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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 tanúskodik 
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 prepáid oldataimat
C. mely minden színű hajhoz és géphez kitűnő.
B. mely vízhullám berakáshoz nélkülözhetetlen.
E. mely ősz és fehér hajhoz garancia mellett használhat*.
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:

Eckerí Báliul, Budapest
Muzeum-körút 10. sz.

Prof. I. Mas Párls készítményei
a legtökéletesebbek!

HENNÉ I/ORIENTOL
a legismertebb márka!

'm  K I V A V I T
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 OlL
hajápoló olaj, törés és korpa ellen védi 
a hajat.

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

C o n cen lrá ll fo ly é k o n y  SAMPON
egy liter 10 literre hígítható. 
Hajszínskálával és egyéb mintákkal kész
séggel szolgálunk.

Magyarországi egyedáruság:

MONOPOLI  A B udapest V., Mérleg utca  10. szám . 
Telefon: 81-0-73.

Debreceni lerakat:
KÁNTOR ERNŐ é s  TÁRSA (V á r o sh á z a ) .

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 forgalombahozó:

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

P A B O R
Amerikai hajfesték, az egész világon ismert s rövid 

i időn belül minden fodrásznál, aki a vendégét jól akar
ja kielégíteni, nélkülözhetetlenné válik.
Számos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

P A B O R  n i
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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O rszá g os k on g resszusun k .
A Debreceni Borbély- és Fodrászmesterek, úgy

szintén a Hölgyfodrászmesterek és Kozmetikusok Szak 
osztálya folyó hó 4-én Országos Kongresszusra gyűl
tek össze Debrecenben.

Ezen kongresszuson igen nagy száminál jelentek 
meg a hatóságok képviselői, valamint az érdekelt szak
iparos kartársaink is, akiknek neveit az alábbiakban 
közöljük:
Dr. Kocsis István m. kir. iparfelügyelő, a m. kir. ke
reskedelemügyi miniszter képviseletében, Zelinger Ede 
Kereskedelmi és Iparkamarai alelnök, az IpOK kép
viseletében, Debrecen, dr. Olasz Vilmos debreceni ke
rületi kereskedelmi és iparkamara h. titkára, mint a 
kamara képviselője, Debrecen; Silló István, a buda
pesti női fodrász ipartestület alelnöke, a női fodrász- 
ipartestiilet képviseletében, Budapest; Takács Béla 
ipartestületi alelnök és dr. Gyurits István ipartestületi 
jegyző, Szeged, mint a szegedi ipartestület képvisele
tében; Vági István ipartestületi elnök és Lechner La
jos ipartestületi jegyző, Debrecen, mint a debreceni 
ipartestület képviseletében; Herczog József a buda
pesti mesteregyesülés alelnöke és Goldenits Gábor, 
mint a női fodrászmester egyesülés gazdája, a női 
fodrászmesteregyesülés képviseletében, Budapest; Mi
kes Bertalan a miskolci úri- és női fodrászszakosztály 
elnöke, Hajnos Dezső szakosztály jegyzője, Miskolc, 
az úri- és női fodrászszakosztály képviseletében; 
Grosch Miklós a borbély- és fodrászmesterek orsz. 
szövetsége részéről, mint annak alelnöke, Budapest és 
dr. Herp János titkár, Budapest; Kerekes József a mis
kolci borbély- és fodrászszakosztály tagjai képvisele
tében, Miskolc; Gulyás György a női fodrászmester 
egyesülés részéről, mint a kontárellenőrző bizottság 
elnöke, Budapest; Nagy István az úri- és nőifodrász 
szakosztály elnöke és Mihályi Károly szakosztály jegy
zője Pestszenterzsébetről, mint annak képviseletében; 
Jónutz József felelős szerkesztő, Budapest, mint a

nőj fodrász szaklap képviseletében, Budapest; valamint 
Korányi Márton felelős szerkesztő, Budapest, a Buda
pesten megjelenő iparosújság képviseletében, egyben 
a meghívott helyi sajtó képviselői. Jelen vannak to
vábbá Budapestről: Láng Jenő, Geszler János; Bajá
ról: Kemény József; Nyíregyházáról: Takács Balázs, 
Szilágyi Györgyné, .Jager János; Hajdúböszörményből: 
Balogh Zoltán, Eisenberger Sándor, Fischer Jolán, 
Boros Imre; Hajdúhadházról Dűli Sándor, Gaál Imre, 
Kövesdi Imre; Hajdúnánásról: Máró István, Lipták Já
nos, Magi István, Rékasi Lajos; Vámospércsről: Takács 
Zoltán; Derecskéről: Horváth Ferenc; Komádiból: Sáf
rány Bálint, Auspitz Dániel; Tiszacsegéről: Onata Má- 
tyás; Püspökladányból: Nagy Károly.

¥
Jándy Ferenc, mint az ipartestület h. jegyzője el

mondva a Nemzeti Hiszekegyet, utána Nagy Gábor 
szakosztályi elnök, mint a Kongresszus ügyvezető el
nöke a következő beszédet mondotta:

Melyen tisztelt Országos Kongresszus!

Mielőtt megnyitom országos kongresszusi ülésün
kéi engedtessék meg, hogy országunk mintegy 10.000 
borbély- és fodrász-, valamint női fodrász és kozmeti
kus önálló iparosai nevében üdvözölhessem a m. kir. 
kereskedelemügyi miniszter úr őnagyméltósága kép
viseletében kongresszusi ülésünkön megjelent dr. Ko
csis István m. kir. iparfelügyelő urat, Zelinger Ede kér. 
keresk. és iparkamarai alelnök urat, aki az IpOK 
és a debreceni keresk. és iparkamra képviseletében je
lent meg, dr. Olasz Vilmos keresk. és iparkamarai tit
kár urat, aki szintén a debreceni keresk. és iparkama
ra képviseletében jelent meg, Silló István a budapesti 
női fodrász ipartestület aleinökét, mint a budapesti 
ipartestület képviselőjét, Takács Béla a szegedi ipar
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testűid alel nőkét, mint a szegedi ipartestület képvise
lőjét és dr. Gyurits István ipartestületi jegyző urat, 
aki szintén a szegedi ipartestület képvseletében jelent 
meg, Vági István debreceni ipartestületi elnök, 
Szendrey Sándor ipartestületi alelnök és Lechner 
Lajos ipartestületi jegyző urakat, akik a debreceni 
ipartestület képviseletében jelentek meg, Herczog .Jó
zsef a budapesti mesteregyesülés alelnöke és Gol- 
denicli Gábor urakat, mint a női fodrászmester egye
sülés képviselőit, Mikes Bertalan a miskolci úri- és 
női fodrászszakosztály elnökét és Hajnos Dezső szak
osztály jegyzőjét, valamint Kerekes József szakosz
tályi tag urakat, kik a miskolci úri- és női fodrászszak
osztály képviseletében jelentek meg. Grosch Miklós 
a borbély- és fodrászmesterek országos szövetsége 
részéről, mint annak alelnökét, egyben dr. Herp János 
a szövetség titkárát, kik az orsz. szövetség képvisele
tében jelentek meg. Gulyás György a budapesti női 
fodrászmester egyesülés részéről, mint a kontárellen
őrző bizottság elnökét, Budapest, Nagy István a pest- 
erzsébeti szakosztály elnökét és Mihályi Károly szak
osztály jegyzőjét, a pesterzsébeti szakosztály képvise
letében, Jónutz József felelős szerkesztő urat, mint a 
női fodrászszaklap képviseletében, Budapest, Korányi 
Márton felelős szerkesztő urat, mint a Budapesten 
megjelenő iparos újság képviselőjét, dr. Szatai Ferenc 
felelős szerkesztő urat, mint a Tiszántúli Ipar és Ke
reskedelem képviseletében megjelent annak tulajdono
sát, valamint a többi megjelent helybeli sajtó képvise
lőit!

Mélyen tisztelt Országos Kongresszus!

Soha indokoltabb szakmai kongresszust még nem 
tartott a borbély- és fodrásziparosság, mert iparunk
ban a panaszok és sérelmek sokaságai halmozódtak 
már fel. Nem akarom őket boncolgatni, mert úgyis a 
tárgysorozatunkon szerepelnek, csak kérem az illeté
kes hatóságok igen tisztelt képviselőit arra, hogy mi
kor kérelmünk határozatai le lesznek fektetve, kezel
jék azokat úgy, mint ahogyan azt kérjük.

Magyarország nagyméltóságú Miniszterelnöke, 
Gömbös Gyula őnagyméltósága a múltban megtartott 
orsz. ipari nagygyűlésen a következőket mondotta: 
A kézműiparosság bajai nemcsak a mai nehéz gazda
sági viszonyokban keresendők, hanem annak egyik oka 
az, hogy nem tartanak össze. Álljon össze a kézmű
iparosság és hozza ide a sérelmeket hozzám, ha csak 
egy mód van reá, azokat orvosolni is fogom.

Mélyen tisztelt Kongresszus! Hálás köszönetemet 
fejezem ki azért, hogy a mai kongresszusi ülésünkön 
ilyen szép számmal jelentek meg. Mi a jelen ülésün
kön hozott határozati javaslatainkkal az iparunkban 
lévő általános bajokat az illetékes hatóságok elé fog
juk terjeszteni. Kérem önöket arra, hogy nyugodtan 
hallgassák meg az előadó urak előterjesztéseit és 
minden elfogultság nélkül tárgyilagosan is szóljanak 
hozzá. Kérelmeink és kívánságaink nem olyanok, a- 
melyeket teljesíteni nem lehetne. Én bízom abban, 
hogy kérelmeink elől nem fognak elzárkózni és ismé
telten, ennek reményében üdvözlöm önöket.

Bejelentem, hogy a mai kongresszusi ülésünkre 
üdvözletüket küldik a székesfehérvári, hódmezővásár
helyi szakosztályok, a Hölgyfodrász-segédek Orsz. 
Egyesülete Budapest és Bak István fővárosi iparisko
lai tanár úr, továbbá azon sajnálatos tényt, hogy Kör

mendi Mátyás Öméltósága, a szegedi ipartestület el
nöke és Szeged város orsz. képviselője, valamint Krá- 
nitz Árpád a budapesti mesteregyesülés elnöke beje
lentésük alapján kongresszusi ülésünkön nem jelen
hetnek meg. Ismételten üdvözlöm általában a kong
resszuson megjelent kiküldött urakat és kartársainkat 
s a kongresszusi ülést ezennel megnyitottnak jelen
tem ki.

Özv. Komáromy Józset’né, mint a debreceni női- 
fodrász mesterek és kozmetikusok szakosztálya nevé
ben igen szép beszéd kíséretében üdvözölte a megje
lenteket és szakosztálya nevében megnyitotta a kong
resszusi ülést.

Egyhangúlag elfogadói! 
halározali javaslatok:

A debreceni borbély- és fodrász mesterek, úgy
szintén a hölgyfodrász mesterek és kozmetikusok 
szakosztálya az 1934. évi június hó 4-én Debrecenben 
megtartott országos szakmai kongresszusuk alkalmá
val a következő határozati javaslatokat hozza:

A debreceni borbély- és fodrászmesterek, valamint 
a hölgyfodrász mesterek és kozmetikusok szakosztá
lyának országos szakmai kongresszusa hódolattelje
sen köszönti a Nagyméltóságú m. kir. kér. Miniszter 
Urat és jelen emlékiratában arra kéri, hogy az alant 
megemlített iparokat létalapjában immár katasztro
fálisan veszélyeztető kontárizums ellen megvédelmezni 
méltóztasson.

1. Ezen szakmához tartozó iparengedélyek csak 
olyan egyéneknek szolgáltassanak ki, akik igazolják, 
hogy a közegészségügyi követelményeknek minden 
teintetben megfelelnek.

2. A borbély- és fodrászipart jogosulatlanul űző
ket ne csupán ipari, hanem közegészségügyi kihágás
ért is vonják felelősségre.

3. Azon kontárok ellen, akik semmiféle közterhet, 
vagy üzemi kiadást nem viselnek, ezen házaló kon
tárok ellen a legszigorúbb büntetést kéri oly formá
ban, hogy elzárással legyenek büntethetők és az a 
személy pedig, aki a kontár szolgálatait veszi igénybe, 
szintén megfelelően büntetendő legyen.

4. A kontárokat necsak ipari kihágásért, hanem 
közegészségügyi kihágásért is vonják felelősségre, — 
a házaló ipart pedig szüntessék be.

5. Legalázatosabban kéri végül a kongresszus a 
Nagyméltóságú Miniszter Ur védelmét a semmmiféle 
közterhet és üzemi kiadást nem viselő, sem hatósági 
engedéllyel nem rendelkező házaló kontárok ellen oly- 
ként, hogy aki ily módon károsítja meg a legális ipart 
az elzárással legyen büntethető. Az a személy pedig, 
aki kontár szolgálatait veszi igénybe, szintén bünte
tendő legyen.

Kartársaim! Terjesszétek és pártoljátok a vidék leselső 
Úri- és Hölsyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében ktizd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!
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TanoncUgy:
1. Tanonctartásra csakis azon mester legyen jo

gosult, aki a tanoncszerződés időpontja előtt megsza
kítás nélkül legalább 2 éven keresztül mint mester az 
ipart folytatta és az előző évekről tagdíjhátralék sem 
az ipartestületnél, sem a szakosztálynál nem terheli.

a) Egy tanoncnál többet ne tarthasson olyan mes
ter, aki egy segédet sem foglalkoztat állandóan, to
vábbá két segédig csak egy tanonc, minden követke
ző két segéd után ismét egy tanonc, de legfeljebb ösz- 
szesen 3 tanonc legyen alkalmazható;

b) minimális tanoncidő 4 évben állapíttassák meg. 
13. életévüket betöltőiteknél 3 év, középfokú vagy fő
iskolát végzetteknél 2 és fél év, nemre való tekintet 
nélkül;

c) a leendő tanonc minimális iskolai képzettsége 
az elemi iskola VI., vagy pedig a középiskola II. osz
tályában állapíttassák meg;

d) a tanonciskolának 111. osztálya sikeres elvégzé
se, az érettségi bizonyítvánnyal nem rendelkező ta- 
noncokra nézve kötelező. Annál a tanoncnál, aki a 
tanonciskola III. osztályában elégtelen eredményt ért 
el, a segédideje kettő évvel legyen meghosszabbítha
tó. Ugyancsak két évvel legyen meghosszabbítandó 
oly tanoncnak a segédideje is, aki a segédvizsgán elég
telen eredményt ért el.

e) Olyan helyeken, ahol országos viszonylatban 
túlprodukció mutatkozik a tanoncképzés terén, az Ip. 
(). K. által a tanoncfelvétel minimum 2 évig legalább 
szüneteltessék.

Árszabályozás:
Az országos szakmai kongresszusunk egyhangú

lag megállapítja, hogy iparunk megdöbbentő tönkre- 
jutását nem az általános súlyos gazdasági válság idéz
te elő, hanem inkább a gombamódra elszaporodó, 
áron alul dolgozó, úgynevezett „zóna-üzletek”.

Mélységes meggyőződésünk az, hogy a m. kir. 
Kormánynak nem célja az illegitim, satnya, az állami 
terhekhez hozzájárulni nem tudó iparostársadalom to- 
vábbziillesztése és éppen ezért azzal a tiszteletteljes 
kéréssel fordulunk Kormányunk illetékes nagyméltó
ságú Miniszteréhez, a m. kir. Kereskedelemügyi Mi
niszter úrhoz, hogy ezen súlyos bajainkat orvosolja.

Az árminimálás szükségét látja országos kong
resszusunk. Ilyen árminimálások úgy Olaszországban, 
mint Németországban meg vannak, úgy az iparostár
sadalom, mint a nagyközönség teljes megelégedésére.

Javasolja a kongresszus egy bizottság megválasz
tását, amely az egész ország helyzetéhez arányítva 
megállapít egy irányárat, ezt felterjeszti a nagymél
tóságú Kereskedelemügyi Miniszter úrhoz s kéri en
nek rendeleti úton való betartását.

Az ártáblák kifüggesztése rendeleti úton azonnal 
tiltassék be, amely nem egyéb, mint a nagyközönség 
megtévesztője és egyben a burkolt tisztességtelen ver
seny eszköze.

Kéri továbbá a kongresszus az ipari árrombolók 
elleni védelmet olyként, hogy rendeleti úton kötelez- 
tessenek az irányáraink betartására. Mivel ezen .ize
inek a legális üzleti számításokból teljesen kihagyj,iá 
a személyzeti javadalmazásokat és a személyzet meg
élhetését az üzemlátogató közönség adományaira bíz
za. Ezen üzemek még az előírt hygiéniai követelmé
nyeket sem tartván be, az üzem látogató közönség

egészségét nagyban veszélyeztetik. Ezen üzemek az il
letékes hatóságok kimutatása szerint semmiféle köz
terhet nem fizetnek, illetve azokkal mindenkoron adó
sak maradnak.

M estervizsga:
Az országos szakmai kongresszus egyhangú hatá

rozata értelmében kéri, hogy a mestervizsgát kötele
zővé tenni kegyeskedjék.

Miután iparunk katasztrofális leromlásának leg
több okát kétségtelenül abban látjuk, hogy az önálló
sulást a fennálló törvényes rendelkezések rendkívül 
megkönnyítették, jelenlegi kongresszusi ülésünk ipa
runk javára csak ezen kivezető útat találja megfele
lőnek, egyben kéri az országos kongresszus, hogy « 
kereskedelmi és iparkamarai vizsgáztatásokat, — amely 
vizsgáztatásokon tekintet nélkül arra, hogy a vizsgázó 
bír-e valamelyes szakképzettséggel vagy sem, fel kell 
venni az ipart űzők sorában — szüntesse be.

Jelen határozati javaslatainkat évek hosszú során 
óit szerzett tapasztalataink alapján szent meggyőző
déssel terjesztjük elő azon reményben, hogy Nagy
méltóságod meghallgatván ezen kisipart űzőknek se
gélykiáltását bennünket hozzá fog segíteni ahhoz, 
hogy becsületes munkánk árán iparunk szerény meg
élhetését biztosítani legyen képes.

Kérésünk meghallgatásában és teljesítésében biz- 
va, naradtunk tiszteletteljes hódolattal Nagyméltósá
godhoz a

debreceni borbély és fodrászmesterek valamint a 
hölgy fodrászmesterek és a kozmetikusok szakosztályá
nak országos kongresszusa.

Bezárul! a Debreceni H é l .
A Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árumintavásár, —- 

mely a Debreceni Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara 
rendezésében nyert megvalósulást, bezárult.

Ezalatt a „Debreceni Hét” alatt lüktető élet, pél
dás rend, a már kidolgozott program szerint, a rende
zőség elgondolásában valósult meg.

Elismerjük azt és nyíltan kijelentjük, hogy a vá
sár igazgatósága emberfeletti munkáját fáradtságot 
nem ismerve valósította meg.

Én magam szemlélője voltam annak a munkának 
a Kamaránál, amely egy ilyen ipari vásárnak a meg
rendezésével jár és kijelentem, hogy a vásár igazga
tósága az egész Iparkamara tisztviselőkarával a köz
ért dolgozott, melyet minden körülmények között fel
tétlen el kell ismerni.

Ezen elfoglaltságában a kamara vezetősége nem 
zárkózott el egy pillanatra sem, hogy segítő kezét ne 
nyújtsa az Országos Kongresszusunknak a megvalósí
tásához, mely csakis így sikerülhetett akkor, amikor 
úgy a Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Ipar
testület elnöksége és tisztikara a kongresszusi bizott
ságnak egyformán segítő kezet nyújtottak!

Az ipari vásár megrendezése, annak kivitele a 
kongresszusunkon megjelent tagoknak is a legna
gyobb és őszinte elismerését váltotta ki. Örömmel re
gisztráljuk ezen tényt és annyit még meg kell jegyez
nünk, azon egyöntetű kijelentést, hogy ,,ilyen szép
nek, ilyen jónak és ilyen kifogástalannak az ipari vá
sárt nem is gondoltuk! Nagy Gábor.
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Életünk . . .
Irta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

Belül a seb fá j és vérzik,
Míg dúl bent a kín s a harc:
Szemünk ragyog, ajkunk nevei 
S hamis álarcot ölt az arc.

S anyánk szegény talán halott, 
Nincsen miből eltemetni.
S mégis muszáj színészkedön,
A könnyeket rejtegetni.

Talán a kenyeres fiók  
Üres otthon, sír a gyerek,
Mert szégyen így dúsak elölt,
Még panaszkodni sem lehet.

Kedvesünk tán hűtlenné le t t? . . .  
Mutatjuk, hogy aki szeret:
Tud dacolni és hogyha kell, 
Hűtlenségért hamar feled.

Önérzetünk, ha így muszáj,
Megalázzuk szolgamódra.
Hízelgő ajk, hajló gerinc,
Az életnek rendje-módja.

így megy tovább . .. agyban, szívben 
Az önérzet gúzsba kötve.
Tudd meg ember: így volt, így van 
És így marad mindörökre.

Séta az Ipari Vásáron.
Iparunk képviseletében a vásáron résztvettek kö

zös pavillonban özv. Komáromi Józsefné, Ramminger 
István, Kolozsvári Gyula, Forgács Antal kartársaink, 
míg Polgár Lajos kartársunk külön pavillonban állí
totta ki egy fehér fantázia és rozsdavörös estélyi 
frizuráját.

özv. Komáromi Józsefné mint kozmetikus is az 
általa gyártott kollekcióval aratott szép sikert, egy
ben Ramminger István és Kolozsvári Gyula kartár
sainkkal együtt a divatbemutatókon a legteljesebb 
elismerést váltották ki. Forgács kartársunk a férfi- 
fodrászatot látta cl kifogástalanul.

Ugyanebben a közös pavillonban állította ki Ko- 
lozsváry Gyula a most feltalált tartós ondoláló gépét, 
amely szigetelésénél fogva teljesen veszélytelen és a 
legkisebb feszültségű árammal dolgozik. Alkatrészei 
teljesen szétszedett állapotban is látható volt.

Polgár Lajos fehér fantázia frizurája, amelybeu--- 
egy hullám, alól pedig hullámkoszorűfonás volt, va
lamint a rozsdavörös modern estélyi frizurája színe
zett hajrózsa betéttel teljes elismerésre méltó volt, 
mely az Országos Kongresszus résztvevőinek legna
gyobb elismerését váltotta ki. Mi is elismerésünket fe
jezzük ki kartársainknak a leállított dolgaikért és a 
vásáron való részvételükért. Kemény József bajai kar- 
társunk állította ki egyben saját gyártmányú tartós 
onduláló gépét több kivitelben, amely szintén elisme
rést érdemel. (n—y.)

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).

Hogy vág a bajusz, 
biztos úr! )

A főkapitányi óhaj, hogy növesszenek bajuszt a 
rendőrök, sok vitatkozásra adott okot a főkapitánysá
gon és a kerületi kapitányságokon. A bajuszpártiak, 
akik már eddig is bajuszt viseltek, élénk tetszéssel fo
gadták a hírt, a bajusztalanok azonban savanyú arcot 
vágnak hozzá, mert nem szívesen térnek át a bajusz
viseletre.

Többekkel beszéltünk a bajusz-ügyben. Egy ren
dőrtiszt így nyilatkozott:

Bajusz kétségtelenül férfiasabb külsőt ad. Az 
is kétségtelen, hogy a rendőröknek általában előnyö
sebb a férfias megjelenés. Én mégis bajusztalan mara
dok, mert kényelmesebb, higiénikusabb és olcsóbb is.

Egy rendőr nyíltan kimondta:
•— Nem a bajuszon múlik, tessék elhinni. Nekem 

ugyan van, de ez tisztára véletlenség. Az anyjukon) 
ugyanis nagyon szereti a bajuszt. De ismerek olyan 
rendőröket, akik bajusz nélkül is nagyszerűen megáll
ják a helyüket. Véleményemet illetőleg a bajuszdolog
nak a borbélyok örülnek majd a legjobban.

Ilyen körülmények között természetesen egy bor
béllyal is beszéltünk. Lelkendezve mesélte:

-  - Éppen ideje volt egy kis injekciót adni a bor
bélyiparnak. Az önborotválkozók tömege úgyis a tönk 
szélére juttatott volna előbb-utóbb bennünket. Igaza 
van a főkapitánynak, növesszünk bajuszt. Sőt mi, — 
kérem, még a szakállnövesztést is előírnánk. És nem
csak a rendőrségnél! Minden állami tisztviselőnek kö
telességévé kellene tenni bajusz és szakáll viseletét. Mi 
lenne itt kérem! Egész nap tele volnának a borbély
üzletek! (—)

*) Ezen közleményt az „Az Est" f. Ovi június hó 6-iki 
szamából közöljük szószenni, melyei érdekes volta miatt köz
lünk le. (Szerk.)
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Pesti levél.
Zivataros időkben egyik napról a másikra öltött 

testet a budapesti mesterszövetség, mint e kar érdekei
nek védőbástyája. Társadalmi jellegénél fogva bizal
mas légkört teremtett a szaktársi együttérzésben és 
ebben a körben szerzett anyagával hathatos támasza 
lett a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező 
ipái testületnek. Sok üdvös kezdeményezésnek volt a 
szülő anyja. Sikerrel vagy eredménytelenül, ezt leg
többször a külső körülmények határozták meg. Áz 
ideális szellemmel telített szövetség ép oly kiegészítő
je volt szakmai életünknek, mint balkéz a jobbnak.

Kevés rajongóbb híve van a szövetségi eszmék
nek, mint e sorok írója. Teljesen át vagyok hatva je
lentőségétől és értékelem hívatottságát. Tudom azt is, 
hogy jelenlegi elnöke, Hangya Márton egy ízig vérig 
szakmáját szerető ember, aki önzetlen harcosa a kiűz
nek és érte tetemes anyagi áldozatokat is hozott. Nem 
szívesen teszem tehát, hogy a szövetséggel kapcsolat
ban dicséreten kívül mást mondjak. Ha a közérdek 
azonban úgy kívánja, akkor félre kell tenni minden 
szubtilis érzést, hogy tiszta képet kapjunk arról az el
tolódásról, amely a szövetség szellemében végbe ment.

Mint csendes szemlélője az eseményeknek figyel
mem ráterelődött az Országos Szövetség évi jelenté
sére. Ha van abszurdum, akkor ez teljesen az. Szinte 
ordítva kiabálja, hogy miként lehet egy népszerű em
ber palástjába kapaszkodva port hinteni a közösség 
szemébe és őket önös célra kihasználni.

A Szövetség 1933. évi kimutatása 329 pengő be- 
íratási és tagdíjbevételével szemben tiszteletdíj, admi
nisztrációs és propaganda költség címen 142(3 pengő 
kiadást tüntet fel. Ez a két szám hiába próbálkozunk 
díszes csokorba kötni a Szövetség áldásos működését, 
hasztalan hangoztatjuk nélkülözhetetlenségét, a szö
vetségi eszme csődjét jelenti. A bomlási folyamat a 
főváros egyes kerületeiben már megindult. Suttogó 
elégedetlenség fogadta a 650 pengős propaganda té
telt, mert a propaganda körútba eső hét város alig 
150 pengő tagdíjat eredményezett. Ha számításba 

vesszük, hogy egy-egy város megszervezése 90 pen
gőjébe került a központnak, az ilyen miniszteri ki
küldöttekre szabott napidíjjal bitó szervezők bár a 
fodrászoknak nem, de egyéb téren a vidéknek nagy

szerű gazdasági lendületet adtak. Ez a gazdálkodás 
egyesekre lehet kellemes és előnyös, hanem az ezen 
módon kiürült kasszájú szövetség cselekvő akcióra 
képtelenné válik, s csupán üres szónoklatok és tervez- 
getések meddő színhelye marad.

A szövetség, ez a magasabb rendeltetésre hivatott 
intézmény végét siettető újabb halálos injekciót ka
pott a legutóbbi közgyűlésen. Az ipartestületből nem 
rég kiirtott „Krisztus koporsóját sem őrizték ingyen” 
mentalitás a múltbeli szövetségi szellemmel homlok- 
egyenest itt ütötte fel a fejét. A szorosan vett ve
zérkar az elnök kivételével, — tiszteletdíjjal kívánta 
honoráltatni magát, amit a 30—40 jobbára pestkör
nyéki tagokból álló közgyűlés évi 960 pengős keret
ben az ügyvezető elnök és titkár személyére korláto
zott. A fővárosi mesteri kar, akinek — mint a feltün
tetett számadatokból látható — zsebére megy ez a já
ték, tekintettel, hogy a tiszteletdíjak miatt köz
vetlenebb érdekeit szolgáló ipartestületi korifeusokat 
ejtett el, álláspontját ezzel az intézménnyel szemben 
sem változtatja meg. Az egyéni anyagiasságra ez idő 
szerint észszerűbb lett volna féket tenni, mert a szö
vetség erkölcsi erejét éppen az önzetlensége képezte, 
s közbizalmat ennek révén élvezett. Meggyőződésem 
az, hogy a szövetség intézménye csak úgy tud virág
zásba fakadni, ha körülötte nem bérmunkások, hanem 
az eszmének önzetlen és önfeláldozó hívei kertész
kednek! Dunamenti.

Lelkek válsága.
írta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

Az emberek, mint a halottak országából itt felej
tett kísértő árnyak önbizalmukat elveszítve, mellre 
csuklóit fejjel, hitehagyottan járják a kietlen ország
utakat. Ha néha meg is nyílnak a hallgatáshoz szokott 
ajkak, az csak azért van, hogy a sorsot sirató pana
szokat mondhassanak. Lépten-nyomon azt kell lát
nunk, hogy aminek eddig letargia volt a neve az em
berek között, az most a lekek válságába csapott át. 
S ha az emberek nem bíznak önönmagukban, hogyan 
tudnának bizalmat kölcsönözni azoknak, akik a mai 
rendkívül nehéz időkben a vezetést irányítják, akik
nek kezébe sorsuk van letéve?
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SIMPLEX a technika legújabb vívmánya szerint készített, könnyen kezel
hető PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSÚ villamos tartós ondoláló 
készülék.
Beszerzési ára fűtőtestenként P 10. Üzemköltsége minimális.
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egyedüli hajfesték, mely csak fodrászok útján jön forgalomba. 
100 %-ig biztos és garantált méregmentes.

Tartós ondolálásra 
rendkívül alkalmas

■ I I — | L I No. 10. olajfürdők alkalmazása a festett és ondolált haj ápo-
I I — i I  I  I I V I  !■■■ kásához nélkülözhetetlen. Ezen kezeléstől a haj visszanyeri
I I  nI  I  I  I  nI  L m  erejét és rugalmasságát.
—— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Kérjen ismertetőt, melyet DÍJTALANUL küldünk.
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. . .  És ami a legáldatlanabb valami, sokszor a re
ménytelenség gyilkoló lángjai a tömeg soraiból a ve
zetők közé is átcsapnak és aztán jön a szakmák éle
tében a széthúzás, aminek eredménye igen sok eset
ben a teljes szakmai leziillés . .. Csonka anyának be
teg gyemekei vagyunk. Betegen nagy időket élünk, 
ezen idők hosszantűrést, kitartást és nagy tetteket kö
vetelnek tőlünk!

Ha nemzetünk legmagasabb táján gáncsot, tűrést, 
a közös nagy cél érdekében helyén maradást látunk, 
akkor nekünk lent kicsinyeknek le kell szoknunk a 
primadonnáskodásról és hozzá kell szoknunk a veze
téssel járó gáncsvetésekhez, ha minden össze is dől 
körülöttünk, de akkor is állani és bírni kell a hálátlan
ság szülte igazságtalan kritikákat. De ne feledjük el, 
hogy a vasakarat az, amely ha nem előbb, de utóbb, 
mindenképpen learatja a maga diadalát. Le a kétel
kedőkkel és lássák meg tévedéseiket abban, hogy sok
szor emberfeletti nagy munkák végzése idején csö
könyös gáncsvetői voltak a közös érdekeknek!...

„Hírős Hél" Kecskeméten.
Kecskemét a gyümölcs fővárosa követi a debreceni pél

dát és a folyó évi julius hó 21 29-ig „Hírős Hét”-et rendez.
A Hírős Hét keretébe illeszkedik az Országos Iparos Kongresz- 
szns, a kecskeméti ipartestület fennállásának 50 éves jubile
uma és az Országos Ipari Kiállítás és Vásár, amelyet Kecskemét 
törvényhatósági város erkölcsi és anyagi támogatásával rendez 
a kecskeméti ipartestület.

A Hírős Hét tartama alatt rendezendő ipari és kereske
delmi események a helyi érdekeken túlmenőleg általános ipari 
és kereskedelmi jelleggel bírnak s a Hírős Hét első két napján 
julius 21. és 22-én zajlanak le. A Hírős Hét látogatói 50%-os 
utazási kedvezményt vehetnek igényije, julius 22-én pedig fil
léres gyorsvonattal lehet utazni.

Felhívjuk kartársaink figyelmét a kecskeméti „Hírős 
Hét”-re és közöljük, hogy az idevonatkozó részletes informá
ciókat Kecskemét polgármestere, valamint Kecskemét városá
nak idegenforgalmi hivatala adják meg és közük azokat a fel
tételeket, amelyek mellett a „Hírős Hét’ -re utazni lehet.

Kivonal az Országos Kongresszus 
jegyzőkönyvéből.

(I. közlemény.)
Nagy Gábor, a kongresszus ii. v. elnöke felkéri 

Sári István, a szegedi borbély- és fodrászmesterek 
szakosztálya elnökét, Mikes Bertalan, a miskolci bor
bély- és fodrászmesterek szakosztálya elnökét és 
Grosch Miklós a budapesti borbély- és fodrászmes
terek szöv. alelnökét a jegyzőkönyv hitelesítésére, 
amit a kongresszus egyhangúlag tudomásul vett és 
nevezettek azt el is fogadták.

Zelinger Ede: Mélyen tisztelt Kongresszus! A deb
receni kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében 
szívből üdvözlöm a megjelenteket. A kerületi keres
kedelmi és iparkamara kívánja, hogy a kongresszus 
munkáját az Isten áldása kisérje és az oly sokszor 
felpanaszolt sérelmek végre-valahára orvoslást nyer
jenek. Egyben legyen szabad megemlítenem, hogy 
az partestület orsz. központja üdvözletét, mint annak 
választmányi tagja is tolmácsolhassam s a megkez

dett munkához sikert kívánhassak. Kívánom, hogy a 
kongresszus hozzon hasznos határozatokat és ered
ményeket érjen el.

Takács Béla: Körmendi Mátyás volt felsőházi tag, 
a szegedi ipartestület elnöke nevében üdvözli a meg
jelenteket s elnézésüket kéri, hogy megbízója sze
mélyesen nem jelenhet meg, de ezidőszerint Vesz
prémben tartózkodik, ahol országos kérdések meg
vitatásáról van szó. Azonban azt üzeni, hogy az a gaz
dasági harc, melyben részt vesznek és az ország je
lenlegi helyzete vezesse egymáshoz az iparosságot, 
hogy így közölhessék ki azt a helyet, mely megilleti 
őket. A kongresszus munkájához sikert és Isten ál
dását kéri.

Vági István, mint a vendéglátó debreceni ipar
testület elnöke szívélyesen üdvözli a megjelenteket. 
A debreceni ipartestület elnökségének mindig őszinte 
örömére szolgál, ha az iparosok összegyűlnek az or
szág különböző részeiről, hogy mindazt, amit jónak 
és megvalösítandónak találnak, elmondják, hogy an
nak idején majd eredményeit is élvezhessék. A debre
ceni ipartestület elnöksége és szakosztálya nevében a 
legmelegebb őszinte üdvözletét tolmácsolja s kéri, 
adja a Mindenható, hogy élvezhessék munkájuk gyü
mölcsét és elkövetkezzék az az idő, hogy a munka 
megérdemelt jutalmát, nyugalmat, nyugodt életet 
biztosíthassanak maguknak. Abban a reményben, hogy 
a most összegyűlt kongresszus hoz is valami ered
ményt, ismételten üdvözli a kongresszust s a debre
ceni össziparosság nevében is jó munkát kíván.

A női fodrász mesteregyesülés nevében Herczog 
József meleg szeretettel és kartársi megbecsüléssel 
köszönti a kongresszust. És reméli, hogy a tanács
kozások során meg fogja találni azt az utat, amelyen 
haladva hőn szeretett iparukat, a jelenleg oly sok 
oldalról fenyegetett katasztrofális helyzetből ki fog
ják tudni vezetni. A kongresszus minden tagjára és 
azok munkásságára a Mindenható áldását kérve, azt 
a megbízó egyesület nevében ismételten köszönti.

Argyelán Sándor a debreceni férfi és női fodrász 
segédek szakegyesületének tagjai nevében üdvözli a 
kongresszust és örömére szolgál, hogy összefogtak az 
ország érdekelt iparosai, hogy szakmai sérelmüket 
megtárgyalják és döntő lépésre vigyék. Ennek remé
nyében jött ide és ennek reményében Isten áldását 
kéri a debreceni férfi és női fodrász-segédek nevében 
a kongresszusra.

3. U. v. elnök: Kéri a kongresszus egyhangú hoz
zájárulását ahhoz, hogy a kereskedelemügyi minisz
tert táviratilag üdvözöljék.

A kongresszus ii. v. elnök előterjesztésére a kö
vetkező táviratot küldi d'r. Fabinyi Tihamér m. kir. 
kereskedelmi miniszterhez:

Nagyméltőságú dr. Eabnyi Tihamér kereskedelem
ügyi miniszter urnák, Budapest. A borbély, fodrász, 
hölgyfodrász és kozmetikus iparosok debreceni kon
gresszusa mély tisztelettel üdvözli Nagyméltóságodat 
és kéri, mint a magyar kézművesiparosság megértő 
legfőbb támogatóját, hogy az ipar gazdasági és szak
mai sérelmei orvoslása tárgyában hozott határozatait 
jóindulatú elintézésben részesíteni méltóztassék.

Nagy Gábor, a kongresszus ii. v. elnöke, 
özv.Komáromi József né, a kongresszus elnöke
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4. U. v. elnök: A tárgysorozat következő pontja 
a kontár elzárással legyen büntetendő s a kontárral 
tudva dolgoztató tél szintén büntetendő legyen. Elő
adó Goldenics Gábor, a női fodrász mesteregyesiilés 
részéről, mint annak gazdája.

Goldenics Gábor történelmi visszapillantást vet 
a borbély- és fodrászipar fejlődésére, rámutat annak 
mindenkor az iparosság között elfoglalt tekintélyes 
helyzetére s arra, hogy eddig a fodrászipar mindig 
tisztességes megélhetést nyújtott a vele foglalkozók
nak. Azzal szemben, különösen az utóbbi években, az 
úgynevezett házaló kontárok, valamint a számolni 
nem tudó kartársak a szakmát annyira lesülyesztet- 
ték, hogy ma már a szakma művészeinek is nehéz 
a feladata, hogy legalább a mindennapi száraz ke
nyeret tudja magának biztosítani. Majd konkrét ada
tokkal támasztja alá a kontárok káros működését 
és végül kéri az előterjesztendő határozati javaslat 
elfogadását.

Mikes Bertalan azzal kezdi beszédét, hogy az ipa
rosnak legfőbb kelléke a higénia, hiszen iparunk a 
közegészségügyet is szolgálja. Bár az iparigazolvány 
kiadása előtt hatósági orvos vizsgálja meg az üzlet- 
helyiséget közegészségügyi szempontból, ezzel szem
ben az úgynevezett házaló kontárok a közegészségügy 
legelemibb kívánalmait is figyelmen kívül hagyva, 
ziillesztik lefelé az ipart. És mig a nyílt üzlettel biró 
iparosokat egyetlen hajszálért már súlyos összegek
kel büntetik, addig ezek minden felelősség alól men
tesek. De ettől eltekintve, a házaló kontárok élelme
zésért és egyéb természeti ellátásért is dolgoznak és

ár-rombolásukkal is veszélyeztetik a nyílt üzlettel 
biró iparosok létalapját. Épen a miskolci női és úri 
todrászmesterek női szakosztálya nevében javasolja, 
keressék fel a minisztert, miszerint a kontárok és há
zalók ne csak iparkihágásért, hanem közegészségügyi 
kihágásért is vonassanak felelősségre, a házaló ipart 
pedig szüntessék be. Kéri a letárgyalt előterjesztendő 
határozati javaslat elfogadását.

Ü. v. elnök felolvassa az 1. alatt mellékelt hatá
rozati javaslatot, majd felteszi a kérdést, hogy a kar
társak közül kíván e valaki a tárgyhoz hozzászólni?

Hozzászólásra elsőnek Gulyás György jelentke
zik s örömmel üdvözli azt a megállapítást, hogy a kon
tárkérdés egyik legfájóbb pontja a szakmának és talán 
senki sem okoz olyan nagy kárt, mint épen az előbb 
említett kontárok. Azt azonban be kell ismerni, hogy 
a kontárok tömegét részben maguk a fodrászok ter
melték, de kipusztításukban, sajnos a hatóságok nem 
nyújtanak kellő segítséget. A legutóbb megjelent úgy 
nevezett kontárrendelet — és ezt figyelmébe ajánlja 
a miniszteri küldöttnek - azt írja elő, hogy a kontár 
ügyek lehetőleg 8 nap alatt tárgyaltassanak le. Sajnos 
azonban ebben a rendeletben is benne van, hogy „le
hetőleg” és ez az egy szó évekig húzza a kontárügyek 
végleges elintézését s akkor is csak öt, tiz pengős bün
tetéssel. Ezt a gyakorlati tapasztalatai alapján mond
ja, mert sajnos elég része van a kontárügyek tárgyalá
sában Budapesten. Rendkívül sérelmesnek tartja a „le
hetőleg” szót, mert texative is ki lehetett volna mon
dani, hogy a bíróság köteles 8 nap alatt letárgyalni 
az ügyeket. (Folytatjuk.)

FIGYELEM
Rendezlesse be üzletéi

»GESZLER«~féle központi

1
hajszárító berendezéssel

•

Kérjen
árajánlatot

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.

w

G e szle r Já n o s  B udapest
III. Zslgmond utca 38. szám .O L C S Ó
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H l B E K .
Esküvő. Brccz István nyíregyházi kartársunk május hó 

1 ()-cn tartotta esküvőjét özv. Hegedűs Ferencné úrnővel Nyí
regyházán. Gratulálunk. Szerk.

Szakosztályi elnök választás Nyíregyházán. Május hó 7- 
én tartotta elnökválasztó közgyűlését a nyíregyházi borbély- 
és fodrászmesterek szakosztálya, mivel Takáts Balázs kartár
sunk az elnökségről önként lemondott. A szakosztály lemon
dását a lemondott elnök legnagyobb tiltakozása ellenére nem 
fogadta el és a legmesszebbmenő bizalom nyilvánítása mellett, 
egyhangúlag ismét elnökké választotta. (n. e.)

A Mesteregyesülés debreceni csoportja minden hónap 
utolsó keddjén tartja tagfelvételét az Angol Királynőben levő 
klubhelyiségében. Tagfelvétel este 8 9 óra között.

Az Elnökség.

Ipari kihágás. Tarcali András borbély- és fodrászsegédet 
Nyíregyházán a kihágási rendőri büntetőbíróság Nemes End
re sz. o. jegyző kartársunk feljelentésére jogtalan iparűzésért 
4 pengő pénzbüntetésre ítélte. Ezen büntetés mint kezdő bün
tetés lett kiszabva, mely ismétlés esetén súlyosabb pénzbün
tetésen kívül elzárást is von maga után. (n. e.)

A debreceni iparos tanonciskolái vizsgák. A debreceni ipa
ros tanonciskolában a borbély- és fodrász tanulóknak évzáró 
Vizsgája a következő napokon lesznek: folyó hó 19-én d. e. 
8 -9 és 9—10-ig l-ső osztály, d. u. 3—4 és 4—5-ig IV-ik osz
tály, 20-án 8—9 és 9—10-ig lll-ik osztály. A vizsgaórák azért 
vannak külön megjelölve, mert egyik órán közismereti, inig a 
másikban technológiai vizsga lesz. Ezúton kérjük a kartársa
kat a vizsgán való megjelenésre.

Kolozsváry kollegánk találmánya. Kolozsváry Gyula hölgy 
fodrász kollegánk, a Mesteregyesülés debreceni csoportjának al- 
elnöke, egy kisfeszültségű szerkezettel ellátott tartós villany- 
ondoláló gépet talált fel. A feltaláló gépével nagy haladást 
vitt a hölgyfodrász-iparba, mert gépe teljesen veszély nélküli, 
ki van küszöbölve az eddig sok esetben előforduló áramütés 
és elégetés. Gépének súlya kb. 40 kgr. Meggyőződésem alapján 
kifogástalan s egyben találmányának nagy jövőt remélek és 
kívánok. (Szerk.)

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

APRÓ HIRDETÉSEK.

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

Nyíregyházán (j személyes (3 férfi, 3 női) berendezéssel 
ellátott üzlet, jómenetelü, megfelelő biztosítékkal részletre is 
eladó. Komoly vevők ki is próbálhatják. Modern berendezésű. 
Ára 1.200 pengő. Csakis komoly vevőkkel tárgyalok. Megbízva 
lapunk szerkesztősége.

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

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

bizalommal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, — 
Gyöngyvirág ucca 3. szám. — Válaszbélyeg melléke
lendő!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Többeknek. Abból az alkalomból, hogy a szakosztály el
nökévé megválasztott, - egyben pedig az Országos Kongrcsz- 
szusnak pártatlan levezetését közmegelégedésre láttam el 
a hozzám beküldött gratuláló levelek sokaságai miatt, úgy a 
szakosztályok, mint szeretve tisztelt kartársaim, barátaim ez
úton fogadják hálás köszönetemet. Ezen sok megtisztelő leve
lek csak újabb erőt és kedvet adnak a közéleti tisztségem ne
héz és önzetlen betöltésére.

B. I. Budapest. Beküldött cikke a szakmai iránytól eltérő. 
Kifogástalan ugyan, de ebben a formában nem lehet közölni 
szaklapban. Napilapba való. Egyébként mint eddig is 
szakmánkhoz tartozó és vonatkozó cikkeit közölni fogom. 
Üdvözlet.

Szakosztály Elnöksége! A kongresszusi bizottság által 
megküldött jelvényekért befolyó összegek kizárólag a kong
resszusi költségek fedezésére szolgál. A bajok orvoslása köz
érdek, eredménye általános vonatkozású, tehát a megváltása 
erkölcsileg véve teljesen indokolt.

Helybeli. Kongresszusi jelvényt bármikor beszerezhet 
nem szakmánkhoz tartozók részére is a szakosztály elnöksége 
útján. Megváltási ára tetszés szerinti, de legkevesebb darabon
ként 50 fillér.

Kozmetika—Szépségápolás közleménye jelen számunkból 
helyszűke miatt kimaradt. Jövő számunkban közölve lesz.

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

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

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

Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos 
NAGY GÁBOR úri- és hölgyfodrászmester.

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA" könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.

8



C salc asz ig a z z s  győzz!
■ J  J  HB V J  B  -borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek. 
I J  I  E b H  | J  -borotvák szakszerűen vannak köszörülve.

1 I  I I  U -borotvának tartós az éle.
B l  B l  BÜ  m m -név  önmaga is teljes garanciát jelent.

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

Bleha—Supra-borotva félfrancia él, 4/8-as barna nyél. . 6 50 P
Bleha—Szecskó- ff francia él, 4/8-as fehér nyél . . . 5 -  P
Bleha 20-as ff homorú él, 3, 4 és 5/8 fekete nyél 8'— P
Bleha 24-es » francia él 2 /8 ................................ 4-50 P
Bleha 25-ös » 3 8, 4/8, 5/8 francia él, erős nyéllel 5'C0 P
Bleha 27-es ff francia él, la fehér csontnyél . . 4'80 P
Bleha 28-as ff francia él, la fehér csontnyél. . . 4-80 P
Bleha 29-es ft francia él, la fehér csontnyél. . . 5'40 P
Bleha 33-as ff 1/4 homorú él, erős, fekete nyél . 5 ' -  P
Bleha 50-es ff félhomoru él, fehér csontnyél . . 7 60 P
Bleha 76-os ff 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 MÜKÖSZÖRÜS MESTER VILMOS CSÁSZÁR UT 27

Hirdetett
ön már a

Vidéki llrí és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

?
H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN! ! ! ,
mert hirdetései
biztosak, jók és olcsók!

Kartársak csakis lapunk hirdetőinél 
vásároljanak!

Figyelem! •  Uj találmány!

Vendégei meg lesznek elégedve, mert

100°|o~ig biztos
a „K " hullám tartós ondoláió gép!

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

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

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

PRAKTIKUS. Minden hálózati feszültségre használható, 
egyszerűen átkapcsolható.

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

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

Tervezték és készítették:

Kolozsváry Gyula
hölgyfodrász

Debrecen, ItégcnfcUI tér 2. 
T e le lő n : 33-12.

Megtekinthető ugyanott!

Kolozsváry László
villam ossági és  rádió 

techn ikai vá lla lat

Debrecen, Vár ucca 2.
Kérjen árajánlatot!
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