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Miért szükséges 
az ipartörvény módosítása?

Irta: Nsgy Gábor.
Lapom első számúban a kontárkérdéssel együtt 

felvetettem az ipái törvény módosításának szükséges
ségét. üzen megállapításomat nem csak a kontárkér- 
d. sekben látom, hanem azt sok ipari vonatkozások te
szik szükségessé.

Az 1912. évi XII. t.-c.-nek, mint ipartörvénynek, 
megalkotásának idejében más állapotok, más viszo
nyok voltak, mely állapotokat részletezni, indokolni 
nem szükséges, azokat úgyis tudjuk, de az. tény, hogy 
ilyen nehéz idők és megpróbáltatásokban még nem 
volt részünk.

Az Ipatestületek Országos Szövetségének Buda
pesten október hó 12-én megtartott gyűlésén, melyen 
Gömbös Gyula miniszterelnök úr is megjelent, a követ
kező beszédei mondotta többek között: „Meggyőződ
tem arról, hogy ebben a kisiparosságban annyi a ma- 
gyaiság és annyi az erő, hogy ezekben az emberek
ben annyi a becsület is, hogy nekem kötelességem ezt 
az erőt, ezt a becsületet, ezt a fantáziát is, amely meg
nyilvánul az Önök munkájában, megerősítenem, hogy 
úgy fejezzem ki magam rendszerbe foglalom.

A kisipar között a harmóniát csak úgy tudom biz
tosítani, ha a kisiparosságot elsősorban a fokozott és 
egységes szervezési munkára hívom fel. üelszólítom 
tehát a vezetőséget, fáradjanak el a kereskedelmi mi- 
niszteihez, tárják fel az összes kívánságaikat, s ameny- 
nyiben realizálhatók azok, megígérem, hogy azonnal 
cselekedni fogok. És ha hazamennek kis falvaikba, a 
műhelyeikbe és újból kezükbe veszik szerszámaikat, 
érezzék, hogy egy ember őrködik az Önök sorsa le
lett, mert ez az ember az egész nemzet felett őr
ködik !’’

Nagyon igaz megállapítások ezek, mert iparunk
ban is nemcsak nem tartunk össze, hanem ellenkező
leg. Nincs olyan jogos panasz, amelyet az illetékes ha
tóság meg ne hallgatna és hacsak egy mód van reá 
ne orvosolna! Szervezkedni kell nekünk is és kérni

fogjuk az ipartörvény módosítását, hogy azo
kat az ipari súlyos kilengéseket, melyek által az eg
zisztenciális érdekünk veszélyben van, - - a közüzemű 
és jóléti üzemek, a kontárkérdés, a tekintélyt és köz
érdeket sértő ári ontok megrendszabályozása törvényes 
alapon, a tanonckérdés, segédi gyakorlati idő és a kö
telező mestervizsga letétele törvénybe iktatása, a szak
osztályokban hozott határozatok tiszteletben tartása 
és törvényes megvédése stb. Képviseletet kérünk pana
szaink és bajaink orvoslására, hogy ezen sérelmek a 
iegmesszebbmenőleg orvosolva legyenek, mely orvos
lás keresztülvitele a miniszterelnök úr adott válasza 
alapjául csak az érdekelt vezetőség további intézkedé
sei után várhatók.

Megmeníhelő»e a fodrászipar?
írta: Kontró János,

a budapesti fodrász-ipartestület volt elnöke.
Nem szeretem toliamat az elégületlenség pohará

ba mártani, mert a lelki és fizikai izgalmaktól úgyis ki
jut napjainkban mindenkinek. De mint olyan ember, 
ki évekig vezettem iparunkat, jogot formálok arra, 
hogy szerény tehetségemhez mérten a tárgyi igazságo
kon keresztül bírálatot mondjak a fodrászipar jelene 
és jövője felett . . . Teszem ezt azért is, mert a szak
irodalmunkon keresztül a kuruzslók légiója adja a hír 
szárnyaira gondolatait és miként írásaikból megállapí
tom, rendesen nem a nagy köziilet nevelését célzó mó
don, hanem legtöbbször minden komoly elmélyedés 
nélkül. A fodrászipar pedig azok közé tartozik, amely 
gazdasági elkülönülésénél fogva a legnagyobb körülte
kintést igényeli, annak vezetőitől. És bizony nagyon 
okosan tennék azok, kik írásaikkal, hogy úgy mond
jam a köziilet közérzését inkább zavarják, mint egyen- 
MÍlyka tartják, ha gondolataikat otthon ápolgatnák 
addig: míg azok ennek a beteg iparnak komoly alátá- 
ma'Ztói nem lesznek.

Én ezekből az írásokból megállapítottam azt, 
hogy ahányan vannak annyi félét akarnak, pedig (isz-
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lelt kartársaim, ilyen lelki tulajdonságokkal ránk száll 
annak a közmondásnak az igaz volta, „hogy sok bába 
között elvesz a gyerek!” Tudom, hogy a különböző 
érdekellentétek kiegyensúlyozása nehéz feladat, de 
nincs ebben az iparban olyan csomó, amit megne lehet
ne oldani. Soha egyetlen vezető sem mondta felelőssé
ge tudatába, hogy az ipart csak erőszakos eszközök 
alkalmazásával lehet kormányozni, de soha nem is vár
ta senkitől, hogy bármely ipart űző, a józan ész és a 
közös ipari érdekkörön csupán, egyéni érdekből túl te
gye magát, pedig ha jól körülnézünk ezzel a jelenség
gel lépten nyomon találkozunk. Ez az ipar tizenöt esz
tendővel haladta túl a gazdasági eseményeket. Nem 
lettek kevesebbek a közterhek, házbér stb. Az első
rendű szükségleti cikkek árai alig mutatnak változást. 
Tehát joggal kérdezhetjük, hogy miért lett két három 
száz százalékkal olcsóbb a fodrász!? Tudom, hogy a 
vízbefuló még a szalmaszálba is belekapaszkodik, de 
az egyesek élete talán még sem ér fel a tömegek ka
tasztrófába való döntésével.

Mindig volt az iparokon belül verseny, de a régi 
erkölcsökön nyugvó világba senki nem mert volna ar
ra gondolni, hogy iparát a végső veszedelembe döntse. 
Pedig a szemérmetlen konkurrencia bennünket arra a 
helyre sodort, ahol már nem tud megállani, sem kicsi, 
sem nagy. Úszunk az árral feltartóztathatatlanul. És 
most felteszem a kérdést: hogy jobb a pusztulás e, az
az felégetjük magunk után a hidat, vagy meghagy
juk, hogy könnyebb legyen elhagyott javainkhoz a 
visszatérés!? EzerkiIencszázhuszouhatbán kidolgozott 
a vezetésem alatt álló elöljáróság egy ártervezetet, 
melyen belül eltudott volna helyezkedni az ipar min
den űzője, megtalálta volna minden érdekkör a lét mi
nimumát! Felrúgták, cserbe hagyták és most már nem
csak Budapest uccáit, hanem a vidék tisztes fodrász
iparosainak üzlet ajtajait is megszégyenítő árakat hir
dető táblák éktelenítik, hirdetve azt az átkos kornak 
maradványait, mikor árvizsgáló bizottságok szabták 
meg az ipari munka árát. Le ezekkel az ipari szégyent 
hirdető papír rongyokkal, tessék a tudás fegyverével 
hadakozni, az iparból származó előnyöket ne az ipari 
konkurensek szabályozzák, hanem a tudás és a ráter
mettség! Akkor, de csak akkor fog ez az ipar ismét ke
nyeret adni kartársaim!

És ha már likvidálni kényszerülnek ezt az. árnivót, 
ne meggondolatlanul csinálják, hanem a közös jóvol
tunk alapos mérlegre tevése mellett, olyan árak életre 
hívásával, amely tisztelet parancsoljon az ipar minden 
űzőjével szemben. Még mindig szebb lesz a dicsőséges 
halál, mint a dicstelen elpusztulás!

Levél a szerkesztőhöz.
Kedves Barátom!
Megtisztelésnek veszem kitüntető bizalmát, amely

ben felkért, hogy legyek munkatársa és írjak néha- 
néha a „Vidéki Űri és Hölgyfodrászok Lapjá”-ba. Én 
tehetségemhez képest iparkodom óhajának eleget ten
ni, annál is inkább, mert most, hogy az első számot 
megkaptam és elolvastam, örömmel állapítom meg 
belőle azt, hogy úgy tartalmánál, mint irányelvénél 
fogva minden olvasó kartársam elismerését kell, hogy 
kiváltsa.

Nagy szükség van egy ilyen irányú szaklapra.

Mert nevelni kell a vidéket, meg kell velük kedveltetni 
a szaklapot, amelyik a közös érdekeket szolgálja.

Ha egyik-másik járatja is a fővárosi szaklapokat, 
azokból csak azt állapítja meg, hogy hogyan állanak 
egymással szemben az úti és női fodrászok. Az össze
tartásnak, a kollégialitásnak még csak a látszata sin
csen meg benne, pl.: ha az úri fodrászat többsége a 
vasárnapi munkaszünet megváltoztatása mellett foglal 
állást, ma-holnap már a női fodrászok tartanak gyű
lést és határozatba hozzák, hogy igenis zárva kell tar
tani egész nap, pedig a fodrászipar nem engedheti meg 
magának azt a fényűzést, hogy ő írja elő a közönség
nek, hogy mikor jöjjön magát kiszolgáltatni.

Ha már eljutottam a vasárnapi munkaszünetig, 
engedjék meg, tisztelt szaktársaim, hogy visszapillan
tást vessek a vasárnapi munkaszünet történetére. Mi
kor a vasárnapi munkasztinetet szabályozó törvény a 
múlt század 90-es évek legelején életbe lépett, akkor 
déli 12 óráig lett szabad az üzleteket nyitva tartani. A 
közönség persze nem egyhamar szokott abba bele, 
hogy délután nem lehet a kiszolgálást igénybe venni. 
Megindult tehát a küldöttségjárás, hogy délután 2 
óráig lehessen nyitva tartani. Mire ez. az engedély 
megjött, akkorra már a közönség megszokta, hogy 
délelőtt is el tudja végeztetni a borotválkozását. Látva 
a vezetőség, hogy 12 óra után már nincs vendég, ismét 
megindult a küldöttség-járás a minisztériumokba és 
kérték a záróra eredeti visszaállítását. Hogy mit mon
dottak a küldöttségnek a minisztériumokban azt nem 
tudom, de valószínű, hogy nem dicsérték meg őket és 
a vége mégis az lett, hogy vissza lett állítva a 12 órai 
záróra és ez így rendbe is volt sokáig . . .

Egyszer ránk szakadt a nagy világégés. Ezt kö
vette a forradalom és itt következik a szakmánk be
tegsége, megszervezték a segédi kart, nem volt már 
többé munkaadó és munkás.

De ez még nem volt elég. Be kellett vezetni a ké
sőn nyitást, a déli 2 órai ebédidőt, az esti korán zárást, 
mert a fodrásznak már oly jól ment, hogy ő írta elő a 
közönségnek, hogy mikor jöhet magát kiszolgáltatni. 
És mi lett ennek a következménye. Az, hogy a gilett 
el kezdett szaporodni. Az a vendég, aki nem volt haj - 
landó a fodrász előírásához, igazodni, veti magának 
gilettet és elkezdődött a siránkozás, hogy sok a gilett, 
tenni kell valamit.

A mi szakmánkban, mikor már nagy volt a vesze
delem, segítségünkre jött a divat, a rövid haj. Ez a 
divat úgy indult, hogy hivatva lesz szakmánkat a lej
tőről a magasba emelni. Úgyis lett, de csak rövid ideig, 
mert a szakmánk űzői között nem akadt becsületes 
Mózes, aki arra oktatta volna szaktársait, hogy fej
lessze tudását és iparát. Hanem ál-Mózesek jöttek, 
akik mindenáron vezetők akartak lenni, egyben meg
csinálták azt, ami az egész, világon nincsen, a női fod
rászok különválását. Elkezdték gyártani az általuk ké
pesített női fodrászokat, így gomba-módra termettek 
a pár hónap alatt létesített női fodrszáziizlelek, deliát 
a cél az volt, hogy Miinél nagyobb tábora legyen a ve
zetőségnek.

Azután megindultak a hajszák. Mert csak annak 
volt joga őszerintiik kenyérhez, akiket ők képesítet
tek, a többi pusztuljon. Elkezdődtek a feljelentések, 
hogy ez a fodrász megnyirt egy hölgyet, a másik még
is ondolált valakit és így tovább. Az eredmény siral
mas lelt. Olyan reklám árait vannak a kirakatban, 
hogy s z é g y e 11 - g y a 1 á z a t,
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A szépen fejlődésnek indult szakma lecsúszott és 
akik a legvehemensebben üldözték az úri fodrászok 
működését, elfelejtették, hogy ők is a beretválásnál 
kezdették, sőt majdnem mindegyiknek még ma is úri 
fodrászterme van, mégis szították az ellenségeskedést. 
Én nem tehetek róla, ha megköveznek is, de én hiszem 
és vallom, hogy az úri és női fodrászat ikertestvérek.

Kedves szaktársaim! Az elmondottakból merítsék 
azt a tanulságot, hogy szakmánk fejlődését csak úgy 
biztosíthatjuk, ha egymást megbecsülve, egymást tá
mogatva, egyesült erővel munkálkodunk a szebb jövő 
érdekében, ami egyúttal a mi közös érdekünk is.

Erre szeretettel kérem Önöket.
Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Iparos tanoncoktatásunk.
Irta: Ifj. Ramminger István, Debrecen, 

a hölgy fodrász sz. o. elnöke.
Előle kell bocsájtanom, hogy ebben az ügyben 

már megpróbálkoztam az illetékes helyeken, hogy ál
láspontunkat vegyék vizsgálat tárgyává, de mindezide- 
ig céltalanul, mert egy lépéssel sem mentünk előre . . .

Leszegezem tényként azt, hogy a nőifodrász ta- 
noncok szakoktatásába hiba csúszott.

Nem kívánok kitérni egyes szakmákra, ahol a 
helyzet ugyanaz, de ismertetnem kell azt az álláspon
tot, amit a debreceni tanociskola vezetősége ebben az 
ügyben elfoglal, mégpedig a következőkben:

Az iparos nem pedagógus tehát sem tanítani, sem 
fegyelmezni nem tud.

Nem lehet beállítani a nőifodrász tanoncoktatásra 
új tanerőt, mert arra anyagi fedezet nincs.

Műhelygyakorlatot folytatni nem lehet, mert 
nincs az iskola fenntartója abban a helyzetben, hogy 
azt szerszámokkal felszerelje.

Egyébként is műhelygyakorlatot folytatni, vagy a 
műhelyben tanultaknak tökéletesebb-művészibb for
mában való bemutatása, nem lehet az ipariskola célja, 
akár heti két vagy egy órán keresztül sem.

Nem lehet egyes iparágakkal kivételt tenni, hogy 
egyiknek meglegyen engedve a műhelygyakorlat a 
másik iparnak nem.

Az iparostanonciskola vezetőségének célja, hogy 
a nyugati államok tanoncoktatását bevezesse, de mű
helygyakorlatról tudni nem akar.

Az én álláspontom a következő:
Az iparos fegyelmezni tudását nem lehet kétségbe 

vonni, mert igenis az az iparos, aki tanítványait mint 
serdülő gyermeket 3 —4 éven keresztül neveli, tanítja, 
hol szigorral, hol szeretettel mellette segéddé nő fel. 
Viszont az iparos, ha az iskolába bekerül, mint oktató, 
az annak a szakmának legjobbja volt és mindig 
megállotta a helyét minden tekintetben.

A nőifodrász tanoncoktatáshoz minden újabb 
anyagi áldozatok nélkül állíthattak volna iparos okta
tót, mert az aki eddig tanított ki volt nevezve és a 
fizetését továbbra is lehetett volna folyósítani minden 
fennakadás nélkül.

Ami a műhelygyakorlatot és a szerszámok beszer
zését illeti, nálunk az a helyzet, hogy a debreceni női

fodrász szakosztály, bár nehéz anyagi áldozatok árán, 
de már beszerezte az iskola részére szükséges szerszá
mokat, anyagokat és így a műhelyoktatás, mint olyan 
nem került volna semmi újabb anyagi áldozatokba az 
iskolát fenntartó városnak.

Az iskola vezetőségének azonban álláspontja, 
hogy nem célja a műhelygyakorlatok bevezetése, ezt 
csak azzal indokolja, hogy minden mester tanítsa meg 
tanoncát otthon a műhelygyakorlatra.

Ez egy olyan álláspont, amit éppen nekünk női- 
fodrászoknak kell visszautasítanunk, mert ez a szakma 
sokoldalúságával és egyes kiviteli különlegességével, 
az üzletek nagysága, berendezése stb. szerint változik. 
Hány olyan műhely van, ahol csupán a szakmánknak 
egy töredékét művelik és az ott tanuló tanonc, az is
kolában nem szerzi meg azokat az ismereteket, ame
lyek képessé teszik őket arra, hogy a szakvizsgán leg
alább hozzászólási tudásuk legyen, megbűnhödik, mely 
büntetés nem is olyan lekicsinylendő, egyben elkerül
hető volna, ha hetenként egy-két órán keresztül kellő 
szakoktatásban volna az iskolában előadva.

Ami a kivételt illeti, hogy más szakmával szem
ben éppen a nőifodrász lenne a kivétel, azt kell mon
danom, hogy az iskola fejlődőképességének pilléreit 
vélem lerakni akkor, amikor a műhelyoktatás vissza
állítását részünkre fenntartani kérem.

Mikor arról beszélünk, hogy az iparoktatást a 
nyugati államokéhoz hasonlóan akarjuk kifejleszteni, 
akkor feltétlen a műhelyoktatásra is kell gondolnunk. 
Bécsben a nőifodrász szakiskola olyan berendezett, 
hogy azt még megnézni is látványosság számba megy, 
mert egész szalon van berendezve teljes műhelyfelsze- 
1 eléssel. A párisi szakiskola is teljesen ezen az elgon
doláson alapszik. Minden vonatkozásban áll ez a bor
bély-fodrász iparra is, mert a nőifodrászoktatás megre
formálása után „csupán rajzoktatásuk” következik. A 
„csupán rajzoktatást” azért emelem ki, mert a rajzra 
úgy, ahogy az a jelenlegi tanmenetbe van lefektetve 
szükség van a tanulók kézügyességének és szépérzéké
nek fejlesztése szempontjából, de a gyakorlati okta
tást mellőzni nem lehet!

Most rátérek a következőkre, amely röviden az, 
hogy állíttassák vissza a nőifodrász szakoktatásba a 
gyakorlati oktatás szakember által. Nem úgy, ahogy 
az a múltban volt, hanem szorítkozva a gyakorlati haj
munka, parókakészítés és az oktató demonstrálására!

Megjegyzem, hogy ezen kérésem az illetékesek
nél amennyiben süket fülekre talál, úgy bár áldozatok 
árán is, de meg fog születni az önálló fodrászszakis
kola. Mert az tisztán csak anyagiakon múlik és aho
gyan a nőifodrászok a múltban, úgy a jelen nehéz 
helyzetben sem fognak anyagi áldozatok elől elzár
kózni, ha a jövő nőifodrász generáció életképes neve
léséről lesz szó.

fin azt hiszem, hogy erre sor nem kerül, mert az 
iskola igazgatósága be fogja látni azt, hogy igazunkat 
védjük és panaszaink orvosolva is lesznek, mégpedig 
rövid időn belül.

Kartársaim! Terjesszétek és pártoljá tok a vidék legelső 
Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!
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ink á lta lán o s  sé re lm ei.
k általános sérelmei címen, egy állandó ro- 
ik fent, melyben közölni fogjuk az iparunk- 
duló sérelmeket. Ezen rovatban közöltekre 

az észrevételeiket tegyék meg, hogy ez- 
is alkalom legyen a helyes orvoslásra!

unk  h an yatlá sa  korunkban.
Irta: Törzsök József, Debrecen.
orúelőtti esztendőkben, talán a borbély- 
hölgyfodrász ipar volt az az egyetlenegy 

dk a sorsával meg volt elégedve és az ak- 
yokban a legjobbak közzé tartozott, 
nt akkor sem lehetett ugyan keresni, de 
mdtalan megélhetést biztosított és megvol- 
c iizői kiméivé a mai nehéz gondoktól, fog- 
i o z  méltó társadalmi életet élhettek, 
az oka nem csak a mai viszonyokban elő- 

z idők megfordulásában, illetve változásá- 
ndő, hanem akkor a kartársak nem ipar
óriás ellen törni, az emberi összes lelemé- 
sztességtelen iparűzés és becstelen konku- 
veté°ével . . .

Erre a hibáikra is meg volna a gyógyszer, csak el
kellene készíteni és alkalmazni! Módosítani oly formá
ban az ipartörvényt, hogy a segédi gyakorlati időt leg
alább 5 évben megállapítani és az iparengedély kiadá
sa csak a mestervizsga sikeres letétele után volna le
hetséges. Itt jegyzem meg azt, miért van szükség a 
mestervizsga jelenlegi törvényes rendelkezésére, ha 
anélkül is folytathat önálló ipart és nem kötelező an
nak a megszerzése!?

A természetes nagykorúság eléréséig (betöltött 24 
életév) semmi körülmények között iparengedély kiad
ható nem volna. Viszont, hogy ez megtörténhessen, a 
segédi karnak biztosítani kell a megélhetési lehetősé
gét is. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha a segédi kar 
is azon lesz, hogy a hullámzó műhelyek teljesen letűn
jenek a földszínéről. Összekell fognunk a segédi kar
ral, ha azt akarjuk, hogy iparunk úgy a szakmai túl
termelés, mint a jelenlegi állapotok miatt a végpusz
tulásba ne menjen. Meg kell, hogy szűnjön ez a já r 
vánnyá fajult ipari túltermelés és versengés, amely 
mindnyájunk egzisztentiáját már teljesen tönkre tette.

A h ölgyfod rász tanulók  k ö te lező  
rajztanításáról.

<ori időben nem lehetett lát/ii 1H—20 éves, 
;ykorusított önálló iparosokat, mint jelen- 
a jobb viszonyok miatt indokolt lett volna, 
senyeztek abban, hogy melyik tud több időt 
eltöltött segéd idejéből a munkakönyvé- 

. amikor 8- 10 év után mégis önálló ipart 
ni, akkorára meg is tudtak tanulni kifogás- 
gozni, mesterségüket értékelni, szeretni. Ez 
sajnos már másképen megyen, alig hogy 
nak, mindjárt arra törekesznek, hogy ön- 
issenek, az ilyen embereknek nincs meg a 
, gyakorlati tudásuk és élettapasztalatuk, 
pedig, hogy bárki kellő gyakorlati szaktu- 
dtapasztalatokat szerezzen, nem kéteszten- 
k-sok esztendők kellenek . . . Esztendők, 
sok átszenvedett, nehéz megpróbáltatások- 
erceik teszik azokat emlékezetessé! 
háború előtti éveket a jelen időkkel, ösz- 
juk, azt tapasztaljuk, hogy iparunk hanyat- 
őscrban mi vagyunk a felelősek és pedig 
ktársak, akik minden reális alap nélkül, ak
tén élettapasztalat és gyakorlati tudás, egy- 
aló számítás nélkül önállósították magukat 
vés hitben, hogy a kifüggesztett és agyon 
ott árak kezdésével meg fogják találni a 
ükhöz való kivezető utat. Ugyanakkor nem 
í arra, hogy ezzel nem csak sajátmaguk- 
k, hanem az össziparosságnak is. 
filléres árakkal szemben a kereskedelem, 
:r és az élet fenntartása nem változott meg, 
n árakkal tették tönkre úgy az úri és hölgy- 
t, mint vele együtt a régi tisztességben 
ett jó adófizető Kartársainkat!

A debreceni hölgyfodrászmesterek legutóbbi szak
osztályi ülésén tárgyalás alá vették azt a sérelmet, 
hogy a tanoncok gyakorlati szakoktatását az iparisko
lában beszüntették és a rajztanítást tették helyet!e kö
telezővé, mely által újabb terheket ró a munkaadókra!

Ezen ügyben lapunk szerkesztője felkereste Szöőr 
József ip. isk. igazgatót, akit igen szívesen fogadott 
és a következő felvilágosítást adta: A hölgyfodrász 
szakiskolában a gyakorlati szakoktatást Bagdi Antal 
hölgyfodrász-mester látta el 1932. év szeptember hó 
1-ig, akit erre az évre is megválasztottak, de közbejött 
olyan körülmény, hogy tanácsos volt az, hogy (') to
vább ne foglalkozhasson az óraadó szaktanársággal.

A tanulók létszáma, általában ebben az évben 50 
% csökkenést mutat. Ebből kifolyólag a Főhivatású 
Tantestület az óraadást minden akadalynélkül eltudja 
látni. A szervezeti szabályzat úgy a férfi, mint a női- 
fodrászatra előírja a kötelező rajztanítást, de külön
ben is azért, mert a folyó iskolai tanévben új oktató
tanárt választani már nem lehetett, mivel a szakoktató 
tanárok három évre vannak megválasztva. A hölgy- 
fodrász tanulók tanításával ezek szerint, Debreceni Ti
vadar szobrászművész, rajztanár lett megbízva, illetve 
beosztva, aki ezen szakoktatást Bálint Gábor székes
fővárosi rajztanár által készített fodrásztanmenet 
alapján végzi. Ezen tanmenet magába foglalja úgy a 
férfi-, mint a nőifodrászat teljes szakrajzát.

Ebben a szakrajzban benne vannak úgy az. ondo- 
1 dl ás, mint a hajmunka öss-es ágai, értve úgy a histó 
riai, mint a történelmi levezetést napjainkig. Ezen ta
nítások hetenként három órán át folynak, míg a tech
nológia csak egyszer hetenként, a szervezeti szabály
zat előírása szerint.

CK TESTVÉREK
srnebben  b e re n d e ze tt m tiköszörU s

Finom  acé lá rúk  és fo d rá s za ti c ik k e k  s z a k liz le te . 
D eb recen b en  csak
FERENC JÓZSEF UT 1. SZ. ALATT VAN.
V idékre  is le lk iism eretes ,  p o n to s  k iszo lgálás .  O lcsó  á ra k  I
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Debreceni Tivadar tanárnak ezen szakoktatás 
azért lett beosztva, mivel szobrászművész s ezek szerint 
legjobban meg van hozzá a képesítése.

Nem telel meg az a valóságnak, hogy ez
által a munkaadóknak N pengő többlet kiadásuk volna, 
legfeljebb csak 1.50- 2 pengő, mely a rajzpapir és 
egyéb hozzávalók kiadását jelenti. Amennyiben, 
jegyezte meg végül az ip. isk. igazgatója, — a tanulók 
létszáma a jövő évben emelkedni fog, úgy a gyakor
lati oktatást ismét befogjuk vezetni.

Eddig tart Szöőr József ip. isk. igazgató nyilat
kozata, melyre a közérdekre való tekintettel köteles
ségem hozzá fűzni azt, „hogy a gyakorlati oktatást 
fenntartani mindenkörülmények között szükséges, me
lyet az érdekeltek is kérnek, egyben indokolt is, mert 
a szakmánkban folyton fejlődő és változó divat, egy
ben a gyakorlati szaktudás teljes elsajátítása indokolt
tá teszi azt!"

Nagy Gábor.

Pesti levél.
Irta: Dunamenti. . .

Annak a nagy jelentőségnek felismerésében, ame
lyet a sajtó képvisel, üdvözölhetjük Nagy Gábor kar- 
társunk vállalkozását, hogy egy új szaklap megindítá
sával ez apró ólom katonákat állítja csatasorba ipa
runk boldogulása érdekében, örömmel látjuk ezen vál
lalkozást, mert hézag pótló . . . Csonkamagyarorszá- 
gon két szaklap jelenik meg, ezek hivatalos lapok lé
vén, egyoldalúak. Dehogy is ismernék azt el, hogy 
ezen közkatonákon kívül, a magasabb eszmékért áldo
zatot hozó vezérek is létezhetnek!

Minden szakmáját szerető fodrász bizalommal van 
eltelve az új orgánum nemesítő munkája iránt. Éppen 
ezért talán ki is hagyhatta volna nevéből a „vidéki” 
jelzőt. Hiszen a vidéki és fővárosi társadalom érdeke 
lényegében teljesen azonos. Nem szóvirág az, amikor 
a nemzetek fővárosukat országuk szívének nevezik. A 
szív működése pedig az egész testre kihatással van. 
Nem kétséges tehát, hogy a vidék és a főváros min
den olyan szerve, amely a szakmai érdekek előmozdí
tását tűzi ki céljául, nem hagyhatja figyelmen kívül 
ezt az egymásra utaltságot.

Szomorú dolog, hogy a fővárosi fodrászat köz
állapota úgy erkölcsi, mint gazdasági vonatkozásban 
olyan, mint Isten mentsen a vidéknek követni t. i.: a 
fodrászszakma is kinevelte magából az általános gaz
dasági pangás hatása alatt, a hordón szónokló ipar
mentőket, aminek természetes következménye lett az 
erők elmorzsolódása és az energiáknak a céltudatos 
védelmi intézkedések helyett a személyi kultuszt űző 
pártpolitikában való kimerülése. Eme párttusáknak 
tudható be főként az egyéni akciókra való hajlamos- 
: ág. Ezek fejlesztették ki a közérdekek semmibe vé
telét, a tekintélyek lejáratását, aminek nyomában nem 
jöhetett más, mint a gazdasági züllésnek olyan mély
pontja, amelyet nem indokol meg az általános helyzet 
sem. Bár ezen nem épületes állapotok miatt ez idő
szerűit nem lehet a főváros, mint aminek lennie kelle
ne, a vidék világító fáklyája, a ráutaltságot azonban 
nem tagadhatja meg. Szoros szálak, mint az adózás, 
társadalombiztosítás, közegészségügyi rendelkezések 
slb. alkalmaztatása, a vidéki hatóságuk részéről a fő

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

R E X -F E L E  válóságáról és tartósságáról

T É G E L Y E S  k“z's",er'

B orotvaszappant

Egyéb

használja. A tégelyekhez bo
rotvaszappan betét külön is 
kapható.

R ex-féle k o z m e tik u m o k
púderek, kölnivizek, 
brillantin, hajolaj stb.
Kimérve is elsőrangú 
minőségben és ol~
eső árban kaphatók a Városi raktár:
szaküzletekben.

PIAC UCCA 69. SZ.
Illaíszertár.

városi viszonylatnak kopírozása, vagy ehez való orien
tálódása fűzi!; egymáshoz.

Mert végre kell, hogy észhez kapjon a fővárosi 
fodrásziparosság és félre téve minden pártoskodást, a 
jelszavas, de meddő szakma-politikusok helyett a tet
tek embereit állítja vezetőül. Hiszen a jelenlegi ka
tasztrofális helyzet sem mai keletű. Már 10 évvel eze
lőtt előre látható volt, amikor a tudatlanság, gyenge
ség, vagy népszerűség hajhászás miatt a szakma két 
részre tagozódott. A női ágazat részint a maga saját
ságos munkafolyamatában, (egy szakmunkás 4—5 
napszámos munkával azonos segítő erőt használhat), 
másrészt a túlnyomólag 6 hónapos tanoncidejével 
olyan tömeget, különösen a legveszedelmesebb kon
kurenseket képező nőket szabadította erre a szakmái
ra, amely kellett, hogy reakcióval végződjék.

Hisszük, hogy az ország egyetlen szakmai ipar- 
(estiiletének új vezetősége, miután a jelenleginek tá
vozása valószínű, mert programjának egyetlen egy 
pontját sem tudta megvalósítani, főleg ebben az irány
ban fogja az orvoslást keresni, miáltal az egyetemle
ges fodrászérdekeket kedvező lépéssel fogja előre vin
ni. A felhozott példából is világosan kitűnik, hogy a 
vidék fodrászata nem szigetelheti el magát a főváros
tól és nem járhat külön utakon. Elég bizonyító és egy
ben szomorú tanulság a vidék fodrászainak, amikor a 
nyakukra ült egy-egy (i hónapi tanidő alatt félig kép
zett fél áron dolgozó konkurens, aki azután megfer
tőzve maga körül a tisztes iparos mentalitást és vásári 
árúvá sülyesztette le a szakmát!

Lapunk Főszerkesztője minden héten csütörtökön este 
7 órától !) óráiff az Iparoskörben (Simonffy u. I. sz. II. emelet) 
található, amikor is szívesen rendelkezésre áll a kar társaknak.
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A tizenkettedik órában.
írta: ll'j. Ramminger István Debrecen, 

a hölgyfodrász sz. o. elnöke.
. . . Amikor igen tisztelt Szerkesztő úr felkért lap

jához munkatársnak, örömmel tettem eleget ezen 
megtisztelő kérelemnek, örömmel mégpedig azért, 
mert csordultig van már a pohár a panaszaink tömke
legétől és megszületett a tizenkettedik órában ezen 
szaklap, mely hivatva van és lesz arra, hogy minden 
orvoslásra váró bajunk és panaszaink eljussanak azok 
fülébe, kikre tartozik és kik hivatva is vannak rajtuk 
segíteni!

Mi vidéki elhanyagoltak csak akkor voltunk jók 
és alkalmas médiumok, ha a fővárosi érdekek úgy kí
vánták. Ellenben jók voltak a felfelé guruló pengőink, 
különböző címeken, amely pengők anyagilag azt az 
erkölcsi testületet erősítették, amely szintén hivatva 
lett volna tanítani, támogatni, érdekeit megvédeni an
nak a kisebb testületnek, amely magárautaltságában 
elhagyottan a kellő vezetés hiányában ma a porban 
fetreng. Le van ziillve anyagilag és mint erkölcsi tes
tület sem áll azon a színvonalon, ahol lenni kellene.

Vádolom a budapesti Nőifodrász Ipartestületet és 
annak Vezetőségét, azért az elhanyagolásért, amelyben 
részesített bennünket!

Mert nem keresték a velünk való közvetlen kap
csolatokat, hacsak nem mint említettem, - üzleti ala
pon !

Régen volt az, amikor kértem a Mesterszövetség 
kiterjesztését a vidékre is, rám sem hallgattak, hogy 
mást ne is említsek, a közelmúltban volt, nagyon fon
tos hivatalos ügyben kértem felvilágosítást, válasz 
azonban nem jött! A megismételt kérésemet pedig nem 
méltatták még válaszra sem.

Itt valami hiba van. Ez nem felel meg és nem fe
lelhet meg nekünk! Itt tenni kell valamit!

Fel kell ráznunk magábazárkózottságából azt a 
Testületet, amelynek úgy érezzük mégis csak gyerme
kei vagyunk. Szoros együttműködésre van szükség, 
mert sok olyan függő dolgunk és sérelmünk van, amit 
csak közös erővel tudnánk elintézni. Remélem kifaka- 
dásunk eljut oda, ahova az címezve lett és nem tart so
káig elhanyagoltságunk.

Ezt bizonyítani azonban nem elégszünk meg, sza
vakkal, hanem tettekre várunk.

A fővárosi szervezkedésbe, helyet kérünk, minden 
alakulatba pedig képviseletet! Mi a versenyekre is fel
megyünk, de kapcsolják ki az anyagiaskodást, vegye
nek észre bennünket és adjanak helyet a rendezésben, 
ne sajátítsanak ki mindent maguknak. Terjesszék ki a 
Mesterszövetséget vidékre is, alakítsák meg a vidéki 
nagyvárosokban a fiókokat, hogy az ebbe való bejutás 
serkentse azokat, akik még nincsennek benne a szö
vetségben!

Van itt sok tenni való, amiknek keresztülviteléhez 
a fővárosi Anyatestületnek az erkölcsi támogatására 
van szükségünk.

Én azt hiszem és bízom benne, hogy ezután más
képen lesz, mert végre megszólalhatunk mi is vidékiek 
és kiemelkedhetünk, mert ki is fogunk emelkedni a 
feledés komájából.

Rendeleiek.
A m. kir. kereskedelemügyi Miniszter 1932/172510 

sz. rendelete a jogosulatlan iparűzés leküzdése tár
gyában valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjé
nek:

Az iparosság részéről állandó panasz tárgya a jo
gosulatlan iparűzés gyakorisága, amely az ipari, köz- 
igazgatási jogszabályokat lelkiismeretesen betartó 
iparosokat érzékenyen megkárosítja

Jogosulatlan iparűzés leküzdése érdekében kia
dott rendeletekben (különösen 1926. május hó 9-én 
65.673/1926. sz. a. és az 1928. évi május hó 8-án 81161 
sz. a. kelt rendeletekben) a közigazgatási hatóságok, 
mint rendőri büntető bíróságok, már utasítást nyertek 
arra, hogy a jogosulatlan iparűzés eseteiben a rendőri 
büntetőeljárást soronkíviil folytassák le. Az iparosság 
panaszainak jelentős részben mégis az az oka, hogy az 
eljárás lefolytatása hosszúidőt vesz igénybe s ennek 
következtében jogerős büntető-ítélet végrehajtása sok 
esetben célját veszti. Erre való tekintettel felhívom, 
hasson oda saját hatáskörében, hogy hatósági terüle
ten rendőri btintetőbirák a jogosulatlan iparűzés ese
teiben a hivatali elődein idézett rendeletéiben foglal
tak szemelőtt tartásával soron kívül lehetőleg a felje
lentés beérkezésétől számított 8 napon belül hozzanak 
ítéletet. A megfelebbezett ítélet pedig a felebbezési ha
táridő elteltével azonnal, lehetőleg 24 óra alatt terjesz- 
szék fel a fellebezés elbírálására illetékes rendőri bün
tetőbírósághoz.

Egyben, tekintettel a jogosulatlan iparűzés miatt, 
folyamatba tett rendőri büntetőügyek általában nagy
számára, a gyors és szakszerű ügyeknek elintézése cél
jából szükséges, hogy ahol azt az ügyeknek a nagy
száma indokolja, azoknak a kizárólagos intézésére el
sőfokon megfelelő számú rendőri biintetőbirót (küld
jön ki) rendeljen ki. A másodfokon való elintézésnél 
pedig gondoskodjon arról, hogy ugyancsak kizárólag 
e célra kirendelt előadók működjenek közre.

Felhívom, hogy jelen rendeletben foglaltak vég
rehajtása tárgyában tett intézkedéseiről hozzám 14 na
pon belül tdgyen jelentést.

Budapest, 1932. november hó 14.
Dr. Fabinyi Tihamér sk. 
m. kir. keresk. ügyi min.

Ki használhatja a mesteri cím et?
Az 1922. évi ipartörvény szerint azok az iparosok, 

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

Felmerült az a kérdés, hogy azok az iparosok, 
akik 1923. év november hó 1. előtt iparukat már foly
tatták, de újabban áttértek a hölgyfodrász, vagy pe
dig a férfi fodrásziparra, használhatják-e együttesen 
a „mester” címet?

Érdeklődésünkre az Iparkamara azt a választ ad
ta, hogy a rokoniparra való áttérés a már megszerzett 
jogokat nem érinti, vagyis aki a törvény szerint a 
mester cím viselésére jogosult, a rokoniparra való át
térés esetében a „mester” címet, pl.: úri- és hölgyfod- 
rászmester — jogosan használhatja. (n—y)
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Szakosztályi közlemények

A debreceni hölgyfodrászmesterek november hó 18-án 
tar to tt  sz. o. gyűlésén Katona .János kartársnnknak inén te r je 
delmes és jogos, minden kartársat érdeklő és érdekeit védel
mező beadványát tárgyalta a kontárkérdésről. A sz. o. a kon
tárok elterjedése és túlkapásai miatt egyhangúlag a követke
ző határozatot hozta: megállapítja a szakosztály, hogy egyes 
alkalmazottak főnökeik tudta és beleegyezése nélkül munkát 
vállalnak, úgyszintén alkalmaztatásuk nélkül is jogosulatlanul 
dolgoznak. Ezen visszaélések megszüntetése, illetve megakadá
lyozása végett panasznapokat tart minden héten csütörtökön 
este 7 órától 9 óráig az Iparoskor helyiségében (Simonffi u. 
I. szám, II. elit.), ahol a kontárok elleni panaszait bárki elő
terjesztheti. A sz. o. Katona János, Nagyházy Lajos és Bella 
Ferenc sz. o. tagokat a kontárok ellenőrzésével megbízta, a- 
kik a jogtalan iparűzési eseteket az Ipartestület útján hivatal
ból minden esetben a hatóságnak bejelentik. Ezen bejelenté
sek az újabban kibocsájtott miniszteri rendelet értelmében hi
vatalból soronkívül elintéztetnek.

Kartársi élet Szegeden. A szegedi úri- és hölgyfodrász- 
mesterek a kartársi megbecsülésnek és összetartásnak szép 
és nemes tannjeleét adták azzal, hogy megalakították a „Fod
rászok összetartás  Club”-ját. Az egyesület tagjai a szegedi és 
szegedkörnyéki kartársak és segédek, akik Dudás Sándor el
nök vezetése alatt rendkívül magasszinvonalu kultúrmunkát 
fejtenek ki. Ezen egyesület céljai biztosítva vannak a már le
fektetett alapszabályokban, melyek a következők: legnagyobb 
hazafiasság keretein belül a fodrászipart fejleszteni, érdekeit 
védelmezni és irányítani, szakelőadásokat, szakmai vitaestélye
ket és versenyeket rendezni, kti 1 - és belföldi szaklapok, szak
könyvek felolvasásai és ismertetései, az ifjúságot illemre, gya
korlati szaktudásra nevelni és tanítani. Az egyesületi életben 
nagy súlyt helyeztek a sportra  is, t. i. már van 3 teke csapat 
és football is. Megalakították a békéltető bizottságot és a 
díjtalan úri- és hölgyfodrász alkalmazottak közvetítéséi. 
Tervbe vették a kultúrestélyek, táncos tea-délutánok és esté
lyek megrendezését családias alapon stb. Nagyon szép gon
dolat volt a szegedi karlársak ezen knltúrális megmozdulása, 
mely a kartársak  összességének elismerését váltja ki, egyben 
követni minden szakosztálynak erkölcsi kötelessége is volna!

A debreceni borbély- és fodrászmesterek szakosztályá
nak köréből. A debreceni borbély- és fodrászmesterek sz. o.- 
nnk legközelebbi ülésén fogja tárgyam Dudás János sz. o. tag 
indítványát a tanoncok felvételének korlátozásáról,  úgyszintén 
Petermann Lajos sz. o. tag indítványát az árak szabályozá
sáról. Felhívjuk a kartársak figyelmét ezen kél nagyon fon
tos kérdés tárgyalására, amelyek méltán indokolttá teszik a 
sz. o. tagok teljes számú megjelenését. A sz. o. ülés rövidesen 
meg fog történni.

A budapesti női-fodrász ipartestiilet elöljáróságának ha
tározata. A Női Fodrász, című lap november hó 2-án megjelent 
ll- ik  számában a következő elöljárósága határozatot közli: 
,,Az ipartestiilet elöljárósága 1932. évi november hó l()-étöl 
kezdve a női-fodrász ipar csúfos árainak hirdetését nyomtat
vány útján, vagy a kirakatokban a közönséggel való közlé
sét a paritásos elhelyező bizottság védelme alá helyezi oly- 
fortuán, hogy akik továbbra is árakat közölnek, azokra a pa
ritásos elhelyező bizottság idevonatkozó szakaszai alkalma
zandók. Ezáltal az Ipartestiilet elöljárósága nem kivált a tes
tület tagjainak az üzleti áraiba beleavatkozni, tisztán csak a r 

ra szorítkozik, hogy az árak nyilvánosan ne hirdettessenek, 
amely nemcsak az iparra nézve ártalmas, hanem sok esetben 
a közönséget is megtévesztik. Az Elnökség.

A nyírbátori Kartársak zárórája. A nyírbátori Úri- és 
Hölgyfodrászok kérelmére a m. kir. ipar- és kereskedelem
ügyi miniszter úr 137.817. számú rendeletével megengedte azt, 
hogy figyelemmel az érvényben levő 60.018. K. M. sz. rendelet 
I §-ának 2-ik bekezdésében foglalt „Vasárnapi munkaszünetet 
korlátozó” rendelkezéseit, ezentúl a hétfő délelőtti zárvatartás 
helyett hétfő déli 12 órától kedden reggel 6 óráig üzleteiket 
zárva tarthassák. Ezen rendelet szerint a nyírbátori Kartársaink 
minden hétfő reggel 6 órától déli 12 óráig iparukat folytat
hat iák.

KOZ ME T I KA
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

Erősen pattanásos és mitesseres arcra közüljük a kö
vetkező receptet, amely igen jól bevált, lü gramm benzoe- 
tincturát 100 gramm borszeszben feloldani, jól elkeverve s e rő
sen felrázva '/.-> liter vízbe öntjük, folytonos keverés közben. 
Mosakodás után egy vászonra öntve megdörzsöljük a pattaná
sos és mitesseres helyeket.

A hajkorpa. Ez nem más, mint a (epidermisnek) bőr ieg- 
felső hámrétegének kipikkelyeződése. Az epidermis kiszáradá
sa folytán beállhat az is, hogy a haj épen ettől a betegségtől 
hull ki, még pedig azért, mert a haj az epidermis kiszáradása 
folytán összezsugorodik, szilárd testet képez, ezáltal a haj
tüszőt (pórust) összehúzza és a hajat növésében gátolja, elsor
vasztja. Az ilyen eseteknél a bőrt minél zsírosabbá kell tenni, 
hogy puhuljon. Általánosságban, ha a fejbőr pikkelyes, akkor 
a fejnek a bőrét és nem a hajat kell zsírossá tenni, amint azt 
helytelenül cselekszik. Ezáltal megpuhul a felső bőrréteg és 
zsírossá lesz, nem hárnlik és lassan gyógyul. Az ilyen ha jkor
pás fejet nem szabad olyan szerekkel mosni amiben habzó 
anyagok vannak, mert ezek szóda tartalmúak és a beírt még 
jobban szárítják. Ilyen hatású szer a Petrol is.

Az angol nők divatja. Az angol nők már régebben divat
ba hozták azt, hogy körmeikre különböző színekkel tá jképe
ket, monogrammokat testeinek. Vannak olyanok, akik az egyik 
kezükön fekete alapon a hold ezüstös sarlóját, a másik kezü
kön pedig kék alapon a sugárzó napot örökitte tik  meg. Ez a 
cl ivat nagyon elterjedt, egyben az ipar anyagi oldalát véve, szá
mottevő jövedelmet is jelent.

H Í R E K .

Felhívás a debreceni Karíársakhoz!
A helybeli Kartársak a Szaklapot példányonként 

özv. Szász György né Piac ucca 64. sz. alatti trafikjá
ban, mint helybeli egyedárúsítónál szerezhetik he, 
Ugyanott a Szerkesztőség megbízást adott az előfize
tés és hirdetések felvételére. Másnak sem előfizetés, 
sem pedig hirdetés felvételére, úgy helyben, mint vi
déken megbízást nem adott, ezek szerint ha bárki kí
sérletet tesz, kér jük a hatóságnak átadni, egyben szer 
késztőségiinket értesíteni. Szerkesztőség.

Esküvő. Előkelő esküvő volt november 22-én Debrecen
ben: dr. I legymegi Kiss Pál országgyűlési képviselő és fele
sége, báró Sebessy-Josintzv Márta leánya, Hegymcgi Kiss
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Márta esküdött örök hűséget dr. Bősze Lajos MÁV o r 
vosnak, a debreceni tudományegyetemi klinikák volt tan á r
segédjének, özv. Bősze Lajosné, Joannovits Maréit fiának. 
Lapunk szerkesztősébe igaz örömmel ezüton is kifejezi g r a 
tulációját a házasságkötéshez, mert dr. Bősze Lajos orvos úr 
vezeti lapunk kozmetikai rovatát. (Szerk.)

Esküvő. König Sándor, a Marosvásárhelyen megjelenő 
Fodrász Újság belimmkatársa november 13-án ta r to t ta  eskü
vőjét Cseh Irénke úrleánnyal Marosvásárhelyen.

Halálozás. Rendkívül tragikus körülmények között hunyt 
el Hajdúdorogon Molnár Dániel kartársunk  fiatal felesége. Az 
emberi gyarlóság, a valótlan pletyka áldozata lett, melyet nem 
bírt elviselni. Négy évi házasélet után 24 éves korában hunyt 
el. Az érzékeny lelkű úrasszonyt rendkívül nagy részvét mel
lett temették el Hajdúdorogon.

A borotva és hajvágóclló a legfontosabb szerszáma a fod
rásznak. Hiába van gyors, könnyű keze a legjobban képzett 
szakembernek is, ha nem a kezéhez alkalmas, jó szerszámmal 
dolgozik. A szerszámnál azonban nem csak az a fontos, hogy 
külső alakra, fazonra alkalmas legyen, hanem a legfontosabb, 
hogy e szerszámok minőségileg a lehető legjobb acélból készül
jenek. A modern acélgyártás csodákat mível. Ha szemügyre 
vesszük a TOMMY borotvákat, vagy a TOMMY hajvágóolló
kat, meglepődünk ezek rendkívül finom és célszerű kivitelén s 
bár hihetetlenül hangzik, de a Totnmy szerszámokat válogatás 
nélkül vehetjük, mert még nem volt eset rá, hogy akár egyet
len egy is ne vált volna be. Egyébként a Tommy acélárúk min
den egyes darabjáért teljes jótállást vállal: Halász Ödön fod
rászberendezési-, acél- és illatszernagykereskedése, Budapest, 
VII., Csengery u. 26. sz. Halász Ödön a Tommy acélárúk ma
gyarországi egyedárúsitója s ezek kizárólag csakis itt szerez
hetők be. Ezenkívül raktáron tar t ja  az elképzelhető összes 
acélárúkat,  hajvágógépeket, fenőfákat,  kölnivizeket, fejvize
ket, hajlekötőket, stb., stb., melyeket óriási á rú rak tá rá ra  való 
tekintettel a legolcsóbb napi áron árúsít.

Rablótámadás a Gáspár cég ellen. Folyó hó 27-én délelőtt 
rablótámadást kíséreltek meg a budapesti Gáspár cég ellen, a 
szakmánkban is közismert bajuszkötőgyáros és illatszer-fod- 
rászati cikkek nagykereskedője ellen, akinek újabban a Ker
tész ucca 33. sz. alatt van az üzlete. Két fiatalember revol
verrel a kezében berontott az irodájába, ahol egyedül az. öreg 
Gáspár l-'ülöp dolgozott, fo j togat ták  és ütlegelni kezdték. A 
nagy lármára a rablókat az ucca közönségével nagy nehezen 
sikerült elfogni. Gáspár Fiilöp a kiállott izgalmak következté
ben súlyos beteg lett.

Frick testvérek kitüntetése. Budapesten a legutóbbi kéz
míves ipari tárlaton Frick testvérek debreceni késes- és kö 
szörűs üzeme aranyéremmel lett kitüntetve. Felhívjuk k a r tá r 
saink figyelmét ezen cégre azért is, mert ezen köszörűs üzem 
mindenkor a legnagyobb pontossággal és előzékenységgel ál
lott a kartársak  rendelkezésére.

Köteles-e az apa nagykorú  fiát eltartani? Egyik vidéki 
Kartársunk ellen érdekes keresetet adott be a fia a bíróság
hoz. Előadta, hogy hosszú ideig apja üzletében dolgozott,  on
nan azonban el kellett távoznia azért, mert anyja halála után 
a hagyaték körül nézeteltérés támadt. Ettől az időponttól se 
holsem tudott elhelyezkedni. Kérte a bíróságot, hogy kötelez
ze édesapját havi 200 pengő tartásdíj megfizetésére. Az apa 
előadta, hogy a törvény csak munkaképtelenség, vagy szelle
mileg gyenge, keresetképtelen nagykorú gyerek eltartására 
kötelezheti. Szülői kötelességének eleget telt akkor, amikor 
gyerm ekét felnevelte, mesterségre tanította, ezentúl nem k ö 
teles róla gondoskodni. Munkáját hanyagul végezte és saját

érdekében el kellett bocsájtani. A kúria, mint végső fokon ki
mondotta, hogy az apa nagykorú fiát köteles eltartani, ha az 
arra rászorul. Mert az általános munkanélküliség is előidéz
heti azt, hogy fia munkához nem ju thato tt,  de ezt nem elég 
csak állítani, be is kell bizonyítani. Ezt a fin nem tette meg, 
ezért a keresettel e lu tasíttatott és részére a tartásdíjat meg
ítélni nem lehetett.

Dr. Diczig Alajos debreceni iparkamarai h. ti tkár könyve 
megjelent. Dr. Diczig Alajos iparkamari h. ti tkár a forgalmi 
adó általányozásáról könyvet adott ki Ezen könyv nélkü
lözhetetlen nemcsak iparunkban, hanem általánosságban is. A 
könyv, mely P 1.20 árban igen olcsón került forgalomba, ineg- 
rendelheő úgy a szerző címén, Debrecen, Iparkamara, mint 
lapunk szerkesztőségében.

A P R Ó  H I R D E T É S E K .

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

Egy jó és gyors  munkás úrifodrász, ki jól vág női hajat, ki
mondottan jobb vidéki üzletbe lépne. Soós Andor Rákos
szentmihály, Nap ucca 33. 2 I.

Debiecen legjobb helyén úrifodrásziizlet, amely 30 éve áll fenn, 
biztos megélhetést nyújt , sürgősen elköltözés miatt o l 
csón eladó. C m megtudható a szerkesztőség és kiadóhiva
talban. 2 2.

Jómeneíelű modern hölgy fodrászat, Pestmegye na
gyobb valósában külföldre költözés miatt jutá
nyosán eladó. Szabó fodrásznál Budapest, Wesse
lényi ucca 11. 2—1.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Érdeklődő Békéscsaba. Kéziratát géppel, a papír egyik ol
dalára Írva, egy példányban szíveskedjen beküldeni. Az írónak 
jogában áll akár a saját, akár Írói néven a cikkét megjelölni, 
de teljes címét a szerkesztőséggel közölni köteles. A közle
mény terjedelme a körülményektől függ, mélyet előre m egje
lölni nem lehet. Az írónak elsősorban is ismernie kell a lap 
szellemét, mert minden lapnak van egy iránya, melyhez az 
íninak alkalmazkodnia szükséges.

K. ,1. Budapest. Elismerő sorait köszönöm, a jelenlegi ní
vó megmarad, a lap terjesztésére minden lehetőt megteszünk. 
Szépirodalmi közleménye, amennyiben megfelelő, úgy le is 
közöljük. Üdvözlet.

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

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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Jl B  £ E  H A -fé le  boro tvá k  asz Orsszágos K é s -
m üves Ipari Tárlaton asz 
m esteriá ijja l lettek  
kitüntetve !

A BLEHA név teljes garanciát nyújt.

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

Ajánlom  a z általam  k é sz íte tt  19 cm  
O osszu  Non plus ultra fjafvágóolló- 
kat, m e ly e k  fjom oruan vannak k ö 
szörü lve , nem  toln a k  é s  a leg fin o
m a b b  angol K a iser  E lllson  S&efe- 
e l b orotv a -a célb ó l k észü ln ek , 
ára ö-— pengő.

e szü s ík o s  szór us

Bleha 24--/8 a legkeskenyebb 
borotva francia éllel . . . 4'20 P 

Bleha 25-ös borotva minden 
szélességben »/8, 4/s. r7g és fi/8
francia é l ....................... 5-— P

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

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

F i g y e l e m

12 O L C S Ó  C IK K  I

PAPP LAJOS
IL LA TS Z E R T Á R A

SZENZÁCIÓS
ÁRAJÁNLATUNK!

D E B R E C E N
CSAPÓ U. 58. SZ.

12 drb  haj cakkszorító .............................................  P —.20
'A kg finom illatos púder ...................................... P —.50
I lit. finom erős illatú kölnivíz 8 lile

különlegesség .............................................  P 5.—
1 lit. dióolaj barna illatos ...................................... P 3.00
1 kg. Scliiitzer-Albus vagy Öttorony

borotvaszappan .............................................  P 2.40
1 drb. vér elállító stift .............................................  P —.16
1 drb lila t i m s ó ...........................................................  P —-28
1 drb Matador fodrász fésű ............................... P —.70
'A kg. körömlakk 3 színben ............................... P 4.—
1 dkg. Kyx körömfényesitő por .......................  P —.30
1 drb 3 sarkos netz kendő 3 sziliben

ondoláláshoz .............................................  P —.50
12 drb Neverrip g u m . . . ?  ...................................... P 1.20

Vidékre utánvéttel!
Csomagolást nem számítunk!

A mai kor legtökéletesebb 
borotva szappana 1 kg.

1  PENGŐ 8 0  FILL

Több kilogramm vételnél 
árengedmény.

Kapható:

DUDÁS SÁNDOR
föelárusitónál, SZEGED és

ASPARIA ILLATSZER ÉS SZAPPAN 
IPARNÁL.



K o ^ - í - i V o o r - £ l e l t í r l c
a legtökéletesebb

v il la m o s  £)afvágÓQéj3 !

K é z i
fja jvágógépek
Juvel 0000— Vio mm
Juvel 0— 1 mm
Juvel 1— 3 mm
Protos Anod 29
Kohinoor 0—5—7 
Kohinoor mm 
Kohinoor J/4 mm 
Kohinoor ’/io 111111

Súlya K önnyű
T artóssá ga  páratlan
A1 vágóK és& üléK eK  e lcserélije töK

Kof}-I-Noor-Electric 2.
egy fe lszere léssel  3 mm 140 ' —  pengő.
Vágókészüléket szállítunk :

1, 2, 3, -7 , 0 ,  5 vagy 7 nini.

Aki rendesen K  & Í ) - I - N  O <P r -E  1 e  C t r  i C-t használ 
m odernizál, fe jlőd ik , fjalud,
mert üzletében nagy időt takarít meg, jövedelmét fokozza és üzlete 
nagy nívóra emelkedik.

Szenzációs a

T1QERI I 
llflJVflqO OLLO
Nr. PRAKTIKUS FORMA.

r

c

A TIGER nemes borotva-acélból kéz- 

zelkovácsolt olló könnyedén, játszva 

vágja a legerősebb hajat is.

A TIGER olló kapható gummibetéttel 

is 18, 19 és 20 cm. nagyságokban, 

Nonplusultra felirattal, bármelyik 

fodrászfelszerelési szakiizletben.

ÜGYELJÜNK A TIGRIS VÉDJEGYRE

FODRÁSZATI
CIKKEK
legolcsóbb bevásárlási forrása 
és rak tára

S z i l a g y i

GYÖRGY
fodrászati cikkek kereskedése

D E B R E C E N ,  
C S A P Ó  U. 1. S Z .

A cégre ügyeljen!




