darab cserél gazdái, 
annál inkább meg van a lehetősége magának a nem
zetgazdaságnak is a fejlődésre.

Az alapelv tehát a fentiekben adva van, a vásár 
vezetőségének célja nem is lehet más: vevőt szerezni 
az eladónak, hogy az eladó újabb vevő lehessen és az 
így forgó tőkéből és pénzből egészséges élet, munka- 
lehetőség és kenyér legyen.

Mindenkinek kötelessége, iparosnak, kereskedő
nek, de a szabad foglalkozásúnknak is, hogy ennek a 
vásárnak erkölcsi és anyagi sikerét elősegítse. Nem 
magunkért, de a nagy közönségért dolgozunk és mi 
bízunk benne, hogy megéri erőfeszítéseinket és azt a 
sok áldozatos órát, amit így a közérdekért eltöltünk.

A vásár sikere biztosítva van abban, hogy olyan 
sok kiállító jelentkezett már eddig, amely egyetlen 
vidéki vásárnak a területén sem volt eddig lehetséges; 
biztosítva van azzal is, hogy lelkes és fáradtságot nem 
ismerő emberek állanak az élén és épen azért, ismé
telten is csak arra kérhetek mindenkit: álljon a munka 
mellé és legyen ez a vásár, a II. Tiszántúli Ipari Vásár, 
diadalmasabb, szebb és ragyogóbb, mint a múlt évi 
volt! (x—y.)

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

Szakosztályának gyűlése.
f\ évi április hó 17-én tartotta meg a Debreceni 

Borbély és Fodrászmesterek Szakosztálya ez évi gyűlé
sét a tagok nagyszámú részvétele mellett.

Tárgysorozaton szerepelt elnök és alelnök, illetve 
ip. test. előljárósági rendes és póttag megválasztása, 
mivel Fuchs H. Imre, aki rövid megszakításokkal több 
mint húsz évig volt sz. o. elnök és Dudás János alel
nök, önkéntes lemondásaik miatt vált szükségessé.

Ezen elnökválasztó gyűlésen az Ipartestület kép
viseletében Lechner Lajos ip. test. .jegyző és Jándy 
Ferenc ip. test. h. jegyző voltak jelen, akik rendkívüli 
hozzáértéssel a törvényes keretek pontos betartásá
val vezették le. Megjelent időközben Vági István ip. 
test. elnök is.

A választás titkos szavazás szerint történt meg. 
Elnöknek abszolút szavazat többséggel Nagy Gábort, 
lapunk felelősszerkesztőjét, alelnöknek pedig Szelecky 
János kartársunkat ugyan olyan szavazati eredmény
nyel választották meg.

A megválasztott elnök a választás megtörténte 
után jelent meg a gyűlésen, mivel jelenlétével nem 
akarta azt, hogy a sz. o. tagok szabad elhatározásaik
ban esetleg korlátozva legyenek. Megjelenésekor 
Lechner Lajos ip. test. jegyző szívélyes szavakkal üd
vözölte, amelyre az új elnök a következő beszéddel 
válaszolt:

Mélyen lisztéit Szakosztály!
Ipartestületi Elnök és Jegyző Ur!
Kedves Kartársaim!
Mindenekelőtt hálás köszönetemet fejezem ki a 

Szakosztály minden egyes tagjainak azért, hogy en
gem elnökké megválasztottak. Köszönöm egyben az 
Ipartestület igen tisztelt képviselőinek a közreműkö
désüket, úgyszintén Lechner Lajos ipartestületi jegyző 
úrnak hozzám intézett őszinte szavait!

Mélyen tisztelt Szakosztály! Soha még szakosz
tályi elnök tisztségét nem foglalta el olyan nehéz 
időkben, mint most, amikor a kézműiparosságnak any- 
nyi sok bajai lettek volna, csak azok az emberek, akik 
esetleg most kerültek ilyen vezető helyre.

— Én ismerem a bajokat és sérelmeinket, amelye
ket feltétlen orvosoltatni is kell. De ezeket a bajok it 
és sérelmeket csak úgy lehet orvosoltatni, ha Önjük 
Kartársaim is egyöntetűen mellettem fognak maradni.

Én az elnöki széket sohasem fogom megkülönböz
tetésnek venni csak kötelességnek. Dolgozni fogok 
tőlem telhetőleg, amit csak lehet - -  a törvényes kere
teken belül — iparunk javáért és mindnyájunk boldo
gulásáért. Ebből az elnöki székből én sohasem fogok 
presztis kérdést csinálni. Ha látni fogom, azt, hogy 
működésem a tagok részvétlensége, vagy bármilyen 
más okok miatt kifogás alá kerül, én akkor fogom 
tudni a kötelességem . . . Mégegyszer köszönöm a Kar
társaim őszinte bizalmát és a megtisztelésüket!

Ezen elhangzott beszédre Vági István ipartestü
leti elnök válaszolt, melyben összetartásra hívta fel a 
tagok figyelmét, megjegyezve azt, hogy az Ipartes
tület úgy mint mindég továbbra is a tagok jogos ér
dekeit a legmesszebbmenőleg fogja pártfogolni.

A szakosztályi tagok részéről Törzsök József kar
társunk üdvözölte az új elnököt és alelnököt, kérve 
őket arra, hogy a szakma érdekében kövessenek el 
mindent, egyben a kartársak figyelmét hívta fel a ve
zetőség támogatására. (n—y.)

Ipari nalionallzmus 
a külföldön és nálunk.

írta: Bak István tanár, Budapest.
Vannak olyanok, akik már a címen is megütköz

nek. De ha taglaljuk a felvetett gondolatot, — mely 
nem csupán gondolat, hanem élővalóság is — az el
lenálláspontot képviselők is kénytelenek tudomásul 
venni az iparnak nationalista jellegét, tényét is.

Nem célom a különféle országok iparának renge
teg elméleti, szabályi, rendeleti, paragrafusi részével 
foglalkozni, melyek meddő akciók is, de rátérek —■ 
röviden az iparnak a nemzetek körében tényleg erős 
alapon álló nationalista és mindinkább erősbödő tér
foglalására.

A köztársasági Franciaországban a háború előtti 
időkben is, a háború alatt és után nemcsak politiká
jában, de iparában is a legszélsőségesebb nemzeti jel-

■’f
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a technika legújabb vívmánya szerint készített, könnyen kezel
hető PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSÚ villamos tartós ondoláló 
készülék.
Beszerzési ára fűtőtestenként P 10. Üzemköltsége minimális.

egyedüli hajfesték, mely csak fodrászok útján jön forgalomba. 
100 %-ig biztos és garantált méregmentes.

Tarlós ondolálásra 
rendkívül alkalmas

No. 10. olajfürdők alkalmazása a festett és ondolált haj ápo
lásához nélkülözhetetlen. Ezen kezeléstől a haj visszanyeri 
erejét és rugalmasságát.
Kérjen ismertetőt, melyet DÍJTALANUL küldünk.
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leget, nationalizinussának szinte abszolút superlativusát 
képviselte, dacára az iparnak állandóan proklamált 
internationalista himnusa mellett is.

Miben állott ez.
A francia fogyasztó elsősorban és mindenek fe

le lt csak ősi francia iparostól vásárolt és vásárol. A 
francia töke, a francia ipar munkáskezei az elsővonal
tól az utolsóig: csak francia. Idegen nemzetiségű mun
kás — bármilyen kitűnő is szakmájában — még téve
désből sem juthat a francia munkás fölébe.

Idegen nemzetiségű szakiparos mint munkavezető, 
műhely főnök: ismeretlen fogalom Franciaországban.

Külföldi munkás jobb fizetése, vagy azonos meny- 
nyiségű munkabére a francia ipari munkás mellett: 
képtelen gondolat. A francia ipari termékek, a francia 
közvélemény szerint világmárka, versenyen felül álló.

A francia ipari produktomokon (csomagolásnál, 
szállításnál) mindenütt ott van a trikolor, nemcsak be
tűiben, de csomagoló papírjain is. Szerte a világban 
ügyesen kiépített reklám manőverei nemcsak az üz
letet képviseli Franciaország számára, de vitánfeliili 
nationalista mentalitást is bizonyít.

Hogy csak egy példát említsek. Szerte mindenütt 
a világban az Írógép reklámja Napóleon közismert 
csizmásalakja, karba font kézzel e felírással „meghó
dítottuk a világot!"

. . .  És igaza volt francia szempontból is a francia 
ipar nationalista álláspontjának.

És ezt az ipari nationalizmust a francia ügyes, 
zsonglőri taktikája alapján minden külföldi liberális 
szövetség természetesnek tartotta. Ellene vétőt, pl. 
Középeurópa hazug demokráciája sohasem emelt.

Ugyanezek a mentalitások érvényesültek és érvé
nyesülnek úgy a császári, mint a hitleri Németország
ban. Sőt talán fokozottabb mértékben. Németország 
mindig a németekért! Deutschland, Deutschland über 
a!lesi. . . Csudák-csudája, az ipari nationalizmust meg
találjuk még a Balkánon Romániában, Szerbiában ,stb.

A kivert magyar munkáskezek a legékesebb és 
legmegdöbbentőbb bizonyítékai a bocskoros oláh és 
szerb nationalista ipari politikának!

. . .  És nálunk hogyan áll az. ipar nemzeti szem
pontból ?!

Magyarországban, otthonunkban: a magyar ipar, 
a vé i beli ős magyar iparossal együtt legfeljebb meg
tűrt valami. Az ipari munkavezetők, műhelyfőnökök 
95%-bán nem magyar (pl. cseh, germán, pánszláv stb.) 
Hazánkban a külföldi származású iparos kényelmes 
otthont talált és talál.

Az idegen nemzetiségű iparos, munkás ha sehol 
máshol, de Magyarországban minden gyönge szaktu
dása mellett is elsőrangú munkásnak van deklarálva. 
Az sem baj, ha magyarul nem is tud. Munkabéreik 
mindég magasabb a magyar munkás munkabére mel
lett. De minek folytassam tovább!

A magyar ipari tragédiából szemléltető példának 
elég ennyi is!

Mi ebből a kivezető út?!
Követni magyar szempontból a francia, német, sói 

a balkáni példákat isi
És akkor az ős, magyar iparos nem lesz pária ha

zájában, de boldogabb úr lesz az otthonában!

Figyelem: Orszdgcs Úri- és Hölgyfedrász Kongresszus 
Debrecenben az „Ipari Hét” alkalmával f. évi junius liö 4-én. 
Utazási kedvezmények, Feltétlen jöjjön el: Találkozzunk.

A karíársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

kizárólag a szerkesztőségben, ötvös utca 65. szám 
alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó min
dennemű megkeresést ezen címre küldeni.

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

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

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

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

A németországi fodrászmesterek 
munkavédelmi rendeletének 

ismertetése.
A szászországi gazdasági miniszter f. évi április 

hó 9-én léptette életbe a borbély és fodrászmesterek 
anyagi érdekeinek megvédése céljából a munkavédel
mi rendeletét, amely az egész országban a következők
ben szabályozza a munka árakat.

50 ezer lakoson aluli helységekben 2 árszabály 
van; átszámítva a mi pénzünk szerint a következő :

Borotválás 26—32 fillér; hajnyirás simára 70—90 
fillér; hajnyirás frizurára 84—100 fillér; ondolálás P 
1.- 1.20 fillér; hajmosás és ondolálás P 2. 2.40 I'.;
vízondolálás, hajmosás nélkül P 1.70—2.- ; villany- 
ondolálás P 9.—, 9.60; női hajnyirás 90—1.10 fillér.

Az 50 ezer lakoson felüli városokban 3 ársza
bály van, a következőkben:

Borotválás 26, 32 40 fillér; hajnyirás simára 70, 
90, 110 fillér; hajnyirás frizurára 84, 100, 120 fillér; 
ondolálás P 1. , 1.20, 1.40 fillér; hajmosás és ondo
lálás P 2. , 2.40, 2.60 fillér; vízondolálás, hajmosás
nélkül P 1.70, 2. , 2.20 fillér; villanyondolálás P9. ,
9.60, 10.--; női hajnyirás 90, 110 és 130 fillér.

(Megjegyezni kívánjuk, hogy ottan a vegyi sze
rek 100%-al olcsóbbak, mint nálunk. Szerk.)

Ezen fodrász-árakat igen szigorúan ellenőrzik, 
aki azt nem tartja be, ezen áron alul vagy felül dol
gozik, 200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel sújt
ják, ismétlés esetén pedig üzletét a hatóság bezáratja.

Ehhez hasonló törvény minálunk is felférne. 
Lapunk állandóan harcol és napirenden tartja az ipa
runkban elharapódzott káros üzleti konkurenciákat. 
Németországban, ahol a zsilettek hazája van, meg
csinálták ezen törvényt az érdekeltek kívánságára, 
hogy biztosítva legyen az egzisztenciájuk. Ez nem 
kartell, csak törvényes védekezés a tisztesipar gya
korlásának a kivitelére, amelyet maga a kormány is 
elismert és orvosolta is ezen munkavédelmi rendelet
tel, az érdekelt iparosság jogos kívánságára.

Nagy Gábor.
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CWéíciraiDebreceivIparkaniara, 
Sürgönyeim.*. TIKjAM Pebrecetv 
Télefort: 10-19 , 1 Q - £ 0 ,

1934. junius 2-től 
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Mindenki nézze meg! 
Mindenki jöjjön el
az ipar és kereskedelem  dia
dalm as ünnepélyére!

FIGYELEM |
Kérjen

árajánlatot

R endezíesse be üzletéi

»GESZLER«~íéle központi
w hajszárító berendezéssel

V

•

azért, mert ma a sok vizondolálás mellett gazdaságos, 
azért, mert teljesen zajtalan, a vendég nyugodtan tűri, 
azért, mert Ön is nyugodtan dolgozik vele, 
azért, mert az áramfogyasztása a legminimálisabb, 
azért, mert olcsó és csak egy gépet kell kezelni.

Bemutatásra kerül az Or
szágos Borbély- és Fod- 
rászmeslerek Kongresszu
sán 1934. évi Junius 4-én

G e szle r Já n o s  B udapest
III. Zslgmond utca 38. szám.O L C S Ó
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leget, nationalizmussának szinte abszolút superlativusát 
képviselte, dacára az iparnak állandóan proklamált 
internationalista himnusa mellett is.

Miben állott ez.
A francia fogyasztó elsősorban és mindenek fe

lett csak ősi francia iparostól vásárolt és vásárol. A 
francia tőke, a francia ipar munkáskezei az elsővonal
tól az utolsóig: csak francia. Idegen nemzetiségű mun
kás — bármilyen kitűnő is szakmájában - még téve
désből sem juthat a francia munkás fölébe.

Idegen nemzetiségű szakiparos mint munkavezető, 
műhelyfőnök: ismeretlen fogalom Franciaországban.

Külföldi munkás jobb fizetése, vagy azonos meny- 
nyiségfi munkabére a francia ipari munkás mellett: 
képtelen gondolat. A francia ipari termékek, a francia 
közvélemény szerint világmárka, versenyen felül álló.

A francia ipari produktomokon (csomagolásnál, 
szállításnál) mindenütt ott van a trikolor, nemcsak be
tűiben, de csomagoló papírjain is. Szerte a világban 
ügyesen kiépített reklám manőverei nemcsak az üz
letet képviseli Franciaország számára, de vitánfelüli 
nationalista mentalitást is bizonyít.

Hogy csak egy példát említsek. Szerte mindenütt 
a világban az Írógép reklámja Napóleon közismert 
csizmásalakja, karba font kézzel e felírással ..meghó
dítottuk a világot!”

. .. És igaza volt francia szempontból is a francia 
ipar nationalista álláspontjának.

És ezt az ipari nationalizmust a francia ügyes, 
zsonglőri taktikája alapján minden külföldi liberális 
szövetség természetesnek tartotta. Ellene vétót, pl. 
Középeurópa hazug demokráciája sohasem emelt.

Ugyanezek a mentalitások érvényesültek és érvé
nyesülnek úgy a császári, mint a hitleri Németország
ban. Sőt talán fokozottabb mértékben. Németország 
mindig a németekért! Deutscbland, Deutschland iiber 
a lléu l... Csudák-csudája, az ipari nationalizmust meg
találjuk még a Balkánon Romániában, Szerbiában ,stb.

A kivert magyar munkáskezek a legékesebb és 
legmegdöbbentőbb bizonyítékai a bocskoros oláh és 
szerb nationalista ipari politikának!

. . .  És nálunk hogyan áll az ipar nemzeti szem
pontból ?!

Magyarországban, otthonunkban: a magyar ipar, 
a vei beli ős magyar iparossal együtt legfeljebb meg
tűrt valami. Az ipari munkavezetők, műhelyfőnökök 
95%-bán nem magyar (pl. cseh, germán, pánszláv stb.) 
Hazánkban a külföldi származású iparos kényelmes 
otthont talált és talál.

Az idegen nemzetiségű iparos, munkás ha sehol 
máshol, de Magyarországban minden gyönge szaktu
dása mellett is elsőrangú munkásnak van deklarálva. 
Az sem baj, ha magyarul nem is tud. Munkabéreik 
mindég magasabb a magyar munkás munkabére mel
lett. De minek folytassam tovább!

A magyar ipari tragédiából szemléltető példának 
elég ennyi is!

Mi ebből a kivezető út?!
Követni magyar szempontból a francia, német, sőt 

a balkáni példákat is!
És akkor az ős, magyar iparos nem lesz pária ha

zájában, de boldogabb űr lesz az otthonában!

Figyelem! Országos Úri- is Hölgyfcdrász Kongresszus 
Debrecenben az „Ipari Hét” alkalmával f. évi junius hó 4-én. 
Utazási kedvezmények, Feltétlen jöjjön el. Találkozzunk.

A karíársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

kizárólag a szerkesztőségben, ötvös utca 65. szám 
alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó min
dennemű megkeresést ezen címre küldeni.

Budapesten az előfizetéseket és hirdetéseket Cser
nyák József kartársunknál IX. kér. Lónyay u. 40. sz. 
a. lehet feladni.

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

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

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

A németországi fodrászmesterek 
munkavédelmi rendeletének 

ismertetése.
A szászországi gazdasági miniszter f. évi április 

hó 9-én léptette életbe a borbély és fodrászmesterek 
anyagi érdekeinek megvédése céljából a munkavédel
mi rendeletét, amely az egész országban a következők
ben szabályozza a munka árakat.

50 ezer lakoson aluli helységekben 2 árszabály 
van; átszámítva a mi pénzünk szerint a következő :

Borotválás 26—32 fillér; hajnyirás simára 70—90 
fillér; hajnyirás frizurára 84--100 fillér; ondolálás P 
1. 1.20 fillér; hajmosás és ondolálás P 2. 2.40 f.;
vízondölálás, hajmosás nélkül P 1.70—2. ; villany-
ondolálás P 9.—, 9.60; női hajnyirás 90—1.10 fillér.

Az 50 ezer lakoson felüli városokban 3 ársza
bály van, a következőkben:

Borotválás 26, 32 40 fillér; hajnyirás simára 70, 
90, 110 fillér; hajnyirás frizurára 84, 100, 120 fillér; 
ondolálás P 1. , 1.20, 1.40 fillér; hajmosás és ondo
lálás P 2. , 2.40, 2.60 fillér; vízondolálás, hajmosás
nélkül P 1.70, 2. , 2.20 fillér; villanyondolálás P 9. ,
9.60, 10. ; női hajnyirás 90, 110 és 130 fillér.

(Megjegyezni kívánjuk, hogy ottan a vegyi sze
rek 100%-al olcsóbbak, mint nálunk. Szerk.)

Ezen fodrász-árakat igen szigorúan ellenőrzik, 
aki azt nem tartja be, ezen áron alul vagy felül dol
gozik, 200 pengőig terjedhető pénzbüntetéssel sújt
ják, ismétlés esetén pedig üzletét a hatóság bezáratja.

Ehhez hasonló törvény minálunk is felférne. 
Lapunk állandóan harcol és napirenden tartja az ipa
runkban elharapódzott káros üzleti konkurrenciákat. 
Németországban, ahol a zsilettek hazája van, meg
csinálták ezen törvényt az érdekeltek kívánságára, 
hogy biztosítva legyen az egzisztenciájuk. Ez nem 
kartell, csak törvényes védekezés a tisztesipar gya
korlásának a kivitelére, amelyet maga a kormány is 
elismert és orvosolta is ezen munkavédelmi rendelet
tel, az érdekelt iparosság jogos kívánságára.

Nagy Gábor.
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A * D E B R E C E N I-
k e r e s k e d e l m i!
~T PARKA.MARA-
A L T A I . — R E N D E Z E T T

T IS Z ^N T Ü L I- 
I]

Cevélcími Debrecen., Iparkaniara, 
Sürgönyeim.*. T IK Á ^ Debrecen^ 
Telefon: 1 0 -1 9  , 1 Q -£ Q .

1934. juniusi 2-től 
junius 10-ig

Mindenki nézze meg! 
Mindenki jöjjön el
az ipar és kereskedelem  dia
dalm as ünnepélyére!

FIGYELEM
Kérjen

árajánlatot

R endezíesse be üzletéi

»GESZLER«~féle központi
w hajszárító berendezéssel

V

§

azért, mert ma a sok vizondolálás mellett gazdaságos, 
azért, mert teljesen zajtalan, a vendég nyugodtan tűri, 
azért, mert Ön is nyugodtan dolgozik vele, 
azért, mert az áramfogyasztása a legminimálisabb, 
azért, mert olcsó és csak egy gépet kell kezelni.

Bemutatásra kerUl az Or
szágos Borbély- és Fod- 
rászmesterek Kongresszu
sán 1934. évi Junius 4-én

G e szle r Já n o s  B udapest
O L C S O III. Zslgmond utca 38. szám .

5



VIDÉKI ŰRI- ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

MEGHÍVÓ!
A Debreceni Borbély- és Fodrászmesterek, úgyszintén a Hölgyfodrászmesterek és Kozme
tikusok Szakosztálya 1934. évi junius hó 4.-én, délelőtt 9 órai kezdettel Debrecenben, az 

Ipartestület dísztermében a „Debreceni Hét“ alkalmából

O r s z á g o s  S z a k m a i  K o n g r e s s z u s t
fog tartani, melyre ezúton hívja meg az ország összes Úri-, Hölgyfodrász és Kozmetikus
mestereit. — A Kongresszusi Bizottság ez utón értesíti az összes Úri- és Hölgyfodrász Szak
osztályok tagjait, hogy a f. évi junius hó 4.-én Debrecenben megtartandó Országos Kong
resszusra benyújtandó indítványok és határozati javaslatok f. hó 20.-ig meghosszabbította. 
Az ezen időn túl beérkező indítványok a szabályok értelmében nem tárgyalhatok és a 

tárgysorozatba fel nem vehetők. — Előkészítő Bizottság.

Rendkívüli közgyűlés. A Budapesti Borbély és Férfi- 
fodrászok lpartestiilete 1934. évi április hó 19-én rendkívüli vá
lasztó közgyűlést tartott, amelynek tárgysorozata az ipartes
tület új vezetőségének megválasztása volt. A választás név
szerinti titkos szavazással történt és a többség elnöknek Eckert 
Bálint, alelnököknek Zöld János és Hirscli Mihály kartársain
kat választotta meg. Mi őszintén gratulálunk és kívánjuk, 
hogy közéleti működésük az iparunkra kellő eredményeket 
hozzon. (Szerk.)

Nagyban folynak,a Debreceni Ipari 
Kiállítás és  Árumintavásár 

előkészületei.
Bizonyára érdekelni fogja Kartársainkat, hogy 

Debrecenben, az Alföld és a Tiszántúl egyik legna
gyobb és legismertebb városában f. évi június hó 2- 
től 10-ig nagy megmozdulást készít elő a Kereskedel
mi és Iparkamara vezetésével minden ottani érdek- 
képviselet, mert akkor rendezi a Debreceni Hét kere
tében a Il-ik Tiszántúli Kiállítást és Vásárt.

A Vásár jelentőségét — úgy hisszük nem kell 
külön kiemelnünk, mert hiszen a vidék különböző vá
rosaiban is folyamatban vannak hasonló megmozdu
lások, de az a buzgalom, amellyel Debrecenben dol- 
goznk, szokatlanul nagy.

A „Debreceni Hét” keretében, a híres Nagyerdő 
egy igen szép helyén épült fel a két kiállítási csarnok 
és a sátorváros, amelyet ügyes építészek és művészek 
terveztek és amelyre eddig már több mint 300 kiál
lító jelentkezett.

Igen örvendetes, hogy a kiállítóknak majdnem 
fele debreceni, de ugyancsak nagy számmal vannak 
képviselve a Tiszántúl és általában az ország jelentő
sebb cégei, budapesti textilfejedelmek, ép úgy, mint 
az iparművészek és a vasipar. Tehát az árúmintavásár 
felöleli mindazokat, az ipari kategóriákat, amelyek 
egy ilyen vásáron meg kell, hogy jelenjenek.

A budapesti Nemzetközi Vásár lezajlása után pe
dig újra megindul a jelentkezések özöne a debreceni 
Vásár felé, amelynek sikere már eddig is 100 %-ig 
biztosítva van.

Mindenesetre felhívjuk Kartársaink figyelmét 
erre a kiállításra, sőt magára Debrecenre is, melyet 
50 % -os vasúti kedvezménnyel és filléres vonatokkal 
igen könnyen meg lehet közelíteni.

Ez alkalommal tartják meg a férfi és nőifodrá- 
szok országos kongresszusukat, valamint a Tiszántúl 
iparosai az ipartörvény 47 §-a elleni tiltakozó nagy
gyűlésüket.

Aki magának szép és kellemes napokat akar sze
rezni, készüljön el a ,,Debreceni Hét” -re és jelentse be 
már jó d  őre a lakásigényét, de legkésőbb f. hó 28-ig, 
a Fodrász Kongresszusi Bizottságnál Debrecen, Ipar
testület (Simonffy utca 2/c), hogy megfelelő szállásról 
gondoskodni lehessen. (x—y.)

Rendelettervezet
az ipari szakvizsgálatokról.

Fabinyi Tihamér dr. kereskedelemügyi miniszter 
rendelettervezetet küldött az IPOK-nak az ipari szak- 
vizsgálatokra vonatkozó egyes rendelkezések módo
sításáról. A rendelettervezet szerint csak olyan egyén 
tehet a jövőben ipari szakvizsgálatot, aki szakvizsgálat
ra bocsájtását feltétlenül előírt szakbavágó gyakorlatot 
elfogadhatóan igazolja. A rendelettervezet megkíván
ja, hogy a folyamodó a jövőben a szakvizsgálatra 
bocsátás feltételéül előírt szakbavágó gyakorlatot 
nem segédlevéllel, vagy munkakönyvvel, hanem 
egyéb módon (helyhatósági bizonyítvánnyal, magán
bizonyítvánnyal) igazolja, az iparhatóság minden 
egyes ipartestülettel, amely területén a folyamodó 
szakbavágó munkát végzett, a vonatkozó adatokat 
azzal a felhívással köteles közölni, hogy ha az adatok 
a valóságnak meg nem felelnek, arról az iparható
ságot tizenöt nap alatt a tényállás pontos megjelö
lésével írásban értesítse. Az iparhatóság a szakvizs
gálatra bocsátás tárgyában a tizenöt napos határidő 
eltelte előtt csak abban az esetben határozhat, ha az 
ipartestületek válasza beérkezett. Ha a vizsgálóbi
zottság a szakvizsga során azt állapítja meg, hogy 
a vizsgálatra jelentkező nem eléggé szakképzett, úgy
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a jelentkezőt a vizsgálat ismétlésére kell utasítani és 
a kiállítandó bizonyítványban azt az időt is meg kell 
szabni, amelyen át a vizsgálat után még további szak- 
bavágó munkát kell végeznie. Ha a vizsgálóbizottság 
által megállapított gyakorlati idő meghaladja a hat 
hónapot és azt a vizsgázó tulhosszúnak találja, a ke
reskedelmi és iparkamaráktól annak leszállítását 
kérheti. (n—y.)

KOZ ME T I KA
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

@

A szappan.
A mosakodás, fürdőzés célja általában a tisztál

kodás. Ezt a célt sokkal jobban lehet elérni, ha a 
vizen kívül, még szappant is használunk hozzá. A 
szappant nem csak az újabb időkben használják, ha
nem kétségtelen bizonyítékaink vannak rá, hogy már 
az ókorban is ismerték. Már az ős germánok is hasz
nálták a bükkfa hamuból és kecske faggyúból készült 
szappant s ezzel igyekeztek lányai hajuk szőkeségét 
fokozni. Mikor aztán a római nőknél is divat lett a 
szőke haj, akkor vették át a szappan használatát fő
ként a germánoktól. Ezek azonban a szappannak 
csak igen kezdetleges fajtái voltak. Az úgynevezett 
mai szappant, mely zsírsavaknak (zsír, faggyú, olaj 
stb.) káli vagy nátron lúggal való vegyiilete, a közép
korban találta fel egy marseillei ember.

A káli lúggal készült szappan puha, a nátron 
szappan viszont kemény s ezért ezt használjuk a bőr 
ápolására. Ezenkívül a modern kozmetika ismeri a 
poralakú és a folyékony szappanokat is, természete
sen ezek csak változatai az előbbi kettőnek. A por
alakú szappan nem egyéb, mint jóféle nátron szap
pan keveréke mandula liszttel és esetleg rizsliszttel. 
Érzékeny bőrű embereknek, akik a rendes szappantól 
bőrgyuladást kapnak, ez a szappan fajta ajánlatos. 
A folyékony szappanokat főként hajmosó szappanok 
használják, legismertebbje a Pixavon s újabban a 
Galol, amit már kézmosásra, sőt borotválkozásra is 
jó eredménnyel használnak előzetes krémezés után.

Ma a szappan használata olyan általános, hogy 
a vízfogyasztás mellett kiebig után egy nép kultú- 
rális fokára és tisztaságára az általa elfogyasztott 
szappan mennyiségéből szoktunk következtetést le
vonni.

A jó toilctte szappan közömbös vegyhatású, ami 
annyit jelent, hogy szabad lúgot alig alig, ha lehet
séges egyáltalában nem tartalmaz. Mert az u. n. ab
szolút közömbös vegyhatású szappan készítése majd
nem legyőzhetetlen akadályokba ütközik, ezért az 
olyan szappant, melynek lúgossága igen kisfokéi, már 
elég jónak találjuk.

(Folytatjuk.)

Kozmetikai kérdésekben úgy a .jeligés, mint a névvel el
látott levelekre, válaszbélyeg mellékelésével válaszol a kozme
tikai rovatunk vezetője, Dr. Bősze Lajos orvos, v. egyetemi 
tanársegéd. Cime: Debrecen, Ferenc József út 59. I. cm. Tele
fon 11—82.

Felhívás! Felkéretnek az összes magyarországi 
szakosztályok vezetői, hogy a Debrecenben junius hó 
4-én megtartandó Országos Szakmai Kongresszuson 
előterjesztendő indítványaikat, illetve határozati ja
vaslataikat az előadó nevével í. hó 20-ig feltétlen be
küldeni szíveskedjenek, mert az ezen időn túl beérke
zettek a tárgysorozatba fel nem vehetők és nem is 
tárgyalhatok.

A Kongresszus Előkészítő Bizottsága.

Dr. Radó Rezső kamarai főtitkár 
jubileumi ünnepe

Dr. Radó Rezső kereskedelmi és iparkamarai főtitkár ez- 
évben töltötte be kamarai szolgálatának 25. évfordulóját s eb
ből az alkalomból a kamara közgyűlése meleg ünneplésben ré
szesítette kiváló főtitkárát, akit érdemeiért múlt év őszén m. 
kir. kormányfőanácsosi cimmel tüntettek ki.

A közgyűlés terme zsúfolásig megtelt s az egybegyűl
tek lelkes éljenzése közben nyitotta meg a közgyűlést Sesztina 
Jenő kamarai elnök, felsőházi tag, aki megemlékezett az el
szakított területek magyar iparosairól és kereskedőiről, majd 
a Nemzeti Hiszekegy elmondása után méltatta dr. Radó Rezső 
főtitkár munkásságát, aki a magyar történelem legnehezebb 
napjai között vezette példaszerűen a kamara ügyeit s szolgál
ta az egész kerületi iparos és kereskedő társadalom jogos ér
dekeit.

Annak kimondása után, hogy érdemei elismerése fejében 
a kamara közgyűlése jegyzőkönyvileg örökiti meg dr. Radó 
Rezső munkásságát és ezért a munkásságért őneki köszönetét 
szavaz. A jubiláns főtitkár az üdvözlő levelek és táviratok fel
olvasása után, megindult szavakkal mondott köszönetét az el
ismerésért, amely őt érte. Hangoztatta, hogy ha ért el ered
ményt, úgy azt annak köszönhette, hogy egyrészt a kamara 
vezetősége és közgyűlése tántoríthatatlanul kitüntette 
őt bizalmával, amely nagy erkölcsi erőt jelentett részére, más
részt pedig a hivatali munkát oly tisztviselői kar látta el, 
amelynek kötelességteljesítését példaként állíthatja minden 
tisztviselői kar elé.

A közgyűlés után a főtitkári szobában a tisztviselők házi- 
ünneplésben részesítették a jubiláló főtitkár hivatalfőnöküket, 
akinek kedves ajándékot nyújtottak át, majd az Angol Király
nőben, mintegy 200 terítékes bankett keretében ünnepelték a 
tisztelői a kereskedelmi és iparkamara közszeretetben és köz- 
tiszteletben álló főtitkárát, akit számosán köszöntöttek meleg 
felszólalások kíséretében s aki az ünneplést meghatottan kö
szönte meg. Kedves jelenet volt, amikor ifi. Tóth Pál ipar- 
testületi elnök nagyhatású üdvözlő beszéd után szép ajándé
kot nyújtott át dr. Radó Rezső főtitkárnak a nyíregyházi ipar
testület nevében. (x—y.)

Fodrászat! 
szakirányú technológia

B ak  I s t v á n
főv. ip. isk. tanár

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

Rendelje meg, 
ára: P 2.10,
könyvkeres
kedésben

Megrendelhető a szerző elmén:
BAK ISTVÁN ip. isk. tanár, BUDAPEST, 
III. Bécsi út 88. IV. épület, I. emelet 46. és
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H f R E K.
Halálozás. Seilaz León, zürichi nőifcjdrászmester, a nem

zetközi szövetség volt elnöke stb. 64 éves korában hirtelen el- 
hnnyt. Iparunk érdekében sokat fáradozott. A divat hajszínek 
meghatározásában, melynek konferenciáján állandóan részt- 
vett, döntő szava volt. Halála nagy veszteség az egész fod
rásztársadalomra.

Halálozás. Szöllősi Sándor m. kir. kormányfőtanácsos, a 
Magy. Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesületének szappan, 
illatszer és kozmetikai osztályának elnöke Budapesten 57 éves 
korában, április hó 22-én elhunyt. Temetése április hó 24-én 
d. u. volt a budapesti Kerepesi uti temetőben igen nagy rész
véttel, melyen a kozmetikusok is képviseltették magukat.

Halálozás. Erdélyi Ferencné, a debreceni szakosztály 
pénztárnokának felesége szül. Sz. Szekeres Erzsébet 49 éves 
korában rövid, de súlyos szenvedés után elhunyt. Temetése f. 
hó 6-án délután volt a debreceni Köztemetőből, melyen a 
szakosztály is képviseltette magát és koszorút helyezett a 
ravatalára. Lapunk szerkesztősége is ezúton fejezi ki részvé
tét a kartársunknak mély fájdalmában.

A mestervizsga kötelezővé tétele. A kézművesiparos vál
ságának megoldása hosszú idő óta foglalkoztatja a kézműves 
érdekszervezeteket. Az Ipartestületek Országos Központja 
múlt évi közgyűlésében indítványt fogadott el, mely szerint az 
1922. XII. t.-c. 26. §-ának oly értelemben való módosítását kí
vánja, hogy a kézművesipar gyakorlók csak akkor kaphassa
nak iparigazolványt, ha a mestervizsgát előzetesen sikerrel 
letették. A vizsga anyagát az érdekeltek meghallgatásával a 
kereskedelmi miniszter állapítaná meg. A gazdasági liberaliz
musból fakadó szabad iparűzés fokozatos korlátozásának szük
ségességét számos külország törvényhozása már régebben fel
ismerte. így Németországban számos iparágban csak azok 
kaphatnak iparengedélyt, akik mestervizsgát tettek. Ausztriá
ban a Sperrverordnungok megállították az iparengedélyek ki
adásának özönét. Az új jugoszláv ipartörvény megköveteli a 
mestervizsga letételét. Nálunk az 1922. XII. t.-c. ismeri ugyan 
a mestervizsgát, azonban ez csak a fakultatív jellegű, ameny- 
nyiben csupán azoktól követeli meg, akik a törvény életbe
lépése után szerezvén iparjogot, a „mester” címet használni 
akarják.

Megszüntetett csőd. Dankowszky István fodrászati cikkek 
nagykereskedője és illatszer gyárosa cég ellen Budapesten, a 
kir. Törvényszék vagyon hiányában a csődöt megszüntette.

Hol szerezzük be berendezési és felszerelési tárgyainkat?
Nem reklámot írunk, hanem csak ki akarjuk emelni, hogy a 
Rothmann Ármin cég Budapesten (VI., Teréz körút 29. I. 7.) 
a legolcsóbb és legkorrektebb kiszolgálást nyújtja szaktár
sainknak minden szakmai felszerelési és berendezési cikkeket 
illetőleg. Talán ajánlani sem kellene, mert cikkei oly jóminö- 
ségiiek, hogy azok önmagukat ajánlják, mindenesetre meg
könnyíteni óhajtjuk szaktársainknak a beszerzés nehéz, mun
káját, ha olyan címre mutatunk rá, amely teljesen meghízható.

Ú azok a nők ! . . .  Na és a férfiak ? ! . . .  Ez a címe annak 
a mulatságos, minden sorában szellemes, új rovatnak, amelyet 
a TŰKOR most megjelent májusi számában a modern magyar 
irodalom egyik legegyénibb hangú képviselője, l.aczkó Géza 
indít el s amely könnyed, szórakoztató kis vitákban mutatja 
be a férfi és a nő örök ellentéteit. A TŰKOR tiszta irodalmi 
és művészi élvezetet nyújt, amit mi sem biztosít jobban, mint 
az új szám munkatársainak névsora, amelyből ki kell emelnünk

Dutka Ákos, Hunyady Sándor, l.ambreclu Kálmán, Nadányi 
Zoltán, Nagy Lajos, Surányi Miklós neveit. Tele van ez a 
szám is szeblmél-szebb fotográfiákkal, művészi és humoros 
rajzokkal. A nőolvasó érdeklődését gazdag asszonyrovat hívja 
fel, de ezenkívül megtalálják az olvasók mindazokat a gaz
dag rovatokat, amelyek a TŰKOR gyors és pártlan népszerű
ségét megteremtették. Külön kell megemlítenünk a TŰKOR 
új amatőrfényképpályázatát, amely szokatlanul nagy díjakat 
tűz ki, hogy minél szebbé és változatosabbá tehesse a ma
gyarság eddig is legszebben illusztrált folyóiratát. I la előfizet
ni óhajt, szíveskedjék lapunkra való hivatkozással a TŰKOR 
kiadóhivatalától (Budapest, IV., Egyetem-u. 4.) mutatványszá
mot kérni.

Lapunk felelősszerkesztője minden heten csütörtökön 
este 7 órától 9 óráig az Iparoskörben (Simonfíy utca 1 .sz., 
alatt II. etil.) található, amikor úgy a sajtó valamint szakmai 
ügyekben szívesen rendelkezésére áll a kartársaknak.

Előadás a rádióban a Debreceni Hétről és a Tiszántúli
Ipari Kiállításról. A rádió vezetőségének előzékenysége lehe
tővé (ette azt, hogy a Debreceni Hétről és a tiszántúli kiállí
tásról a Stúdióban egy előadás hangozhassák el. Az előadás 
megtartására a Debreceni Hét központi bizottsága dr. Radó 
Rezső m. kir. kormányfőtanácsos, kamarai főtitkárt kérte fel, 
akinek előadása május hó 25-én, pénteken délután 4 óra ;i() 
perckor lesz. A bizonyára rendkívül érdekes előadásra ez
úton is felhívjuk olvasóink figyelmét.

0  | A P R Ó  H I R D E T É S E K .

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.

Nyíregyházán 6 személyes (ö férfi, női) berendezéssel 
ellátott üzlet, jómenetelii, megfelelő biztosítékkal részletre is 
eladó. Komoly vevők ki is próbálhatják. Modern berendezésű. 
Ára 1.2(10 pengő. Csakis komoly vevőkkel tárgyalok. Megbízva 
lapunk szerkesztősége.

Debrecenben modern 4 kabinnal ellátott hölgyfodrász- 
iizlet teljes felszereléssel eladó. Az üzlet kipróbálhat!), feltétlen 
biztos megélhetést nyuj. Komoly vevők lapunk szerkesztősé
gével tárgyalhatnak.

Borbély és fcdrászüzlet Debrecenben a belvárosban el
költözés miatt sürgősen olcsóért eladó. Megbízott lapunk 
szerkesztősége.
FIGYELEM.’ Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 

bizah mmal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, — 
Gyöngyvirág ucca ,'L szám. — Válaszbélyeg melléke
lendő!

Kartársak! Rendeljék meg Bak István (öv. ip. isk. 
tanár szerkesztésében megjelenő nFodrászati szakirányú 
lechnolágia« című szakkönyvét!

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

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 2(i-ti9.
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C s a lt  asz ig a s z s á g  gyösz!
Wk ■  B  m  M  -borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek. 
K J I  E b SS f |  -borotvák szakszerűen vannak köszörülve. 
f j  I  ^  KB KB-borotvának tartós az éle.
■ S  B í  BB KB  *  B-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Elismert angol borotvakések rak
táron 0  B I.E H  A Non plus ultra 
hajvágó-olló l-a minőség, 18 és 
19 cm 7 — pengő 0  Hajnyiró- 
gépek, fenőszijak legfinomabb 
bőrből és valódi gurrtnival ellátva 
0  Ecsetek dús raktára

Bleha—Supra-borotva félfrancia él, 4/8-as barna nyél. . 6 50 P
Bleha—Szecskó- francia él, 4 8-as fehér nyél . . . 5'— P
Bleha 20-as » homorú él, 3, 4 és 5/8 fekete nyél 8-— P
Bleha 24-es » francia él 2 /8 ................................. 4-50 P
Bleha 25-ös M 3 8, 4, 8, 5 8 francia él, erős nyéllel 5-C0 P
Bleha 27-es )t francia él, la fehér csontnyél . . 4'80 P
Bleha 28-as f) francia él, la fehér csontnyél. . . 4 80 P
Bleha 29-es » francia él, la fehér csontnyél. . . 5-40 P
Bleha 33-as 1/4 homorú él, erős, fekete nyél . 5 — P
Bleha 50-es félhomoru él, fehér csontnyél . . 7 60 P
Bleha 76-os V 4 és 5/8, homorú él, fehér nyél . 9'— P
Bleha 77-es )) félhomoru él, fehér csontnyéllel. . 6 20 P

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

Fontos! 
Szenzáció!

Nem gép !
Nincs áram a fején! 
Kifogástalan eredményt nyújt! 
Nem folyik, nem éget!

az egyetlen t ö k é l e t e s  villanynélküli 
tartós hullámositó készülék

Kérjen díjtalan bemutatást

GAÁL SÁNDOR..
Telefon: 4 2 -1  -16. Budapest, VIII., Rákóczi~úl 1. sz.
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