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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 prepáló oldataimat
C. mely minden színű hajhoz és géphez kitűnő.
B. mely vízhullám berakáshoz nélkülözhetetlen.
E. mely ősz és fehér hajhoz garancia mellett használhaté.
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. I. Mas Páris készítm ényei
a legtökéletesebbek!

HENNÉ L ORIENTOL
a legismertebb márka!

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

PERMANENTE
dauervíz?el a tartósondolálás tökéletes.
1. sz. decolorált és festett hajhoz,
3. sz. természetes hajhoz.

Concenlráll folyékony SAMPON
egy liter 10 literre hígítható.
Hajsz ínskálával és egyéb mintákkal kész
séggel szolgálunk.

Magyarországi egyedáruság:

M O N O P O L I A B udapest V., Mérleg u tca  10. szám . 
Telefon: 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 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 
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 1 4 . sz.
I. EMELET.

TELEFON:

255-74.
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Antii szerelnénk lu d n i.. .
. . . Most, amikor már túlvagyunk a Debreceni Or

szágos Úri- és Nőifodrász-Kozmetikus Mesterek Or
szágos Kongresszusán, önként vetődik tel az, hogy 
két dolgot „szeretnénk csak tudni . . .” Az egyik az, 
hogy mi oka van annak, hogy az 1POK, mint a kéz
műiparosság legfőbb őre és érdekképviselete, meghí
vásunk dacára sem volt jelen. A Borbély Fodrász és 
Nőifodrász kézműiparosság országos viszonylatban 
10.000 tagot számlál. El sem lehet azt képzelni, hogy 
hogyan lehet egy ilyen nagy önálló iparostársa
dalomnak érdekeit megvédeni, véleményezni akkor, 
amikor közvetlen nem hallja a panaszokat, sérelmeket 
és legfőbb ipari hibákat s egyben azoknak megfelelő 
orvoslásának a lehetőség szerinti megnyilatkozását!

A távolmaradás már csak azért is feltűnő és in
dokolatlan, mert június hó 3-án itt voltak az 1POK 
vezetői Papp József elnökkel az élén, de 4-én már 
visszautaztak (?) otthonukba, Budapestre!... Miért!? 
Bizonyára nem érdekli egy Országos Borbély és Fod
rász Kongresszus, illetve a Magyar Borbély, Fodrász 
és Nöil'odrász kézműiparosság ügyei, vagy talán más 
hiba történt, „amit szeretnénk tudn i!. .

#
A Budapesti Borbély és Fodrász Ipartestület is 

elfeledkezett arról, hogy Debrecenben Országos Szak
mai Kongresszus van . . .  Mi nem feledkeztünk meg el
lenben a meghívásról! Hol van a közös érdek párto
lása akkor, amikor az ország legtöbb városából részt- 
vesznek, de a budapesti Borbély és Fodrász Ipartes
tület nem! Ha a vezetőségnek a reprezentatív költ
ségét le is szanálták, de egy Országos Kongresszus 
képviseletét nem hisszük, hogy leszanálták volna!... 
De meg kell, hogy említsem az Ipart estidet hivatalos 
lapjának a magatartását is, amelyet rendkívül nagy 
anyagi áldozatok árán közpénzből tartanak fenn, 
hogy az Országos Kongresszusunk Előkészítő Bizott
sága közérdekből kérte a Szerkesztőséget a kongresz-

szusi meghívó leküzdésére, de azt nem tette m eg!. . . 
Nem tudjuk elképzelni, hogy hogyan lehetséges ez?

A kongresszusi Előkészítő Bizottságának Elnök
sége kérdést intézett egyik igen derék közismert bu
dapesti kartársunkhoz (aki egyébként jelenleg is na
gyobb vezető szerepet térit be és őszinte, puritán vé
leményét mindenki elismeri és tiszteli), hogy ezen dol
gok miképen történhettek meg? A válasz igen szomo
rú volt: Tudja kedves kollegám, a lapnál nagyon, de 
nagyon sok hiba van! Most vezetőség változás volt 
az Ipartestületnél és mivel a lap felelősszerkesztője is 
nagyon feledékeny ember, hát elfelejtettel

Mi amint látható, nem felejtettük el. már csak 
azért sem, mert keressük az okokat — a közérdek is 
parancsolja — és ezek azok, „amiket szeretnénk tud
ni! Nagy Gábor.

Válasz a Pesli levélre.
Ezen szaklap június havi számában „Dunamenti” 

álnéven, „Pesti levél” címen a budapesti mesterszö
vetséget enyhén támadó cikk jelent meg. Nagyon sze
retem, ha vannak olyanok, akik munkánkat figyelem
mel kisérik, sőt még kritizálják is. Mert régi és jó 
közmondás szerint: „az emberről beszéljenek jót, vagy 
rosszat, mindegy, csak beszéljenek". Egyrészt örülök 
ennek a cikknek, legalább alkalom kínálkozott arra, 
hogy a szövetség eddigi működéséről referálhassak.

Először rá kell mutatnom a cikkíró ama tévedé
sére, hogy a szövetségben bomlási folyamat indult 
volna meg; épp ellenkezőleg, mindig többen és többen 
gyűlnek a zászlónk alá, megértve a magasztos esz
ménket.

Másodszor egy kérdést kell feltennem : Ha egy 
vállalat megalakulásának esztendejében nem hozta 
meg még az alapítási költségeket, akkor ez a vállalat 
már nem életképes? Tévedés. Tudjuk, hogy minden 
kezdet nehéz, és azt is tudjuk, hogy minden kezdet 
több kiadással jár, mint a további évek. Nem lehet a
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mérleg két serpenyőjébe elhelyezni egy csonka év 
munkáját, kiadását és eredményét. A beszervezés a 
legnagyobb munka, ez jár a legtöbb fáradtsággal és 
kiadással.

Harmadszor szükségesnek tartom megjegyezni 
azt, hogy a munkatársaim inkább köszönetét, mint 
támadást érdemelnek.. Mert úgy hiszem, személyem 
elég garancia arra, hogy a cél a fontos, az eredmény 
elérése dobogtatja meg a szívünket. Munkásságuk ön
zetlen és nem anyagi haszon elérésére törekszenek. — 
Mindegyiknek van más megélhetési forrása, ezen mun
kásságuk csak a köz érd'ekében történik. Elég nehéz 
egy nyereggel két lovat megülni. Én magam, ha lát
nám, hogy nem az önzetlen cél, hanem az egyéni ha
szon lebegne bárkinek a szeme előtt, akkor egy per
cig sem maradnék egy olyan szövetség élén, amely 
idealisztikus célt tűzött ki maga elé.

Én hiszem, mert hitem van, hogy ez a szövetség 
munkássága meg fogja hozni azt az eredményt, ami 
után annyira áhítozunk. Várjunk egy kicsit, hiszen 
még embrionális állapotban van, majd ha megerősö
dik, akkor ki fog virágzani és annak árnyékában mind
nyájan szívesen fogunk megpihenni.

Nem' akarok a jövőben polémiába bocsájtkozni, 
csak türelmet, kitartást kérek és akkor az eredmény 
kétségtelenül nem fog elmaradni.

Hangya Márton,
mint a Fodrászmesterek Országos Szövetsége 

elnöke.

A Budapesti Polgármester leirata az 
Országos Borbély é s  Fodrászmeslereli 

Szövetségéhez.
Tekintetes Elnökség!
Felkérem a tek. Elnökséget, hogy a jelen átira

tom szövegét a vezetése alatt álló egyesület tagjaival 
megismertetni szíveskedjék, mert célom az, hogy az 
u. n. kontárkérdés fontosságát a közönség minél szé
lesebb rétegei megismerjék és annak megoldását a ma
guk részéről is előmozdítsák.

Köztudomású az a nagy küzdelem, amelyet a mind 
súlyosabbá váló gazdasági válság közepette a buda
pesti kézművesiparosság már évek óta folytat részben 
a megélhetésért, részben pedig azért, hogy a közzel 
szemben fennálló kötelezettségeinek eleget tudjon 
tenni.

A kereseti lehetőségek általános csökkenése, a 
tisztviselők fizetésének kényszerű leszállítása, a közü- 
letek költségvetésének leszorítása azok a körülmé
nyek, amelyek a kézművesiparosság munkaalkalmai te
rén egy eleddig sohasem tapasztalt mélypontot idéz
tek elő.

A súlyos világgazdasági helyzetből és trianoni 
megcsonkítottságunkból fakadó, ezeken az okokon 
kívül azonban nem utolsó sorban hozzájárult a kéz
művesiparosság helyzetének romlásához az a körül
mény is, hogy a nagyközönség egy része, különösen a 
háztartása körében előforduló ipari munkákat igen 
gyakran nem iparjogosítvánnyal rendelkező, tanult 
iparosokkal, hanem az úgynevezett kontárokkal vé
gezteti.

Akkor, mikor az állam és a főváros jelenlegi mos
toha viszonyok között is a lehetőséghez képest igye
keznek, különösen a közmunkáknak minél nagyobb 
számban való végeztetésével a társadalom nagy és ér
tékes részét képező iparosság helyzetén könnyíteni, 
a magam részéről szükségesnek tartom a nagyközön
ség figyelmét is felhívni a kontárok jogosulatlan ver
senyének a tanult s iparigazolvánnyal rendelkező ipa
rosság érdekeinek szempontjából oly káros következ
ményeire.

Az, aki az adózás állampolgári kötelessége alól 
kibújó kontárt támogatja szemben a jogosult iparo
sokkal, vétkezik nemcsak az iparostársadalom és a 
kincstár érdekei ellen, de vétkezik elsősorban saját 
magának jól felfogott érdeke ellen is, mert a kontá
rok által végzett munka, ha olcsóbb is, de megfelelő 
szaktudás hiánya folytán kétségtelenül silányabb lesz 
és a megrendelő esetleg elromlott anyagjáért kárpót
lást sem kaphat.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara erélyes 
akciót indított a kontárkérdésnek törvényhozási úton 
való rendezésére, de a hatóságoknak addig is, amíg ez 
megtörténik és azután is a nagyközönség részéről is 
állandó támogatásban kell részesülniük a kontárok 
versenyének leküzdésére irányuló tevékenységükben. 
Az iparosság érdekein felül a jogrend fenntartása és 
megerősítése is ezt kívánja, már pedig a jogrend fenn
tartása minden jó polgárnak egyformán érdeke és 
hazafias kötelessége.

A tekintetes Elnökség támogatását kérve, a köz 
érdekében kifejtendő szíves fáradozásáért előre őszin
te köszönetemet fejezem ki.

Hazafias üdvözlettel:
Sipőcz Jenő dr. polgármester. 

*
Mi is őszinte örömmel vesszük ezen Polgármes

teri leiratot és bízunk abban, hogy a kontárok meg- 
rendszabályozása az illetékes hatóságok most már szi
gorú intézkedései folytán rövid időn belül elintézést 
fognak nyerni. (Szerk.)

/lssszony a Golgotán. . .
Irta: Törzsök József, Debrecen.

Szemedben könnyek — lelkedben bánat,
Szívednél jobban — semmisem fájhat,
Részedre sorsod szűkösen vágott,
Nem adott mást — csak mártiromságot.. .
Nem volt még sohasem bőkezű Vélled —
Kegyét a sorsnak nem is reméled . . .
Vissza már múltad — sohasem várod,
Szenvedő szívvel Golgotád járod.
Könyörgő szóra nem nyíl az ajkad —
Azok kik látnak — nevetnek rajtad . . .
Sírok közt jársz el s oda visz utad,
Rózsák elébed sohasem hulltak . . .
Mégis oly szép vagy — Madonna arcod —
Nem törte össze küzdelmes harcod,
Sorsod ha mindent el is vett Tőlled — 
Meghagyott engem — törölni könnyed!. . .
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A karlársak figyelm ébe!
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 he, 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.

Vítész B e n e  F e r e n c .
1916. év tavaszán vonult be Nyíregyházáról a 15- 

ös vadászokhoz ebben az időben, mert a körülmények 
úgy kívánták, nem volt szükség hosszú kiképzésre. 
Bene Ferenc kartársunkat a nagy parancs az orosz 
harctérre rendelte. 1916. év julius hó 25-én a 27-ik 
menetszázaddal érkezett ki kartársunk oda: ahol a 
nagy háborús költő, Gyóni Géza szavaival élve: 

„Mikor a pokolnak égő torka tárult,
Vér csurgott a földön, vér csurgott a fárul,
S ahol gránátvulkán izzó közepén,
Úgy forgott a férfi: mint a falevél."
Mint oly sokan mások, Bene Ferenc is 23 éves 

ifjú korral, hamvas arccal, tűzzel és hittel a szívben, 
acélos erővel a karjában érkezett oda. Julius 27-én 
már a kirlibabai halálmezők hősei sorában küzdött ha- 
láltmegvető bátorsággal és hősiességgel mindaddig, — 
amig a Tatárka hegy tövében lévő orosz drótakadá
lyok előtt egy gránát féllábát tőből ki nem tépte. 
Ugyanezen gránáttól a megmaradt féllába is megse
besült. Kartársunknak ezen támadásnál tanúsított ma
gatartását az illetékes parancsnokság a nagy ezüst 
vitézségi éremmel jutalmazta. De mert csapattestének 
székhelye idegen megszállás alatt van, az igazoló ira
tokat csak megkésve sikerült megszerezni, így a vi
tézzé avatása is csak 1934. év junius hó 4-én történ
hetett meg.

Vitéz Bene Ferenc kartársunk! Gyóni Géza a 
nagy költő orosz földben álmodik szerencsétlen meg- 
csufolt, széttépett hazájának feltámadásáról — Te 
pedig megmaradt nyomorékká lőtt féllábaddal man
kókkal a hónod alatt a részedre örökké befejezett há
ború után, bent vívod azt a titáni harcot, amelynek 
életküzdelem a neve . . .

Bene Ferenc! Mi, akik a nagy világégésből élve 
és látszólag egészségesen kerültünk ki, vitézzé avatá
sod1 alkalmából hajtjuk meg előtted a nagyrabecsü
lés zászlóját és vitézzé avatásodhoz e csonka haza fod
rász társadalma nevében igaz szívből gratulálunk!

Nemess Endre.

Levél a Szerkesztőhöz.
Kedves Szerkesztő Un!

Levelemmel szeretném szíves figyelmét egy bizo
nyos irányba terelni.

Meggyőződésem, hogy az ön szerkesztésében 
megjelenő szaklap ed'dig is — és ezután is — az álta
lános fodrászipar szolgálatában áll s ezenfelül pedig 
szabad teret engedett iparosszaktársaink irodalmi tu
dásának! . ..

Az ember lelke felvidul, ha egy-egy kartársunk 
leikéből kicsillan az istenadta brilliáns, a tehetség. 
Milyen gyönyörűség volt olvasni Mura Mészáros Gyu
la kollégánk lendületes újévi köszöntőjét, egyben az 
ipar érdekében megjelenő céltudatos és következetes 
cikkeket. Milyen magasztos cél vezérelte a kibékülést 
és megegyezést hirdetőt, aki a kacér asszony módjára 
különélő női-fodrászokat akarja egyesíteni egy csa
láddá a régi testülettel! Csak így érhetjük el azt, hogy 
tisztességben nevelhetjük gyermekeinket, felvirágoz
tassuk az ipart és békességben, odaadó munkában 
emelkedhetünk odáig, hogy a mi iparunknak is lesz
nek aranykoszorus mesterei!

Felkérem Önt, kedves Szerkesztő Ur, hogy ameny- 
nyiben csak teheti és tud szaktársakról, akikben az 
irodalmi képesség és tudás rejlik, állítsa őket a nemes 
cél szolgálatába! Világítsák meg ők tehetségük fényé
vel azokat az előforduló kérdéseket, amelyek a köz
érdeket szolgálják. Én bízom abban, hogy így bizto
san maradandó lesz a megszervezett és erős előhar- 
cosok munkája, a szavuk pedig nem lesz a pusztába 
kiáltó szó! Sok-sok hasznos eszmét menthetünk meg a 
közérdekeknek, ami eddig igen gyakran elértéktele
nedett az irígykedés és személyeskedés miatt.. .

Két célt érünk el így . . .  Meg tudunk tenni az ipar 
érdekében mindent, másodszor pedig megismerjük és 
megszeretjük szaktársainkat, akiket a jóságos Isten 
jó kedvében különös tehetséggel is megáldott!

Abban a reményben, hogy levelem el fogja érni 
célját, maradok továbbra is mindenkor igaz nagyra
becsüléssel tisztelője:

Éles József,
a budapesti Borbély és Fodrászmesterek Szövetségének 

volt elnöke.

HéQi Nyár.
Irta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

Fehér lelked amidőn jő a Nyár,
Kisérteni, még vissza-vissza jár.
S ha rám borul a méla nyári csend:
A régi dal, fáradt fülemre cseng.
Ez volt a Nyár . . . virágos kezdet 
Feledhi kén’ s feledni nem lehet.
. . . Kezem remeg, már nem tép virágot. 
Nyár van s mégis hűvös szívvel járok.
Hajadat is tudom dér lepte már,
Feletted is elszállt a régi Nyár.
Emlékezünk . .. könnyeket rejt szemünk, 
őszünk közeleg, nem szabad szeretnünk.
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Az Országos Kongresszus
és a berlini rendőrség eljárása az ár- 

romboló fodrászok ellen.
írta: Herczog József,

a Nőifodrász Mesteregyesülés alelnöke, Budapest.
AAi, budapesti kiküldöttek a legteljesebb elisme

résünknek adtunk kifejezést a debreceni országos 
kongresszus megrendezéséért, egyben a szép indítvá
nyok nemes elgondolásáért. . .

Hisszük és reméljük, hogy azokat a határozati 
javaslatokat, amelyeket a kongresszus elfogadott, - 
eredményt is fog hozni iparunkra. Most már egyedül 
a Nagyméltóságú Kereskedelemügyi Miniszter Úrtól 
függ, hogy érvényt szerezzen a jogos kívánságainak! 
Itt már csak a törvényes intézkedés segíthet szegény 
leztillesztett, agyontépázott, szerencsétlen fodrász ipa
runkon.

A Miniszter Ur Öexellenciája csak ha két példát 
statuál, úgy, mint ahogyan olvasom a bécsi fodrász 
újságban „Ein Beruf geht zu grunde" című cikkében 
— „Az ipari törvény és a gyorsított bíráskodás az 
árrombolók ellen” — minden másképpen fog tör
ténni! Az a régen óhajtott iparvédelmi szakasz, mely 
hivatva van a sok százezer fodrász exisztenciáját a 
végpusztulástól megmenteni. Németországban már tör
vényes erőre emelték. Az 1934. március 17-én megál
lapított árszabály be nem tartói ellen a legszigorúbb 
eljárást indítják el! Erre már akadt is példa, mert 
két fodrász üzletet csukott be a legfőbb rendőrségi 
elnök tisztességtelen verseny és árrombolás címén. Az 
ügyet a Főpolgármester is magáévá tette és helyben
hagyta az ítéletet azzal az indoklással, hogy felül
vizsgálva az ügyet, az árromboló sem adót, betegse- 
gélyzőt, sem házbért nem fizetett. Ha ez így lenne 
nálunk is és a gyorsított bíráskodást az árrombolók
kal szemben életbe léptetik, a piszkos konkurrencia 
végleg meg fog szűnni és egy jobb jövő elé néz a 
mi tisztes iparunk. Mi kérve kérjük a Nagyméltóságú 
Miniszter Ur őexellenciáját, hogy a jogos kívánsá
gainkat kegyeskedjék rendeleti úton szabályozni ad
dig is, míg törvénybe ikta tják az ú j törvényszakaszt 
az árrombolók ellen!

A mull Idők emlékeiből.
Irta: Csikes Ferenc, Debrecen.

II. közlemény. Folytatás.
A legelső borbély- és fodrászbált 1888. évben Csi- 

kes Ferenc kezdeményezésére az akkori időkben le
vő „Korona” szállóban (a kir. Itélő-tábla helyén) je
lenleg Széchenyi ucca rendezték meg. Bálelnök: Dé- 
zsi Lajos volt nagyobb áldozat készséggel. Érdemes 
a rendezőség neveit megörökíteni: Nagy Sándor, Iva- 
novits Antal, Megyeri Kálmán, Korányi Endre, And- 
resz Kálmán és Kopiczky Károly. Zenész: Magyari 
Iinre. Táncrendező: Ács Imre asztalos volt. A bál 
megrendezése csak úgy volt lehetséges, hogy a ren
dezőség személyenként 10 forintot adott össze, a ha
szon végeredményben 22 forint volt, mely összegen 
egyenlő arányban a rendezőség osztozkodott.

A bál szigorúan zártkörű volt, azon csak a meg
hívó felmutatása mellett lehetett résztvenni.

Ezen időtől kezdve úgyszólván éveidként lett bál 
rendezve. Megtörtént pártoskodásból az, hogy egy 
napon két fodrászbál is volt, Csikes és Möldner párti. 
A Csikes rendezésében a Margit-fürdőben, a Möldner 
rendezésében pedig a jelenlegi Koronában. Legérde
kesebb az, hogy mind a kettő úgy erkölcsi, mint meg
felelő anyagi sikerrel.

Ebből látszik, hogy más és jobb viszonyok vol
tak akkor. Az üzletnyitás és zárás időhöz nem volt 
kötve. A vasárnapi teijes munkaszünetről szó sem le
hetett, ellenben helyette az alkalmazottak részére a 
hétköznapi kimenők voltak meg. Betegsegélyző nem 
volt. Betegség esetén az illetőségi hely fizette a költ
ségeket.

Debrecennek ebben az időben 60—70 ezer lako
sa volt, ezzel szemben 10—12 borbély üzlet. Jelenleg 
több lakosa van 100 ezernél, de borbély üzlet, illetve 
önálló iparos felül van a 150-en. Ezen statisztika szo
morú képet tár elébiink.

A boltbérek olyan alacsonyak voltak, hogy a bé
kebeli forintnak véve a jelenlegi árak egynegyedré
sze volt, természetesen így volt arányosítva minden
féle közteher is.

A sebészeti árszabály a következő volt: egy fog
húzás 30 krajcár, köpiilyözés (1 pohár feltéve) 12 
krajcár, sebkötés, valamint érvágás alkú tárgya volt, 
vagyis attól számították, ahány „unczia” vért kel
lett kivenni.

. . . íme egy kis töredék a múlt idők emlékeiből, 
amely ezelőtt 50 évvel történt, amely boldog idő örök
re elveszett és nem jön vissza soha többé.

A  Nőifodrász M esleregyesülés rovata.
Rovatvezető: Herczog József, 

a Nőifodrász Mesteregyesülés alelnöke, Budapest.
Július havi program Budapesten:

Július 5. Rendkívüli taggyűlés, közös hirdetés és 
kozmetikai ügyben.

Julius 12. Hivatalos szünet, « vezetőség irodai na
pot tart.

Julius 19. Taggyűlés és tagfelvétel.
Julius 26. Eszmecsere külföldi új frizurakreációk

ról és vezetőségi ülés.
Az elmúlt hónapban szépen sikerült kedélyes dél

utánt rendeztünk, melyen a Mesteregyesülés teljes 
számban jelen volt és egy kellemesen eltöltött dél
után emlékével távoztunk.

Előzetes jelentés: A közel jövőben egy nagyobb 
kirándulást rendezünk Budaörsre, a híres passio-já- 
tékhoz, mely méltán megérdemli minden kartársunk 
érdeklődését.

Örvendetesen megállapítjuk, hogy az egyesület 
jelentőségét kartársaink felismerik, aminek legjelen
tősebb bizonyítéka a sorozatos tagfelvételi kérelmek 
beérkezése. Aki önmagának és iparának érdekét óhajt
ja szolgálni, az lépjen be a Női Fodrászok Mester- 
egyesülésébe.

Kartársaim! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Úri- és Hölgytodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!
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A Hölgyfodrász Segédek Országos 
Egyesületének határozati javaslata.

A Hölgyfodrász-Segédek Országos Egyesülete 
Budapesten 1934. évi június hó 19-én nagy szakmai 
értekezletet tartott, mely értekezlet egyhangúlag meg
állapítja, hogy a hölgyfodrász, munkavállalók érde
keinek (úgy szakmai, mint gazdasági) megvédése ér
dekében, a beállott rossz gazdasági helyzet a lehető 
legsúlyosabb helyzet elé állította az egyesület vezető
ségét, miért is a jelenlevők az alanti célok elérése vé
gett, belépnek a Hölgyfodrász-Segédek Országos 
Egyesületébe és együtt fognak küzdeni az egyetemes 
érdekeikért.

#
1. A kollektív szerződést a leghatározottabb for

mában meg kell kötni és ennek sürgősségét kimondja 
a nagy értekezlet és útasítja az Egyesület vezetősé
gét, hogy erről a legsürgősebben tájékoztassa a 
hölgy fodrász munkavállalók együttesét.

2. A borravalót eltörölni kívánja és pedig oly 
módon, hogy a becsületes munka ellenértéke fix fize
tés és %-os részesedés legyen.

3. A vasárnapi teljes munkaszünet fenntartása, 
sőt az egész országra való kiterjesztése végett, úta
sítja a nagy értekezlet az Egyesület vezetőségét, hogy 
tegye meg ebben az irányban a lépéseket a legsürgő
sebben a m. kir. Kereskedelemügyi Miniszter Urnái.

4. Úgy a szakmai, mint gazdasági téren hajlandó 
együtt működni a többi szakmai testületekkel, ha a 
kollektív szerződés pontjait a becsületes szándék és 
tisztességes végrehajtását garantálják, egyben semmi 
olyan visszaélés nem fog előlordulni, ami a kollektív 
szerződés további folyamatát lehetetlenné tenné.

5. A paritásos elhelyezés terén észjelt súlyos hi
báikat a legrövidebb időn belül ki kell küszöbölni. 
(Erre útasítja a paritásos bizottság tagjait.) Ameny- 
nyiben nem történne ez meg, úgy az elhelyezés kér
dését, saját magunk ügyének fogjuk továbbra is te
kinteni és visszahívjuk megbizottainkat a paritásos 
bizottságból.

(i. A nagy értekezlet örömmel üdvözli a Debreceni 
Országos Kongresszust és határozatikig kimondja, 
hogy minden olyan munkában, ami az egyetemes

fodrászipar becsületes érdekét szolgálja, minden 
rendelkezésünkre álló erővel támogatjuk.

7. Záradék.
Ezen határozati javaslatot megküldi a nagy érte

kezlet megbízásából a Hölgyfodrász-Segédek Orszá
gos Egyesülete vezetősége:

a Budapesti Női Fodrász Ipartestület, 
a Budapesti Borbély és Fodrász Ipartestület, 
a Magyarországi Borbély, Fodrász és Rokon 

Munkások Egyesületének és a Vidéki Úri és Hölgy
fodrász Szaklap szerkesztőségének.

Marsi Pál, P. H. Vérlessy István,
elnök. # ügyv. titkár.

Hausmann József, 
jegyző.

IPARTESTULHTEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉTŐL 
BUDAPEST.

(>07/1934. sz.
Tárgy: Kecskeméti Iparos Kongresszus.

Értesítés!
Tisztelettel közöljük, hogy Szövetségünk a múlt évi 

keszthelyi kongresszus határozata értelmében a folyó évi Or
szágos Kongresszust .július hó 20, 21, 22 és 23-án Kecskemé
ten tartja meg a kecskeméti „Hírős Hét” keretében.

A kongresszus programmja:
Július 20-án, pénteken.
Délután az iparos küldöttek érkezése, elszállásolása; 

este 9 órakor ismerkedési-est az Iparos Otthonban.
Julius 21-én, szombaton.
Reggel 9 órakor az Ipartestületek Országos Szövetsége 

nagyválasztmányának ülése az ipartestületben. Fél 11 órakor 
a kiállítások megnyitása és megtekintése. Délután 3 órakor 
az Ipartestületek Országos Szövetségének közgyűlése. Este 
9 órakor a Műkertben kertiünnep.

Julius 22-én, vasárnap.
Reggel 3, illetve 9 órakor ünnepélyes istentiszteletek az 

egyes íelekezetek templomaiban. Délelőtt 10 órakor az Or
szágos Iparos Kongresszus megnyitása a Katona József szín
házban. Délelőtt 11 órakor a Kecskeméti Ipartestület fenn
állásának 50 éves jubileuma a Katona József színházban. 
Délután 1 órakor ebéd az Iparos Otthonban és Bánk Bán ser
leg felavatása. Délután fél 4 órakor az Országos Iparos
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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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Kongresszus folytatása, este 8 óráig. Este 9 órakor szabad
téri előadás, Kodály-est, dalosverseny.

Julius 23-án, hétfőn.
Reggel 8 órakor az ipartestületi székházkölcsönök kon

verziójában érdekelt 104 ipartestiilet értekezlete az ipartes
tületben. Reggel 9 órakor a kongresszus befejezése, amennyi
ben az előző napon ez nem történt meg. Délelőtt 11 óra
kor kirándulás Bugaczra.

Az ipartestület díszközgyűlésének programmja:
1. Elnöki megnyitó. Elmondja: Vincze Mihály ipartes

tületi elnök.
2. A Kecskeméti Ipartestület története. Felolvassa: dr. 

Szappanos Sándor ipartestületi jegyző.
3. Ünnepi beszéd. Tartja: dr. Dobsa László, az ÍROK 

igazgatója.
4. Üdvözlések.
5. Elnöki zárszó.

Az Országos Iparos Kongresszussal kapcsolatban felhív
juk a figyelmét a következőkre:

Meghívások:
Az Ipartestületek Országos Szövetsége Alapszabályainak 

16. §-a értelmében a kongresszusra. amely küldött kong
resszus — meghívást nyernek az összes hazai iparos é r
dekképviseletek és ipari szövetkezetek, tekintet nélkül arra, 
hogy a Szövetégnek tagja-e.

A kongresszust a Szövetség elnöke és tisztikara vezeti. 
A kongresszus hatáskörébe csak általános iparos érdekű kér
dések megvitatása és azok felett való határozathozatal tarto- 
x'k. A kongresszus napirendjét a Szövetség választmánya, ta 
nácskozási ügyrendjét maga a kongresszus állapítja meg.

Kiküldöttek:
A kongresszuson az egyes érdekképviseletek 500 taglét

szám után két, 500 taglétszámon felül három hivatalos kikül
döttel képviseltethetik magukat.

Felhívjuk itt a tek. Elnökség figyelmét arra, hogy úgy 
a kongresszuson, mint a szövetség közgyűlésén szavazati jog
gal csakis azok a hivatalos kiküldöttek bírnak, akiknek hite
les meghatalmazását a megbízó közület legkésőbb julius hó 
18-ig a Szövetséghez beküldi, hogy nevük jegyzékbe foglal
ható és az ülés megkezdése előtt ellenőrzés végett felolvasható 
legyen. Mindezek hangsúlyozására és szigorú keresztülvitelére 
azért van szükség, mert nagyon fontos kérdések megvitatásá
ról, a közgyűlésen az IROSz tisztikarának újraválasztásáról, a 
szövetség kiépítéséről és alapszabályainak módosításáról lesz 
szó, s ezeknek az ügyeknek intézésében csakis azok a hiva
talos kiküldöttek vehetnek részt, akiknek megbízólevele ideje
korán beérkezett s leigazolásuk megtörtént.

Indítványok:
A folyó évi kongresszus a tradícióhoz híven foglalkozni 

fog az összes olyan iparos problémákkal, amelyek az iparosság 
boldogulása szempontjából jelenleg aktualitással bírnak.

Erre való tekintettel tisztelettel felkérjük a tek. Elnök
séget, méltóztassék indítványait, javaslatait Szövetségünk cí
mére julius hó l()-ig írásban előterjeszteni, hogy azokat nagy
választmányi ülésünk letárgyalhassa és a kongresszus elé te r 
jeszthesse. A később beérkező indítványokat már nem áll mó
dunkban a kongreszus napirendjére tűzni.

Kitüntetések:
A Kecskeméti Iparos Kongresszus azokat az érdemes ipa

rosokat és ipartestületi alkalmazottakat, akik hosszú időn át 
folytatott érdemes munkálkodásukkal, hazafias és vallásos ma
gatartásukkal környezetükből kiváltak és általános megbe

csülésnek örvendenek, kitüntetésben kívánja részesíteni. Evég- 
ből tisztelettel felkérjük a tek. Elnökséget, méltóztassék az 
olyan érdemes iparosokról és ipartestületi alkalmazottakról, 
akiket munkálkodása, szorgalma, az ipari érdekekért folyta
tott küzdelme, továbbá feddhetetlen élete, hazafiassága és val
lásos magatartása révén ilyen kitüntetésre érdemesnek tart. 
Szövetségünkhöz egy kimutatást beküldeni s ebben a kimuta
tásban a személyi adatokon kívül (név, születési év és hely, 
családi állapot) felvenni: az iparűzés helyét, megkezdésének 
időpontját, továbbá annak az indoklását, aminek révén őt egy 
iiyen kitüntetés elnyerésére méltónak tartja.

Tisztelettel kérjük ezeknek a kimutatásoknak sürgős, de 
legkésőbb julius hó 15-ig történő beküldését, hogy azok anya
ga feldolgozható legyen, mert a később beérkező ilyirányu ja
vaslatokat már nem tudjuk figyelembe venni és döntés végett 
a kongresszus elé terjeszteni.

Egyéb tudnivalók:
Tévedések elkerülése végett tisztelettel közöljük, hogy a 

kongresszuson való részvételnél csak a hivatalos, szavazásra 
jogosult kiküldöttek száma van korlátozva, de a hivatalos ki
küldöttek mellett korlátlan számban vehetnek részt a nem 
hivatalos kiküldöttek s azzal a megszorítással, hogy az elhe
lyezkedés szempontjából elsőbbségi joga a hivatalos kikül
dötteknek van.

Egyébként a nem hivatalos kiküldöttek, valamint az ösz- 
szes családtagjaik és a hozzátartozóik is részesülnek mind
azokban a kedvezményekben, amelyekben a vendéglátó ipar
testület a kongresszus hivatalos tagjait részesíti.

Itt közöljük, hogy az elszállásolást, a vasúti kedvezmé
nyes utazást, stb. illetően méltóztassanak idejekorán a rendező 
Kecskeméti Ipartestület elnökségéhez fordulni. Célszerű az el
szállásolás megejtése és a kedvezményes vasúti igazolványok 
megküldése céljából a résztvevők pontos szálját és nevét az 
ipartestülethez mielőbb bejelenteni.

Teljes tisztelettel:
Papp József s. k. Lágler Géza s. k.

elnök. titkár.

K O Z ME T I K A
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A szappan.
(Folytatás.)

Természetesen nagy az igyekezet a jó szappan elő
állítása érdekében. Ezért megkísérelték egyesek, hogy 
több zsiradékot, nevezetesen olíva olajat tettek a zsír 
és lúg közömbösítéséhez, mint amennyi szükséges. De 
ez nem jó, mert a felesleges olaj idővel megavasodik 
s a szappan használhatatlan lesz. Mások pedig állító
lag sokkal jobb eredményt érnek el, ha a tulzsírosf- 
tásra az arravaló glycerinzsír helyett lanolint használ
tak. Fontos tudni ugyanis azt, hogy az ilyen tulzsíro- 
sított szappanok is, ha vízben oldódnak, a vizet lú
gossá teszik s ennek ellensúlyozására u. n. kaseinalbu- 
minsót kevernek a tulzsírosított szappanba s ez a 
vízben oldódva, mint sav szerepel s a szabad lúgot 
megköti. Mások viszont centrifugálissal szabadítják 
meg a szappant a felesleges lúgtól.

A lúgos szappanok ugyanis azért nem használha
tók, mert utánuk a bőr érdes lesz, elveszíti a szokott 
fényességét és finomságát. Arról természetesen nem 
szabad megfeledkezni, hogy a káli szappan igen erő
sen lúgos, ezért használható a kéz fertőtlenítéséhez is.
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Bőr ápolásra csakis a nátron szappanokat használhat
juk. Ajánlatos, ha valaki megteheti és sokat mosako
dik, kétféle szappant használni. Egyik legyen nagyon 
enyhe az arc mosásához, a másik erősebb kéz és a test 
megmosásához.

A tulzsíros szappannak ugyan legfőbb előnye, 
hogy meggátolja a bőr kiszáradását, de ezzel szemben 
kevésbbé habzik s ezért sokan nem is kedvelik. Ezek 
után a jó szappan feltételeit abban foglalhatjuk ösz- 
sze, hogy legyen az lehetőleg közömbös hatású, legyen 
egyenletes színű, az illata is legyen kellemes, ne le
gyenek benne mérgező anyagok, ne legyenek benne 
a gyártási rossz melléktermékek, s végül, ami igen 
fontos, legyen 10—15% víztartalma, mert ellenkező 
esetben igen kemény lenne. A legjobbak s ezért a leg
inkább ajánlható szappanokat a németek (Mühlens, 
Douglas) és az angolok (Windsor) készítik.

Ezek mellett szólnunk kell a szappanok hamisí
tásáról is. Különösen ma, mikor az ember az olcsó és 
tetszetős dolgok után futnak, egyes lelkiismeretlen 
gyárosok lisztet, keményítőt, krumplit és krétát is 
tesznek a szappanba. Az ilyen szappant ügyes fogá
sokkal szép színűvé és kellemes illatúvá varázsolva, 
olcsón kínálják, amit a közönség szívesen vásárol is, 
mert nem gondol arra, hogy a célnak meg nem felelő 
árut vásárol, hanem még tönkre is teheti az arcbőrt. 
Ezért, aki csak teheti, megbízható helyről, megbízható 
márkát vásároljon s ne üljön fel az olcsó, igen gyak
ran tetszetős árut kínáló reklámnak.

(Folytatjuk.)

Figyelem! •  Uf találmány!

Vendégei meg lesznek elégedve, meri

100°|0~ig biztos
a „K " hullám tartós ondoláló 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.

k e v é s  a r a m f o g y a s z t a s . 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

hOlgylodrAn/.

Debrecen, D égenleld lé r 2. 
T e le lő n : 33-12.

Megtekinthető ugyanott!

Kolozsváry József
villam ossági é s  rád ió  

techn ikai vá lla la t

Debrecen, V6r ucca 2.
Kérjen árajánlatot!

Kivonat az Országos Kongresszus 
jegyzőkönyvéből.

(II. közlemény.).
Egyetlen egy miniszteri rend'elet van, amely hatá

rozottan és félremagyarázhatatlanul kimond valamit, 
ez pedig az, hogy ha az eljáró büntető bíróság meg 
van győződve arról, hogy a jogosulatlan ipartiző ezen 
tevékenységét továbbra is folytatta, az Ítélete jog
erőssé válásának bevárása nélkül, a jogosulatlan ipar- 
üzőnek szükség esetén karhatalommal való megaka
dályozását is elrendelheti! Sajnálattal kell azonban 
megállapítani azt, hogy bár két év alatt több, mint 
kétszáz kihágási ügyet tárgyaltak Budapesten, de csak 
három esetben rendelték el a karhatalom igénybevé
telét, noha 180 esetben marasztaló Ítélet hozatott. Hi
ába van egyes helyeken az eljáró büntető bíróságnak 
jóindulata, a kizárólag elméleti emberekből álló és 
a belügyminisztériumban alakított kihágási tanács — 
az ítéletek igen tekintélyes részét megváltoztatja az
zal az indokolással, hogy nem lát jogosulatlan ipar
űzést fennforogni. Már pedig a kihágási biró is csak 
a saját meggyőződése alapján hoz ítéletet. Rátér az
tán a kontárkodásnak egyik újabban felkapott formá
jára, a közkereseti társaságba való ipar gyakorlatára 
is, amikor a helyiséget és a berendezést szolgáltató 
háztulajdonosnak egyszerű alkalmazottja a névleges 
társ, tulajdonkép csak a háztulajdonos a jogosulatlan 
iparűzését fedezi. Igaz, hogy van egy miniszteri ren
delet, épen ezért a határozati javaslathoz pótlás nyújt 
be, melynek felolvasására Silló István kartársát kéri 
fel. És kéri annak elfogadását.

Silló István felolvassa az eredetileg becsatolt ha
tározati javaslatot. Zelinger Ede: Bocsánatot kér, hogy 
megzavarja a tárgysorozatot, de távozni kénytelen, 
miután gróf Bethlen István volt miniszterelnök, mos
tanra jelentette be, hogy meg fogja tekinteni a kiál
lítást s így neki, mint a vásárt rendező kamara alel - 
nőkének ott kell a fogadtatásnál lenni. Azonban ki 
kell jelentenie azt, hogy úgy a debreceni kamara, mint 
pedig az Ipartestületek Országos Központja jóakaratú 
figyelemmel kiséri a kívánságokat, melyeket a leg
nagyobb körültekintéssel fognak támogatni. Még 
egyszer sok szerencsét és Isten áldását kéri a kon
gresszus munkájára!

Máró István: Teljes egészében elfogadja az előbb 
felolvasott határozati javaslatokat, melyekhez azon
ban pótlást jelent be. Indítványa pedig az volna,, hogy 
aki 4—5 évig nem fizet adót, attól vonassák meg az 
ipar, mert az ilyenek rombolják le az árakat és teszik 
lehetetlenné a többiek megélhetését is azáltal, hogy a 
közterhekre egyáltalában nem számítanak. (Közbeszó
lás: Miniszteri döntés van rá, hogy nem lehet.) Elég 
szomorú, hogy nem lehet!

(Folytatjuk.)

Komol hajfestéket Ausztriában is forgalomba hozták. Az
egész Európában az osztrák törvények a legszigorúbbak, ha 
valamely kozmetikai cikk egészségügyi elbírálásáról van szó. 
A KOMOL évekig hiába kísérletezett, hogy Ausztriában enge
délyezzék. A gyár most Magyarországon is forgalomba hozott 
KOMOL hajfestéket a bécs állami vegyvizsgáló intézettel is
mét levizsgáztatta 'és miután abban sem paraphenyllendiamint 
sem más ártalmas anyagot nem találtak, a forgalombahoza- 
tala ellen kifogást nem emeltek, illetve engedélyezték.
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H Í R E K .

Kitüntetés. Nagybákai Sesztina Jenő felsőházi latrot, a 
debreceni kerületi kereskedelmi és iparkamara elnökét a ke
reskedelmi, ipari és más pályákon működő érettségizett és 
diplomás ifjúság érdekképviseleti egyesülete, az. Országos „Ba
ross Gábor” Kör f. hó 10-én Budapesten tartott országos köz
gyűlése tb. elnökévé választotta meg.

Felhívás! Keresztes Géza borbély és fodrászsegédet édes
apja keresi. Nevezett segéd legutóbb Aradon dolgozott. Aki 
valamit tud róla vagy hollétéről tud, értesítse lapunk szerkesz
tőségét, vagy az édesapját. Cime: Keresztes József Targu- 
Mures Holtmaros u. 8. szám. (Románia.)

A romániai fodrászok kongresszusa. Romániában, 
amint levelezőnk Írja - az ottani borbély és fodrászmesterek 
Országos Kongresszust szándékoznak tartani. A kongresszus 
Kőnig Károly, a „Fodrász” lap felelősszerkesztőjének és kiadó
tulajdonosának kezdeményezésére nyer megvalósulást. Az elő
készítő munkák nagyban folynak, ezideig tárgysorozaton sze
repelnek a következő ügyek: Az egységárak létesítése, te r
melő és áruértékesítő szövetkezetek megvalósítása, a kontárok 
megrendszabályozása, a teljes vasárnapi munkaszünet felfüg
gesztése az ország egész területén stb. A kongresszust Ma
rosvásárhelyen fogják megrendezzük Sok sikert kívánunk.

Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütörtökön es
te 7 órától 9 óráig az Iparoskörben, Kossuth ucca 28. sz. alatt 
az Iparos Székházban található, amikor úgy a sajtó, valamint 
szakmai ügyekben szívesen rendelkezésre áll a kartársaknak.

A hadirokkantak egyesületének választmányi üléséről. A
Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Nemzeti Szövet
ségének debreceni és hajduvármegyei csoportja, legutóbbi ülé
sén lapunk felelősszerkesztőjét egyhangúlag az egyesület jegy
zőjévé választotta meg. Az egyesület nagyobb szociális és kul
turális működést fejt ki a tagok érdekeiért, melynek létszáma 
rövid időn belül eléri az egyezret.

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

Az Elnökség.
Halálozás. Tinka László debreceni borbély- és fodrász 

kartársunk június hó 19-én hosszas szenvedés után 28 éves ko
rában elhunyt. Temetése június hó 21-én volt a kartársak rész
vétele mellett. A temetésen a szakosztály is képviseltette ma
gát. Részvéttel Szerkesztőség.

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

APRÓ HIRDETÉSEK.

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

A miskoci polgármster döntése a teljes vasárnapi munka
szünet ügyében. Miskolcon junius hó l(l-étől augusztus vé
géig minden üzletet, kivéve az élelmiszer és trafikot, minden 
vasárnap egész napon át zárva kell tartani. Az alkalmazottak, 
valamint a vasárnapi munkaszünetet kérő munkaadók örömmel 
fogadták a polgármester ezen döntését, amely döntés lehetővé 
teszi a nyári kirándulások lehetőségét nagy általánosságban. 
Ezen határozatot érdemes volna az egész országra nézve a 
nyári hónapokra általánosítani rendeleti utón, mely szociális 
szempontból és egészségügyileg is teljesen indokolt. (n v.)

Az ipartestületek nem engedhetik el a tagdijhátralékokat.
Több ipartestületben felmerült a tagdijhátralékok elengedése 
iránti kívánság, amelyből kifolyólag az Ipartestületek köz
pontja arra figyelmezteti az összes ipartestületeket, hogy a 
hátralékok elengedése törvényellenes. A testületeknek nem
csak joguk, hanem kötelességük is a tagdijhátralékok behaj
tása, mert feladatkörük a kézműves ipári érdekek képviselete, 
gazdasági, társadalmi és kulturális téren való életszínvonaluk 
emelése, mindmegannyi és széleskörű feladat, amelyek előmoz
dítása érdekében nem mondhat le egy testület sem az őt tö r
vényesen megillető bevételekről, mert a törvény célja, de a 
testület egészséges fejlődésének az útja is az, hogy a testüle
tek lehetőleg tagdíjaikból és nem más cgvébirányu bevételek
ből tartsák fenn magukat.

A villany-fogkefe. Amerikában olyan fogkefét találtak fel, 
amelynek szőrszálai közül egy elektromos szerkezet percenkint 
3500-szor rendkívül nagy nyomással számtalan hajszálvékony 
vizsugarat spriccel a fogak közé. Ezáltal olyan jó masszázst 
kap a foghús és amellett olyan tökéletesen tiszta lesz minden 
kis zuga a fogsornak, amit azelőtt a nor’mális fogkefe hasz
nálatával megközelítően sem leheti elérni. Erre már mi is 
kiváncsiak vagyunk.

Nyíregyházán ű személyes (3 férfi, 3 női) berendezéssel 
ellátott üzlet, jómenetelü, 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 hölg.vfodrász- 
iizlet teljes felszereléssel eladó. Az üzlet kipróbálható, feltétlen 
biztos megélhetési nyuj. Komoly vevők lapunk szerkesztősé
gével tárgyalhatnak.

Borbély és fodrászüzlet Debrecenben a belvárosban el
költözés miatt sürgősen olcsóért eladó. Megbízott lapunk 
szerkesztősége.

Fodrászai! 
szakirányú technológia

Ba k  I s í 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.

Megrendelhető a szerző címén:
Rendelje meg, BAK ISTVÁN ip. isk. tanár, BUDAPEST, 
ára: P 2.10, 111. Bécsi út 88. IV. épület, 1. emelet <16. 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.
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C s a k  asz ig a szsá g  gyösz!
W0 ■  ■ ■  V j |  M  -borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek. 
I J  I  E b WM ■■ -borotvák szakszerűen vannak köszörülve.
§ J  1 I  I I  BB-borotvának tartós az éle.

M M  EH ink-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Elismert angol borotvakések rak
táron % B LE 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

Bieha
Bieha
Blelia
Blelia
Bieha
Blelia
Blelia
Blelia
Blelia
Blelia
Bieha
Blelia

—Supra-borotva félfrancia él, 4/8-as barna nyél.
—Szecskó- 
20-as
24- es
25- ös
27- es
28- as
29- es 
33-as 
50-es
76- os
77- es

francia él, 4,'8-as fehér nyél . . .
homorú él, 3, 4 és 5/8 fekete nyél
francia él 2 /8 .................................
3/8, 4/8, 5/8 francia él, erős nyéllel 
francia él, la fehér csontnyél . .
francia él, la fehér csontnyél. . .
francia él, la fehér csontnyél. . .
l/4 homorú él, erős, fekete nyél .
félhomoru él, fehér csontnyél . .
4 és 5/8, homorú él, fehér nyél 
félhomoru él, fehér csontnyéllel. .

6-50 P 
5 — P 
8‘— P 
4'50 P 
5-C0 P 
4-80 P 
4-80 P 
5 40 P
5 — P 
7 60 P 
9'— P
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 hullómosító készülék

Kérjen díjtalan bemutatást

GAÁL SÁNDOR,6,
Telefon: 42-1-16. Budapest, VIII., Rákócziját 1. sz.
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