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Inecto Rapid Insluax
folyékony hideg hajfesték.
100%-ig biztos és garantált 
méregmentes.
Nem tartalmaz higanyt, rezet, ezüs
töt és paraphenylenediaminet. Ezen 
körülményt a világ számottevő 
egészségügyi bizottságai igazolták.
Egyedüli festék,
amely csak fodrászok utján
jön forgalomba!
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szinben 
kapható !
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KANITZ IVÁN és TÁRSA
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VII. Kertész ucca 43. III. emelet.
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Szeged és környéke fodrászainak 
legolcsóbb beszerzési forrása

D U D Á S
illatszer és fodrászati cikk 
kereskedőnél
Szeged, Tisza Lajos körűi 19.

1 liter kölni 8 féle i l l a t b a n ................................. P 4 80
1 liter Lotion és B a y - r u m ................................. P 4-80
1 liter Dióolaj vagy foly. brillantin P 3-60
1 kg. Bástya borotvaszappan . . . . P 1 ' 80
1 kg. Movus „ ................................. P 2 —
1 kg. fllbus .. ................................. P 2 20
V4 kg. F od rá szp o u d e r .......................................... P 50
1 db. timsó kicsi 22, nagy 28 fillér, azonkívül az 
fodrászati cikkek raktáron.

összes

Aranyéremmel kitüntetve! |

SIPKOVITS BÉLA
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tüköráru gyára. 
Hibás tükrök újjá 
öntése, használt 
tükrök olcsó 
á rban !
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N agyvárad u. 15. T elefon: 2 3 -5 6 .

SILBER LEÓ BUDAPEST
VI., KIRÁLY UCCA 14. SZ.
ALAPÍTVA: 1910.

TELEFON:

255-74.
’odrászati-, kozmetikai-, illatszer-, acélárú- és hajnagykereskedés.
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fésüárúgyár divatfésüiben. Azonkívül az összes fodrászati 
cikkek állandó nagy raktára.

Egyetlen próbarendelés után ön is vevőnk marad.



II. évfolyam. Debrecen, 1933. február hó 1. 2. szám.

A VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGYFODRASZMESTEREK S Z A K K Ö ZL ö  N Y E.
Felelős szerkesztő:

NA GY  GÁBOR.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

DEBRECEN, GYÖNGYVIRÁG UCCA 3. SZÁM 
Telefon: 26—89.

Előfizetési ár:
Efíész évre 5.— pengő. Félévre 3— pengő.

EGYES SZÁM ÁRA 50 FILLÉR. 
Külföldi előfizetési ár, egész évre 10.— pengő. 

MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN.

Munkatársak: CSERNYÁK JÓZSEF Budapest, MURA MÉSZÁROS GYULA Tatabánya, ifj. RAMMINGER ISTVÁN Debrecen,
TÖRZSÖK JÓZSEF Debrecen.

O rszágos fésü lő - é s  on d olá ló  v ersen y  D ebrecenben
az A ngol K irálynő termeiben 1933. évi március hó 19-én!

Országos versenyünk.
Szakmai szempontból na^y eseménye lesz Debre

cennek 1933. évi március 19.-én. Ekkor rendezi meg a 
debreceni Hölgyfodrászmesterek Szakosztálya a Deb
receni Ipar- és Kereskedelmi Kamara, a debreceni Ipar
testület és a debreceni Fod'rászmesterek Szakosztályá
nak erkölcsi támogatásával első országos Fésülő és 
ondoláló versenyét az Angol Királynő termeiben.

A Hölgyfodrászmesterek Szakosztálya vezetősé
gének, egyben a köztiszteletben álló Ramminger Ist
vánnak, aki erre a versenyre vándordíját is alapított, 
ezen kulturális megmozdulások a legnagyobb örömöt 
és elismerést váltották ki.

A szakma fejlesztése szempontjából nagyon fon
tos egy ilyen országos verseny megrendezése, mely
nek bizonyítéka Budapesten legutóbb a hölgyfodrász- 
segédek országos egyesülete által rendezett nemzet
közi verseny eredménye is, mely versenyről úgy az 
összes napi sajtó, mint az egyes külföldi lapok a leg
nagyobb elismeréssel nyilatkoztak.

Minket, szakiparosokat pedig ezen versenyen lá
tott dolgok meggyőztek arról, hogy iparunkat, tudá
sunkat fejlesszük, meg is tudjuk becsülni, értékelni, a 
közjavára pedig felhasználni.

Ezen országos versenyen lesznek bemutatva a leg
újabb és legjobb ondolálási és fésiilési szakmunkák, 
azoknak a szakszerű elkészítései, ugyanakkor tanul
ság lesz. téve arról, hogy Európa kultúrállamait viszo
nyítva nem vagyunk szakmánktól elmaradva és annak 
fejlesztéséért minden lehetőt megteszünk.

Szeretettel hívunk minden Collegét úgy a ver
senyre, mint a versenyzésre, hogy ebben a régi törté
nelmi emlékű és egyetemi városban érezhessék jól ma
gukat és majd amikor hazamennek, a látottakat mint 
egy felejthetetlen emléket őrizzék meg azt a legszebb 
emlékeik között. Alágy Gábor.

Pesti levél.
Kontró János által a lap múlt havi számában 

aposztrofált „hol volt, hol nem volt országos szövet
ség" dec. 29-én felébredt csipkerózsika álmából. Nagy
gyűlésre hívta meg az ország fodrászait. Meg is je 
lent vagy 30 fővárosi, egy szegedi s kb. 8—10 villa
moson beutazó pestkörnyéki szaktárs. Három pont volt 
napirendre tűzve. A tiszteségtelen verseny elleni ipar
védelem, a forgalmiadó eltörlése és a kontárkérdés. 
Az ezekhez fűzött határozati javaslatok egyhangúlag 
lettek elfogadva. Pár perces vihar azonban mégis fel
rázta a különben monoton hangulatot. Sternberg fő
városi szaktárs feleslegesnek tartotta a fenti tárgyak
nak a nagygyűlés napirendjébe való illesztését. Mert 
ezek a pontok már régen agyoncsépelt témát képez
nek. A határozati javaslat lényegét nagygyűlés tartá
sa nélkül is elintézhette volna a vezetőség. Hiszen az 
abban foglalt sérelmek általánosak és nem mai kele
tűek. Ennélfogva nem megállapításokra van szükség, 
hanem az orvoslásra. A nagygyűlés elé terjesztés tehát 
nem más, mint a régen esedékes cselekvés taktikai 
ódázása. Miiller iparkerületi elnök válaszolt a tárnádé) 
élű felszólalásra. Indulatosan utasítja vissza annak 
hangját. Elítéli, mert az egység megbontását célzó 
tendenciát látja benne.

Sternberg felszólalása nem meglepetés azoknak, 
akik nyitott szemmel figyelik az eseményeket. A gán- 
csoskodásból, a gyanúsításból és a személyeskedésből 
éppen a jelenlegi vezetőség csinált iskolát. Uralomra 
is csak olyan terrorisztikus fellépés folytán jutott, 
amely példa nélkül áll a fodrásziparban. Ezek után 
nem lehet csodálni a diplomata modor eltűnését a 
közélet színteréről. S ha a vezetőség valamilyen ér
demleges eredményt nem tud produkálni a szakmában 
dúló anarchia megfékezésére, ellehet készülve, hogy a 
Sternberg-féle felszólalások megsokszorozódva ismét-
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iődni fognak. Mert az a 200 fő, akinek sikerült a hata
lomra jutás, s amelynek egy része az ipartestületek 
Országos Központjának választását tekintve, máris 
csalódva érzi magát, elenyésző töredéke az elégedet
lenkedőknek. Mert az ipartestület újonnan festett fa
laival, az elnöki szobának kilátásba helyezett bank
direktori berendezésével, az irodai személyzetnek csa
ládi érdekekből történő, de egyébként felesleges, en
nélfogva csupán a terheket növelő szaporításával a 
bőség esztendőiben lehetett volna blirillozni s mint 
eredményt elkönyvelni. Mert azonban ezek a beruhá
zások, nem a frissen festett falaknak érezte a hiányát, 
hanem egy friss szellemnek, amely a most már vissza 
kívánt gazdasági helyzet javítására tett ígéretet.

Ma még csak a belső erupció mutogatta csápjait. 
De mit hoz a holnap, a főváros vasárnapi munkaszü
neti kérdésének vajúdása miatt. Alkalmatlanabb idő
pontot éppen ezért keresve sem lehetett volna találni 
az Országos Szövetség feltámasztására és a budapesti 
mesterszövetség beolvasztására, mint a jelenlegit. A 
nagygyűlésen megjelentek összetételéből látható, 
hogy a vidékkel a jobb gazdasági helyzet beálltáig a 
személyi kapcsolat teljesen megszűnt. Egyedül a pest- 
környéki városok és falvak maradnak meg, mint té
nyezők a szövetség keretében. Elképzelhető-e békés 
és eredményes muka abban az atmoszférában, amely 
képződik, ha történetesen a fővárosra vonatkozó mun
kaszünet felfüggesztése iránti kérelem nem fog ered
ménnyel járni. Mi lesz ennek a következménye? Kés
hegyre menő harc a szövetség kebelében. Egyik rész
ről a vasárnapi munkaszünetnek a vendégeket felszívó 
pestkörnyékre való kiterjesztése, másik részről ennek 
legridegebb ellentállása miatt.

*
Küzdelmektől terhes kilenc hónap telt el, hogy az 

ipartestület új vezetőitől elhangzott egy minden szép
pel, jóval kecsegtető szózat „Az én programom” cím
mel. Bele volt foglalva a két ipar egyesítése, a mester
szövetség fejlesztése és hatékonyabb megszervezése, 
az árszabás megfelelő rendezése, a vasárnapi munka
szünet problémájának megoldása, a segélyalap meg
erősítése és gyarapítása, az ipar fejlesztése és a szak
iskola, a vidéki fodrásztársadalommal erős kapcsolatok 
kiépítése, a felmerülő ipari problémák sikeres meg
oldása, akció a közüzemek ellen, szóval minden, ami 
szakmánkban a főváros és vidékre nézve gazdasági és 
erkölcsi konszolidációt teremthetne. Van egy pen- 
dantja a köznek szóló kinyilatkoztatásoknak. Minden 
program annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. 
Kilenc hónap elég hosszú idő ahhoz, hogy eredmény
mérleget állíthassunk. Annál inkább jogosult ez, mert 
„az én programom” lényegében nem a fokozatos fej
lődést igénylő építő munkát tartalmazza, hanem az el
fajulásnak indult állapotok reorganizálását.

„Az én programomnak” harsonákon való elfúvása 
nem elég a csatanyeréshez. Ettől csak Jericho falai 
omlottak össze. A mai hadvezér előre kidolgozott ter
vek alapján remélhet győzelmet aratni. Mert a kése
delmes cselekvés fél kudarc, amely a saját táborában 
is csüggedést vált ki, az ellenséget pedig, miután a té
továzásban tehetetlenséget lát, megerősíti.

Csodákat nem várunk az ipartestülettől. Azonban 
egy olyan vezetőségnek, amely csak Ígéreteinek alap
ján jutott uralomhoz, erkölcsi felelőséggel tartozik 
ígéreteit beváltani. S ehelyett mit látunk? A szakmá

ban a züllés éppen e kilenc hónap alatt olyan szédítő 
iramot vett, hogy iparunk már a halál kapuját dönge
ti. Annak idején még szöges korbáccsal ostorozták az 
előző vezetőséget különösen a 20 filléres üzletek és a 
vasárnapi munkaszünet miatt. Ma, amikor 10 filléres 
árakra szállt a borotválás és a többségi óhajnak meg
felelő eredményt nem látunk a vasárnapi munkaszünet 
ügyében, joggal feltehető az a kérdés, hogy miért kel
lett minden eszköz felhasználásával a hatalom birtok
lását elragadni. Mert a közre eddig haszonal nem járt, 
ez a megcáfolhatatlan tény. Vagy a közérdek csak ámí
tó jelszó volt, az igazi cél, a díjazott állásokban való 
elhelyezkedéshez?

Élénken emlékezhetünk a választó közgyűlésnek 
furiaszerű jeleneteire. Fülünkbe harsog még a sértegető 
szavak özöne. Magunk előtt látjuk a darabokra tört 
székeket s az elszaggatott urnát szétszórt tartalmá
val. Már pedig a kitűzött célnak ily vad akarása, ha a 
közérdek javára sem vesztett volna tempójából, már 
rég megtört volna minden akadályt, amely a szakma 
boldogulásának útjában áll.

„Az én programom” túlhaladja a lokális jelleget. 
•Jelentősége országos, mert a vidéki közönség a pesti 
borbély ajtaján ékeskedő 10 filléres kiszolgálási árat 
saját pátriájában is követelni fogja. A kettős adózta
tás terhe pedig a két ipartestület kútba esett egysé
gesítése miatt különösen a vidéken lesz érvényesítve.

Dunamenti.

A nagy kérdés.
Irta: Kontró János,

a budapesti fodrász ipartestület volt elnöke.
Minthogy kevés Kartársam kezébe fordul meg dr. 

Gyulay Tibor budapesti kereskedelmi kamara főtitká
rának a kis- és kézműves iparosságról írott könyve, 
Szerkesztő úr becses lapját veszem igénybe, hogy az 
abba foglaltakat a fodrász iparossággal megismertes
sem. A könyv első lapján találjuk mindjárt azokat a 
szomorú megállapításokat, melyek bizonyságát adják 
annak, hogy az utolsó harminc esztendő alatt, melyik 
iparok azok, melyek részben mint kis iparok és melyek 
szűntek meg majdnem teljesen kenyéradó foglalkozá- 
súaknak lenni. És bizony ha összeolvassuk ezek számát 
egy nagyon szomorú eredményt kapunk, mert a mutat
kozó összeg megfelel harmincötnek. Mi fodrászok min
dig azon tűnődünk, hogy mi az oka a mi túl elnépe- 
sedésünknek, viszont aki ezt a statisztikát elolvassa, 
egy kis gondolkozás után tisztába jön az okozati ösz- 
szefüggéssel, mert hiszen az ezen pályákról leszorult 
ifjúság elözönli a még meglevő területeket és bizony 
hovatovább ott fölösleget eredményez. Én emlékszem 
még arra az időre, mikor a fodrászipart űzőket, het
venötszázalékban a Bánát és Bácska szolgáltatta, mert 
a magyar ifjúság nem szívesen ment olyan pályára, 
amely személyes szolgálatok ellátásával foglalkozott 
és ezt egyéniségével össze nem egyeztethetőnek tar
totta, s inkább választott olyan ipart, mely az egyéni 
függetlenséget jobban kidomborította. Ment lakatos
nak, hentesnek, szíjgyártónak, puskaművesnek, órás
nak stb., de hol vannak már ezek az iparok? Elnyelte 
őket a megsemmisülés, vagy gyáriparrá fejlődtek. És 
még talán ez a társadalmi eltolódás sem produkálta 
volna az ipari pályákon ezt a nagy ember fölösleget,

2



VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGYÉODRÁSZOK SZAKLAPJA

ha meg nem rohanták volna a föld felszabadult fiai, 
mert míg ezelőtt nyolc iga kellett, tizenhat ember
rel napokig: mondjuk ötven hold föld fölszántásához, 
addig ma elég egy nap, egy traktor és egy ember. Ez 
az ember fölösleg valahol elhelyezést keres és hova 
megy, iparos lesz. Milyen iparos? Ahol megakad. — 
Ezen adatok birtokába bizony nem ártana, ha az ipar
testületek és annak tagjai meggondolás tárgyává ten
nék a tanonc túltengés kérdését és jobb belátásra tér
nének, mert ha ebbeli politikájuk továbbra is így ma
rad, a közeljövőbe beteljesedik rajtuk az eszkimó só
haja, hogy „uram ma már több az eszkimó, mint a 
fóka.” Engem eleget gáncsoltak testületi elnök ko
romba ezen kérdés körül, s midőn kimondtam a vé
tót, hogy ezután csak négy évre szerződtetünk, bi
zony ebből kifolyólag sok ellenségem támadt, még 
azok soraiból is, akik a kérdés rendezését teli torok
kal követelték. Már pedig ezt a kérdést másként meg
oldani nem lehet. Ez az egyetlen módja annak, hogy 
az ezen pályára való törtetéstől az ifjúságot elriasz- 
szuk. És most már mégis mondhatom, hogy a tanonc 
tenyésztés körül bizony egyes mester uraknál igen 
furcsa deliktumokat találtam, melyek rendesen az 
anyagiakban rejlik. Nem tudjuk mi reánk fodrászok
ra, mit rejt magában a jövő, de minden esetre jó lesz, 
ha az egymás ellen való harc helyett e nagy kérdés 
felett gondolkozunk!

Iparunk általános sérelmei.
Iparunk általános sérelmei címen, egy állandó ro

vatot tartunk fent, melyben közölni fogjuk az iparunk
ban előforduló sérelmeket. Ezen rovatban közűitekre 
Kartársaim az észrevételeiket tegyék meg, hogy ez
által mód és alkalom legyen a helyes orvoslásra!

A kontárkérdésről.
Újévi tervek és reménységek cím alatt közölt cik

kemnek folytatása képen következik az abban felso
rolt szakmánkat veszélyeztető kontárkérdéseknek a 
tárgyalása.

Ezt a kérdést annyira ismerjük már, hogy ahoz, 
hogy segítsük rajta, jobban ismerni nem is kell. Saj
nos mégis tehetetlenségünknél csak közönyünk na
gyobb, amellyel ezt a halálosan komoly kérdést ke
zeljük.

Közöny, mely jellemzi és jellemezte az iparost, ha 
nem személyeskedésről volt vagy van szó, hanem ko
moly kérdések megoldásáról.

A kontárkérdésben eljutottam addig a megállapí
tásig, amikor a nemtörődömséget nevezem meg egyik 
fő okául annak, hogy nem haladunk előbbre annak 
meggátlásában, ez a közöny nem helyi jellegű, hanem 
ki kell mondanom a magyarországi összérdekeltségre, 
mert ha nem úgy volna, akkor ez a kérdés régen a ki
vezetés útján haladna s talán már likvidálható is volna.

A kishitűek a megoldást lehetetlenek tartják, egy 
olyan megoldást mely végleg kiirtaná a kontárokat.

Én szerényen kimondom, hogy igenis van meg
oldás és pedig: a még szigorúbb kontártörvények élet
beléptetése a lehető legrövidebb időn belül, továbbá az 
ország összes ipartestületeinek kebelében működő ér
dekeltségek alakítsák meg a kontárbizottságot és le
gyen ez a bizottság oly értelemben támogatva, hogy 
minden szabálytalanság, mely a kontárság bélyegét 
viseli magán a bizottságnak azonnal jelentve legyen,

VILÁGMÁRKA!

H e n n é  L’O r i e n l o l !

Értesítés!
.1. MAS professor, a párisi első szakiskola vezér- 
igazgatója az általa feltalált világhírű 
hajfesték magyarországi egyedárusításával a

a »Monopolia« kozmetikai és  ipari 
vállalatot

bízta meg

Budapesten, V., Mérleg u. 10. sz. alatt
A HENNÉ L’ORIENTOL 27 színárnyalatban, úgy
szintén a hozzávaló mellékcikkek állandóan kap
hatók. Eladás kizárólag fodrászok részére!

„MONOPOLIA” KOZMETIKAI ÉS IPARI VÁLLALAT 
BUDAPEST, V. MÉRLEG UCCA 10. SZÁM.

HENNÉ L’ORIENTOL! VILÁGMÁRKA!

hogy azután a legszigorúbb büntetést vonja maga 
után.

Nem tartom kevésbé fontosnak természetesen azt 
sem, hogy az egyes ipartestületek kebelében működő 
szakosztályok e kérdést állandóan felszínen tartva el 
nem lanyhuló erővel kezeljék, míg eredmény nem lesz.

Ne találjanak soraim süket fülekre, hanem szer
vezkedjünk országosan, ha máskép nem tudjuk kicse
rélni gondolatainkat és nem tudnak elég súlyt adni ké
résünknek, akkor ne riadjunk vissza egy országos 
kongresszus megrendezésétől, melyen az ipartörvénye
ink módosításával kapcsolatban a kontártörvény szigo
rítását követelnénk!

Itt lesz egy alkalom közelesen megrendezendő 
országos nőifodrászverseny keretén belül, tárjuk ki se
beinket, amiket ebben a vértelen gazdasági háborúban 
szereztünk és szerezni fogunk, mert addig a sebek 
nem fogak beheggedni, míg a gyógyító írt el nem ta
lálják, ami nem lehet más, mit az ipartörvény módosí
tásának keretén belül a kontártörvények megszigorí
tása.

Szervezkedjünk, mert minden elért sikerünk, min
den e harcban elesett ellenségünk egy darab kenyér
rel többet juttat mindnyájunk kezébe.

I f j .  Ramminger István.

Felhívás!
Lapunkat olvasó szaktársainkkal közö ljük, hogy 

március l-ó tő l egy állandó rovatot vezetünk he a 
„Szakkérdések”  rovatát, mely kizárólag a szakmánk
ban előforduló problémákkal lesz hivatva foglalKozni.

Kérjük szaktársainkat, hogy bármilyen szakkér
désben fordu ljanak bizalommal már most is e rovat 
vezetőjéhez, aki válaszbélyeggel e llá to tt levelekre 
azonnal válaszol. Ramminger István.
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Előfizetési felhívás!
Lapunk szerkesztősége figyelembe véve a mai ne

héz gazdasági viszonyokat, az előfizetésekre vonatko
zólag tervbe vette a részletfizetési kedvezményt. Ezek 
szerint az évi előfizetése háromszori, a félévi előfize
tésre pedig kétszeri egymásután következő havonkénti 
fizetés kedvezményben részesülhetnek azok a Kartár
sak, akik a lapot megrendelik. Egyben a január l-én 
megjelent számot díjtalanul megküldi a szerkesztőség. 
Ezen kedvezmény megadásával az a cél vezérli a szer
kesztőséget, hogy ezen szaklapnak, mely minden Kar
társnál nélkülözhetetlen, a legmesszebbmenőleg min
den nagyobb áldozatok nélkül megrendelhető lehes
sen. Előfizetési ár egy évre 5 pengő, félévre 3 pengő.

Szerkesztőség.

Karíársaimhoz!
írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Az újévi jó kívánságok elhangzottak, mindenki ele
get tett ebbeli kötelességének. Most már mindenki ab
ban a reményben ringatja magát, hogy most már való
ban meg is lesz az a várva-várt boldog újesztendő. 
Nem szaktársaim. Ezt a reményt ne várjuk. Hogy ez 
az esztendő tényleg be is váltson valami reménységet, 
ahhoz kell, hogy először tudatára ébredjünk annak, 
hogy úgy a magunk boldogulása, valamint az összes 
szaktársak helyzetének megjavítására egy emberként 
kell összefognunk, másodszor tudatára kellene ébred
ni, hogy nagy veszélyben vagyunk.

A siilyedő hajó a világ minden tája felé kiáltja az 
ő segélyt kérő SOS jelét. A mi szakmánk is a siilyedő 
hajóhoz hasonlít. Már röppennek is fel segélyt kérő 
szavak. A Fővárosi Női Fodrász 1933. januári számá
ban megjelent „Mit várhatunk az új esztendőtől?” cik
ket szeretném, ha minden női fodrász szaktársam 
többször is elolvasná. Néhány sorát ide iktatom: „Hol 
vannak a régi szép idők, mikor még csak burkoltan, 
ravaszul játszotta ki egyik a másikat, az árak dolgá
ban. Az elmúlt évben már nyíltan tobzódtak az illetők, 
a minden szépet és jót elégető gyehenna füzében, elé
getve benne a női fodrászipar még meglevő életere
jét, szakmai értékét.” Utánna Gulyás György: Minden
kihez című cikke. Mindegyik bőven tárja elénk szak
mánk bajait és kiált segítségért.

Uraim! Nekünk magunknak kell sietni, hogy sti- 
lyedő szakmánkat az elnyeléssel fenyegető örvényből 
kimentsük. He hogy a mentés munkálatait megkezd
hessük, tudnunk kell, hogy hóimét származik a baj, és 
először a baj okozását leél 1 radikálisan megszüntetni.

Aki elolvasta Dunántúlinak Pesli levelét, amely
ben igen szépen az ő nyugodt, széles látókörű, gyönyö
rű stílusában rámutat a baj eredetére: a gyors és tö
meges kiképzésre, az kell, liogy észbe kapjon és meg
állítsa ezt a romboló folyamatot.

A szaksajtók már régen emlegetik, hogy baj van, 
de mindig csak az ár lerombolását emlegetik főhibá
nak. Uraim! Ott van a hiba, hogy önök tíz esztendő 
alatt annyi női fodrászt gyártottak, hogy céltudatos 
szakmai fejlődés mellett száz év alatt sem lett volna 
lehetséges ennyi képesítést termelni.

Én már hat -nyolc éve rámutattam erre a tömeg- 
termelés lehetetlenségére. Ugyancsak rámutatott több 
ízben Hermáim János szaktársunk, de falra hányt bor
só volt az egész.

Amilyen módon lezüllött a fővárosban a szakma, 
olyan módon lezüllött a vidék is, vagy talán még job
ban. Az ok kézenfekvő. A főváros zúdította a vidékre 
a varrónőkből stb. rövid úton képesített kontárokat. 
Azután az a szomorú, hogy ezek tudnak fogni olyano
kat, akik lehetővé teszik az önállósításukat és iparen
gedélyükkel már is megjelenik a falon a fővárosi pla
kátokat is legyőző reklám ár.

1932. december hóban Pesten tartott országos 
mester szövetség gyűlésen nagyon helyesen fejezték 
ki, hogy: „Mondja ki a fodrász m. szövetsége, hogy a 
tömegesen fellépő kontárokkal szemben, tekintve, 
hogy az eddigi hatósági intézkedések nem bizonyultak 
eléggé hatályosoknak és célravezetőknek, most már 
radikálisabb intézkedésre van szükség és oly értelmű 
törvényes rendelkezést tartunk szükségesnek és kívá
nunk, hogy nemcsak a jogosulatlan ipariizők cselek
ménye minősíttessék kihágásnak, hanem mondassák ki, 
hogy kihágást követ cl a megrendelő is, aki tudva, jo
gosulatlan iparossal dolgoztat, nemkülönben az olyan 
legitim iparos, aki nevének aláírásával, iparigazolvá
nyának kölcsönadásával, vagy bérbeadásával elősegíti a 
kontár munkavállalását. Ezen kívül szükségesnek tart
juk, a jogosulatlan iparűzéshez használt eszközök le
foglalását és elkobzását.”

Ezt kellene minden szaktársnak megérteni és 
az országos szövetség vezetőségét ebbeli mun
kájában egy emberként támogatni és én hiszem, 
hogyha a felsőbbség látja, az összfodrászság egyhan
gú megnyilatkozását, nem fog kitérni a jogos kérés 
teljesítése elől.

Iparosok szavazati joga 
a szakosztályi választásoknál

A múlt év november hó 20.-án életbelépett az 
ipartestületek reformjáról és az Ipartestületek Orszá
gos Központjáról szóló 1932:V111. te, és az ennek vég
rehajtás tárgyában kiadott 103.400 1932. K. M. sz.
rendelet.

A törvény többek között igen fontos újításokat 
is tartalmaz, amelyek közül most csupán egyet kívá
nunk kiemelni, mégpedig azt, ami most a legaktuáli
sabb:

melyik iparosnak van szavazati joga a szak
osztályi és az ipartestületi üléseken és melyik 
iparos választható meg szakosztályi tisztsé

gekre?

FRICK TESTVÉREK
Legmodernebben berendezett müköszörüs 
üzeme.

Finom acélárúk és fodrászatl cikkek szaküzlete. 
Debrecenben csak
FERENC JÓZSEF UT 1. SZ. ALATT VAN.
Vidékre is lelkiismeretes, pontos kiszolgálás. Olcsó áraki
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Erre vonatkozólag az 1932. Vili. te. II. §-a és a 
Végrehajtási Utasítás ad választ, amely szerint szava
zati és tanácskozási joga minden ipartestületi tagnak 
van, de valamilyen szakosztályi, vagy ipartestületi 
tisztségre csak azt lehet megválasztani, aki helyben 
legalább 3 év óta önálló iparos és aki magyar állam
polgár.

De itézkedik a törvény azokról is, akik
szavazati joggal nem bírnak és így felszólalá
si joguk nincs, sem pedig tisztségekre meg 

nem választhatók:
1. aki gyámság, gondnokság, vagy csőd alatt áll,
2. aki büntetett, az állam ellen, vagy nyereség- 

vágyból elkövetett vétség miatt bűnvádi eljárás alatt 
áll, továbbá, aki fegyházbüntetésre, börtönbüntetésre, 
három hónapot meghaladó fogházbüntetésre, hivatal- 
vesztésre, vagy a politikai jogok felfüggesztésére szó
ló ítélet hatálya alatt áll;

3. aki a tanácskozási és szavazati jog gyakorlásá
nak szünetelését, vagy a kapott megbízás visszavoná
séit kimondó fegyelmi ítélet hatálya alatt áll;

4. aki két évi tagsági díjjal hátralékban van.
A 2. pont azonban nem értelmezhető úgy, hogy 

ha valaki már letöltötte büntetését, vagy pedig, ha 
még csak feljelentés van ellene téve, de az ügyészség 
még vádiratot nem bocsátott ki ellene, már nem bír 
szavazati joggal, mert a törvény ezen rendelkezése 
kimondottan büntetés hatálya alatt állókra vonat
kozik.

Legfontosabb rendelkezés azonban a 4. pontban 
van, amely szerint még felszólalási joga sincs azoknak 
az iparosoknak, akik az 1931. évre kirótt vagy régeb
bi tagsági díjjal tartoznak. E rendelkezés egyformán 
vonatkozik úgy a szakosztályi, mint pedig az ipartes
tületi gyűlésekre.

Mii kell tudni az adóhátralék részlet- 
fizetésének engedélyezése iránt
A debreceni kereskedelmi és iparkamara állandó

an napirenden tartotta az adóhátralékok behajtásá
nak kérdését és a többi kamarákkal válvetve küzdöttek 
a behajtások szigorának enyhítése érdekében, ami si
kerrel is járt, mert a kifogásolt 140.837/1932. P. M. sz. 
rendelettel szemben, most olyan újabb rendeletet 
adott ki a Pénzügyminiszter, amely már igen jelentős 
enyhítést jelent az előbbi rendelettel szemben.

Általában a m. kir. adóhivatalok 12 havi, a m. kir. 
Pénzügyigazgatóságok 24 havi részletfizetés megadá
sára kaptak felhatalmazást és éppen ezért a kamara 
részéről jóakartuan figyelmeztetünk minden iparost és 
kereskedőt, hogy amennyiben hátraléka van, igyekez
zék hátralékának megfizetésére olyan részletfizetési 
kedvezményt kieszközölni, mely részleteknek eleget is 
tud tenni, mert különben kiteszi magát annak, hogy a 
végrehajtási eljárás szabályait vele szemben a legszi
gorúbban alkalmazzák.

A részletfizetés iránti kérelmeket midig a városi 
(községi) adóhivatalnál, illetve elöljáróságnál kell be
adni. Ha valaki a kérelmet a m. kir. adóhivatalnál, 
vagy pénzügyigazgatóságnál adja be, az elintézést sa
ját maga lassítja, mert az említett hatóságok kényte
lenek a kérelmet az adózó főkönyvi számlájának ki

On is, vendége is

REX-FÉLE
TÉGELYES

meg lesz elégedve, ha a ki
válóságáról és tartósságáról 
közismert

B o r o t v a s z a p p a n t

Egyéb

használja. A tégelyekhez bo
rotvaszappan betét külön is 
kapható.

Rex~féle kozm etikum ok
púderek, kölnivizek, 
brillantin, hajolaj stb. 
kimérve is elsőrangú 
minőségben és ol
csó árban kaphatók a 
szaküzletekben. Városi raktár:

PIAC UCCA 69. SZ.
Illalszertár.

vonatolását és a kérelem véleményezése végett a vá
roshoz, illetőleg községhez megküldeni.

A kérelemre 2.— P bélyeget kell ragasztani. Ha 
valaki a m. kir. adóhivatal határozatával nincsen meg
elégedve, a m. kir. Pénzügyigazgatósághoz intézett 
felebbezésre 4.— P bélyeget, a Pénzügyigazgatóság
tól a m. kir. Pénzügyminiszter úrhoz intézett felebbe
zésre, illetőleg felülvizsgálati kérelemre 8.— P bélye
get kell ragasztani.

A részletek kiszámításánál nemcsak a hátralékot 
kell figyelembe venni, hanem a folyó adót is.

A Pénzügyminiszteri utasítás a következőket tar
talmazza:

Az olyan adózókkal szemben, akik megfelelő fi
zetési készséget tanúsítottak és csak a mai gazdasági 
bajok miatt maradtak el az utóbbi időben a fizetéssel, 
méltányosan kell eljárni. Általában a pénzügyminisz
ternek az az álláspontja, hogy kellő erély alkalmazása 
mellett kell ugyan a pénzügyi hatóságoknak az adó
hátralékok befolyását biztosítani, anélkül azonban, 
hogy az adózók a szigorú szabályok merev és körül
tekintést nélkülöző alkalmazásával céltalanul az anyagi 
romlásba döntessenek.

Megemlíti a végrehajtási utasítás, hogy külön mi
niszteri kiküldöttekkel ellenőrizteti a miniszter a ren
deletek helyes végrehajtását és a miniszteri kiküldöt
tek jelentéséből egyrészt, másrészt az adózók köréből 
beérkezett panaszokból sajnálattal kellett megállapí
tani, hogy az adóbehajtásra vonatkozó rendeleteket 
sok helyen nem úgy hajtották végre, mint azok a ren
delet intencióinak megfeleltek volna.

Nemcsak az államkincstárnak, hanem az egész 
gazdasági életnek elsőrangú érdeke fűződik ahhoz, 
mondja az utasításában a pénzügyminiszter úr, hogy 
az adóbehajtásokat oly módon foganatosították, hogy 
az eljárások ellen jogos panaszok ne merüljenek fel.
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Ép ezért fokozott mértékben kell arra törekedni, 
hogy az előírt és mellőzhetetlen szigor sohase fajul
jon céltalan erőszakossággá, kerülni kell minden olyan 
cselekményt, mely csak az egyes adózók romlását 
idézné elő, anélkül, hogy az államkincstárnak ebből kü
lönösebb haszna volna.

Az utasítás azután részletes körülményeket tartal
maz arra vonatkozóan, hogy hogyan járjanak el a ha
tóságok azokkal szemben, kik a kért részletfizetést 
nem tudták betartani. Külön utasítást tartalmaz a mi
niszter végrehajtási rendelete az 5000 pengőt meg
haladó adó hátralékosokra nézve és erre vonatkozóan 
jelentést kér a miniszter az összes hatóságoktól arról, 
hogy elrendeltek-e árverést a nagy tartozók ellen, fel
függesztették-e azt az árverést és hogy milyen feltéte
lek alatt történt a felfüggesztése az árverésnek. Rá
mutat a végrehajtási utasítás arra, hogy a végrehaj
tásokat elsősorban a konok nemfizetőkkel szemben 
kell a legerélyesebben foganatosítani. Ahol méltá
nyossági szempotok játszanak közre, ott a hátralék 
bizonyos részének befizetése ellenében az árverés el
halasztható. Ha a hátralékos pontos adófizető volt és 
meg tud jelölni olyan forrást, amelyből belátható időn 
belül eleget tud tenni kötelezettségének és remélhető 
is, hogy eleget fog tenni, nemcsak méltányos, de úgy 
az adózó, mint az államkincstár érdekében áll, hogy a 
halasztás megadassák, mert az árverésen való eladás 
sok esetben kárt okoz a hátralékosnak, amely kár 
esetleg a későbbi fizetési képességet is hátrányosan 
befolyásolja.

A végrehajtási utasítás az árveréseken előfordult 
összejátszásokról is megemlékezik. Panaszok hangzot
tak el amiatt, hogy az árverésen összejátszás miatt 
vagy mert komoly árverezők nem jelentkeztek, a zá
logtárgyak értéküknek csak egy lényegtelen részéért 
cserélnek gazdát. Ez azt idézi elő, hogy az adózó sú
lyos károsodást szenved, de az állam sem kapja meg 
az előírt adót. A mostani kormányrendelet intézke
désétől várható, hogy az államnak az érdekei épúgy, 
mint az adózók érdekei megvédessenek az ilyen je
lenségekkel szemben.

Az utasítás kötelességévé teszi végül a pénzügy- 
igazgatóságok vezetőinek, hogy a végrehajtásokat a 
legélénkebb figyelemmel kísérjük és a panaszokat, 
amelyek bármi úton, tehát nemcsak írásban beadott 
jogorvoslatok útján tudomásukra jutottak, késedelem 
nélkül a helyszínen vizsgáljuk meg és ahol jogos a 
panasz, a szabálytalaul eljáró közegekkel szemben 
azonnal megfelelő intézkedésekkel éljenek. Ahol azt 
találják, hogy a panaszokkal csak a végrehajtás meg- 
akasztását akarják elérni, gondoskodjanak arról, 
hogy az ilyen törekvések sikertelenek maradjanak.

A pénzügyminiszter befejezésül rámutat arra, 
hogy a hivatása magaslatán álló vezetők részletes uta
sítás nélkül is meg fogják találni a helyes utakat és 
eszközöket és meg van győződve arról, hogy a pénz

ügyi közigazgatás bevált szervezete a mai nehéz idők
ben is bizonyságot fog tenni arról, hogy a fontos és 
az állam nyugodt életét biztosító feladatának teljes 
mértékben meg fog felelni.

KOZ ME T I KA
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

Mi a bőrápolás?
Lesznek talán olvasóim között sokan, akik elfog

nak ítélni azokért, amiket elmondok, de ne felejtsék 
el azok, hogy az idők folyamán nemcsak az élet, ha
nem a test ápolása is nagyot változott. Ma már mi nő
orvosok sok olyasmit természetesnek tartunk, amit 
anyáink még nem tudtak és nem is akarnak megérteni.

De mielőtt ezeknek a tárgyalására térnénk rá, 
nézzük csak, hogy mik is azok a tényezők, amik a bőr 
rendszeres ápolásában szerepet játszanak. Nem szabad 
azonban elfelednünk sohasem azt, hogy az egészséges 
bőr ápolása arra törekszik, hogy a bőr rendes szerke
zetét megóvjuk és működését az egészség határain 
belül élénkítsük. Ezeknek az elérésére felhasználjuk a 
vizet, a levegőt, a fényt, a szappant, a másságét és a 
gymnestikát.

Mindezek a dolgok nem csupán a bőrre, hanem 
közvetve az idegrendszerre, a vérkeringésre és az 
anyagcserére is hatnak, szóval hozzá járulnak az egész 
szervezet működésének harmonizálásához. Az is hihe
tetlennek fog tetszeni sokak előtt, hogy ezzel szem
ben sokkal kevésbé fontos szerepet játszanak a kenő
csök, a krémek és hintőporok, melyek többnyire csak 
kiegészítő, vagy előbbiek által okozott krémek elimi
nálására szolgálnak.

Mindenki előtt ismert, hogy a világ összes volt és 
létező festői, szobrászai és költői, midőn az emberi 
test szépségéről alkottak, mindig és elsősorban az 
egészséges bőr tulajdonságait örökítették meg. Tehát 
a bőr rendes működésének jókarban való tartása, azo
nos a szépségápolással. így érthető, hogy egészségta- 
nilag a kozmetika tételeinek egyezniük kell az általá
nos egészségtani elvekkel.

Sajnos azonban ez nem mindig vihető keresztül, 
mert a divat is erősen szól bele a természet követel
ményeibe. A divatnak nyomasztó hatását pedig az or
vostudomány alig képes leküzdeni. Hiszen ki ne em
lékezne a rokokó idők agyon rizsporozott hófehér ar
caira, mígnem rájöttek, hogy ez árt a bőrnek, mert a 
bőr túlságosan kiszáradt és fonyadtnak tetszett.

És nézzük csak meg ma is egy színésznőt reggel, 
kendőzés előtt, milyen annak a bőre a sok divatos fes
tékektől. Hiszen ez ma nemcsak a színház világában, 
hanem az életben is igen divatos, persze a felvilágo
sítással nehéz ez ellen küzdeni, mert senki sem akar 
sápadtan mutatkozni egy társaságban, mikor más cm-

SZEMPILLA ÁTÜLTETÉS!
Bemutatja díjtalanul Újdonság!
R am m lnger István Debrecen, Szi. Anna u. 5.
Az anyag megrendelhető, ára 5.— pengő.
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berek olyan előnyös benyomást tesznek a többé-kevés- 
bé diszkrét kendőzésökkel.

A mostani körülmények között, nekünk orvosok
nak nem maradhat más feladatunk a divat parancsoló 
szava ellen, minthogy a bőr ápolására szóló ismere
teinket minél szélesebb körben ismertessük. Ezeknek 
ismertetése lesz következő feladatom, melyek mind
egyikéről a következőkben fogok röviden beszámolni.

Bősze Lajos dr.

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

H Í R E K . ®

Felhívás a debreceni Karlársakhoz!
A helybeli Kartársak a Szaklapot példányonként 

üzv. Szász György né Piac ucca 64. sz. a latti tra fik já 
ban, mint helybeli egyedárúsítónál szerezhetik be, 
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, ké rjük  a hatóságnak átadni, egyben szer
kesztőségünket értesíteni. - Szerkesztőség.

A munkás megbecsülése. A debreceni hölgyfodrász szak
osztály igen szép tanujelét adta a munkás megbecsülésének 
azáltal, hogy családias szép ünnepség keretében szakosztályi 
oklevéllel tüntette ki Erdélyi Eszter hölgyfodrász segédnőt, 
aki özv. Komáromi Józsefné szalonjában, Mezei Rózsika ma- 
nikürsegédnőt, aki ifj. Ramminger István salonjában egyfoly
tában 10—10 évet, mint alkalmazottak töltöttek el. Ezen jubi
leumi ünnepség január hó 29-én, az Angol Királynő zöldter
mében folyt le, mely alkalommal Ramminger István sz. o. el
nöke, méltatva az eltöltött szép idő értékét és jelentőségét, 
adta át a szakosztály oklevelét. Az iparkamara részéről Dr. 
Torda Balázs ip. kamarai fogalmazó, a Kereskedelmi és Ipar
kamara üdvözletét, a debreceni Ipartestület üdvözletét pedig 
Vági István ip. test. elnök tolmácsolta igen szép beszéd kísé
retében. Nagy Gábor lapunk felelősszerkesztője, a szaklap 
képviseletében a jubiláns szülőt éltette. Az ünnepség a leg
jobb hangulatban ért véget, mely tanujelét adta a kartársi 
szép összetartásnak. Németh Nándor az Angol Királynő tulaj
donosa egy—egy üveg pezsgőt adott át a jubilánsoknak, 
mely a páratlan és figyelmes kiszolgáláson kívül nagyban 
emelte ezen szép jubileumi estély nívóját. (n—y)

A budapesti nőifodrászmesterek rendkívüli gyűléséről. A
budapesti nőifodrászmesterek január hó 24-én tartott rendkí
vüli gyűlésén elhatározta, hogy törli az alkalmazottak fizetését 
és a borravalót. Ehelyett a 33%-os fizetési jutalékot vezeti be, 
az alkalmazott elvégzett munkája után. Az alkalmazottak ezen 
határozatot nem fogadták el, s emiatt a szokásos tárgyalások 
megindultak.

A debreceni nőifodrász szakosztály elnökválasztó köz
gyűlése. A debreceni nőifodrász szakosztály 1932. évi novem
ber hó 14-én Ramminger Istvánt elnökké választotta. Ezen vá
lasztást Bagdi Antal és 5 társa megfelebbezte. Ezen felebbe- 
zésre az ipartestületi elöljáróság a következő határozatot hoz

ÉRTESÍTÉS! FONTOS!
Tudomására hozom a t. Kollégáimnak, hogy 1933. 
március hó 19-én Debrecenben tartandó ORSZÁ
GOS VERSENY FÉSÜLÉS keretében bemutatom 
az általam forgalomba hozott

„INNOCAMIN”
nevű közismert és 100%-ig méregmentes folyé
kony hajfestéket. Egyben felhívom a Kollégá- 
gákat, hogy amelyik városban még nincs leraka
tom oda szívesen adnék egy lerakatot, a feltéte
lek miatt levélben lehet érdeklődni és rendelést is 
erre az alábbi címre kérem, melyet posta fordul
tával szállítok.

R A N D A U L Á S Z L Ó
„INNOCAMIN" HAJFESTÉK VEZÉRKÉPVISELET

BUDAPEST I. KÉR.,
Horthy M iklós út 76. IV. em. Telefon: 581-78.

VIDÉKI LERAKATOK:

Újpest: Bárány Csaba, Árpád u( 71.
Baja: Kemény József.
Szeged: Dudás Sándor, Tisza Lajos körút 3. 
Miskolc: Kosahuta Pál.

ta: „A debreceni Ipartestület Elöljárósága, mint a szakosztá
lyok feletti ellenőrzésre hivatott szerv, Bagdi Antal és 5 tár
sának felebbezését az alapszabályok 13. §-ának 2-ik bekezdése 
és az 1932. évi Vili. t.-c. 11. §-ának 1 bekezdése, a 163.400/1932. 
K. M. sz. rendelet II. §-ának alapján jogalap hiányában eluta
sítja" Ezen felebbezéssel, hogy mennyire nem azonosítja ma
gát a szakosztály többsége, bizonyítja az, hogy január 20-án 
a megtartott közgyűlésen egyhangúlag ismét elnökké Ram
minger Istvánt, alelnökké pedig Moldván Bélát, Vizsgáló bi
zottság elnökké Ramminger Istvánt, alelnökké özv. Komáromi 
Józsefnét, tagokul pedig Nagy Katica, Nemes Ala.josné, Holo- 
vitz Vincémé és Forgács Antal választatott meg.

Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütörtökön este 
7 órától 9 óráig az Iparoskörben (Simonffy u. 1. sz. II. emelet) 
található, amikor is szívesen rendelkezésre áll a kartársaknak.

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

A debreceni férfifodrász sz. o. tisztújító közgyűlése. Ja
nuár hó 25.-én tartotta a debreceni férfifodrász sz. o. a tiszt
újító közgyűlést, melyen az ipartestület részéről Lechner La
jos ip. test. jegyző volt jelen. A sz. o. egyhangúlag a követ
kező tisztikart választotta meg: elnökké Fuchs II. Imrét, al
elnökké Dudás Jánost, jegyzővé Szeleczky Jánost, pénztár
nokká Erdélyi Ferencet. Vizsgáló bizottsági elnök lett Du
dás János, alelnök Biró János és Forgács Antal,'tagokul Var
ga István. Jezsik Sándor, Katona János, Nagy Ferenc és Bn- 
zsek József.
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Kartársaim! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!

A budapesti Nőifodrász Mesterszövetség új tisztikara. A
budapesti Nőifodrász Mesterszövetég január hó 19.-én tartotta 
tisztújító közgyűlését. Egyhangúlag a távozó volt elnököt 
Rippl Józsefet örökös diszelnökké választották meg. Az új- 
vezetőség egyhangúlag a következő lett: elnök: Kránitz Ár
pád, alelnök Biller Lajos, pénztárnok Petkó József, jegyző 
Flesch József, háznagy Geszler János.

Az ipartestületi tagok interpellációi az elnökséghez, ö t 
letes újításról olvasunk a miskolci ipartestület lapjában. A 
testületi tagokkal való szorosabb érintkezés fenntartása cél
jából a miskolci ipartestület elnöki tanácsa kimondta, hogy u. 
n. interpellációs könyvet létesít az ipartestület jegyzői hivata
lában. Ebbe a könyvbe minden testületi tag bejegyezheti az 
elnökséghez intézett közérdekű kérdéseit, melyeket vagy az 
elnökség, vagy amennyiben erre az illetékes, testületi elöljá
róság, a legmesszebbmenő körültekintéssel kíván elintézni. Ezt 
az életrevaló intézkedést követendő példa gyanánt ajánljuk a 
testületek figyelmébe.

Ipar gyakorlása a hatóság tévedése, vagy megtévesztése 
folytán nyert iparigazolvány alapján. Oly esetben, mikor a ha
tóság tévedése vagy megtévesztése folytán nyert valaki ipar- 
jogosítványt és annak alapján gyakorol olyan ipart, amelynek 
gyakorlására iparjogosítványt nem nyerhetett volna, az ille
tővel szemben jogosulatlan iparűzés miatt az 1932:X11. t.-c. 127. 
§-ának I. pontja alapján büntetés alkalmazásának nem lehet 
helye, mert azzal, hogy az iparjogosítványt megszerezte, a 
törvény rendelkezéseinek eleget tett s iparjogosítványa alap
ján mindaddig, amíg az vissza nem vonatott, vagy egyéb ok
ból hatályát nem veszítette, az ipart gyakorolhatja, annak el
lenére, hogy csak tévedésből vagy a hatóság megtévesztésével 
kapta. (137.259/1930. K. M.)

A forgalmi adóátalány leszállítása. A forgalmi adóáta
lány leszállítását mindenkor lehet kérni, ha az. adózó úgy ta
lálja és kellően igazolni tudja, hogy a jövedelme nincs arány
ban a reá kivetett forgalmiadó összegével. A forgalmiadó le
szállítása végett kérvényt kell beadni a kerületi elöljáróság 
forgalmiadó osztályához, ahol ennek megtörténte után szak
értők meghallgatásával minden hónapban egyszer tárgyalást 
tűz ki, ahol igazolni kell az üzletben beállt változásokat és 
kellő mérlegelés után dönt a bizottság.

A debreceni újságírók Görbe Éjszakája. Február hó II-én 
lesz a debreceni újságírók hagyományos bálja az Arany Bika 
összes termeiben, amely most jubileumi bál is egyúttal, mert 
a tizedik lesz Ezen álarcos-jelmezes bál a farsang legsikerül
tebb bálja szokott lenni, mert a nagy érdeklődés az -gész vár
megyére szokott kiterjedni. A bálestélyen jelenik meg éjfél
kor az Újságírók Újságja, ugyanakkor megválasztják a Far
sang királynőjét. A Görbe Éjszaka megrendezésére az. előké
születek a befejezéshez közelednek.

A borotvapenge készletek ellenőrzése. A borotvapenge- 
behozatalra Magyarországon engedély kell. Tekintettel arra, 
hogy a hazai gyárak a borotvapengeszükségletet teljesen ki
elégítik, behozatali engedélyeket nem adnak ki, ennek dacára 
is az országban levő külföldi márkájú pengekészletek nem 
csökkentek és így a pénzügyi hatóságnak az a gyanúja, hogy 
csempészéitől! kerülnek ezek a pengék az országba, ezért el
határozta, hogy a külföldi borotvapengék forgalmát ellenőrizni 
fogja és így valószínű, hogy üzletenként vizsgálatot fognak 
tartani abban az irányban, hogy a külföldi eredetű pengéket 
a kereskedők hol és mikor szerezték be.

A májusban megtartandó párisi nemzetközi vásár talál
mánypályázatot írt ki. A párisi nemzetközi vásár budapesti 
megbízottjának közlése alapján, a debreceni kereskedelmi és 
iparkamara értesíti érdekeltségét, hogy az elmúlt évben nagy 
sikerrel lezajlott találmánypályázat kiírását a párisi nemzet
közi vásár vezetősége folyó évben megismétli. Az elmúlt év
ben 627 pályázó vett részt, akik között 12 magyar volt és a 
magyarok közül az egyik pénzbeli díjat is nyert. Részletes tá
jékoztatást lehet nyerni a párisi vásár budapesti megbizottjá 
tói. (Budapest, V. Fáik Miksa u. 18—20.)

APRÓ HÍRDETESEK.

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

szertárral, ti személyre berendezve, családi okok miatt 
olcsón eladó. Gondtalan megélhetést nyújt. Megbízott 
e szaklap felelősszerkesztője.

Fodrász forgószék keveset használt 2 drb. olcsóért eladó. Sza
bó Gyuláné Debrecen, Miklós uccu 2. sz.

Debrecen legjobb helyén úrifodrászüzlet, amely 80 éve áll fenn, 
biztos megélhetést nyújt, sürgősen elköltözés miatt ol

csón eladó. Megbízott e szaklap felelősszerkesztője.
Debrecenben a város legjobb helyén jómenetelü fodrász üzlet, 

hölgyfodrászat is bevezetve, elköltözés miatt eladó. Cím 
megtudható a szerkesztőségben.

Hölgyfodrászat vidéken, kimutatható megélhetést nyújtó el
adó. Budapest, Tátra u. 14. étkezde.

FIGYELEM! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 
bizalommal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, — 
Gyöngyvirág ucca 3. szám. — Válaszbélyeg melléke
lendő!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Debrecen. Nyílt levele lapzárta után érkezett, nem kö
zölhettem, esetleg sorra kerül.

D. S. Szeged. Levelemre válasz még nem érkezett, kérem 
válasz levéléi az abban foglaltakról.

Budapesti. A nőifodrász verseny több fontos okok miatt 
lett március 19-ére megállapítva, mely okok között a hely le
foglalása volt a legfőbb ok. Ezen terminus végleges, ezen vál
toztatva nem lesz.

Helybeli. Sorai igazak, melyet a tények is igazolnak, saj
nos ez így van és így lesz továbbra is. Kérem megjegyezni azt 
az. örök igazságot, hogy „az igazságot szerető emberek szen
vedik el a legtöbb igazságtalanságot", mely a jelen esetben 
híven tükröződik vissza.

M. I. Hajdúnánás. Köszönöm szíves sorait, örülök őszinte 
véleményének, ebből látható, hogy lapom egyetlen célja a 
tiszta igazság alapján való közérdek szolgálata és addig, amíg 
birtokomban van, ettől a kitűzött céltól eltérni nem fog.

Felelős szerkesztő és Iciadó-iaptulajdonos 
NAGY GÁBOR borbély és fodrászmester.

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA" könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 2<i-89.
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A B E E  H A -fé le  b o ro tv á k  asz O rsszágos Kész-
m ű v e s  Ipari Tárlaton asz 
m esterá ifja l le tte k  
k itü n tetve  !

A BLEHA név teljes garanciát nyújt.

A legkényesebb fodrász igényeknek 
is megfelel a BLEHA 25-ös 
borotva, francia él ára P 5
A já n lo m  az á lta la m  k é s z í te t i  19 cm  
0 o s s z u  Non p lu s  u ltra  tja jv á g ó o lló -  
k a t, m e ly e k  O om oru a n  v a n n a k  k ö 
s z ö r ü lv e , n e m  to ln a k  é s  a le g fin o 
m a b b  a n g o l K a ls e r  E lllso n  S tje fe -  
e l  b o r o tv a -a c é lb ó l  k é s z ü ln e k ,  
á ra  6 — p e n g ő .

e s z ü s t k o s s z o r u s

Bleha 24-2/s a legkeskenyebb
borotva francia éllel . . . 4-20 P

Bleha 25-ös borotva minden 
szélességben 3/s, Vs, 5/8 és «/s
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 2 ''-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 KÉSMÜVES- ÉS MÜKÖSZÖRÜS MESTER VILMOS CSÁSZÁR UT 27

F i g y e l e m

1 2 O L C S Ó  C IK K  !

PAPP LAJOS
IL L A T S Z E R T Á R A

^ D E B R E C E N
^ ■ C S A P Ó  U 5 8 . S Z .

SZENZÁCIÓS
ÁRAJÁNLATUNK!
I2 drb haj cakkszorító .................................. ... P —.20
'A kg linóm illatos púder ........................... ... P —.50
1 lit. finom erős illáin kölnivíz S féle

különlegesség .................................. P 5.—
I lit. dióolaj barna illatos ........................... ... P 3.60
1 kg. Schiitzer-Albus vagy Öttorony

borotvaszappan .................................. ... P 2.40
1 drb. vérelállító stift .................................. ... P —.16
1 drb lila tim só ............................................... ... 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 színben

ondoláláshoz .................................. ... P —.50
12 drb Neverrip gu m ...?  ........................... ... P 1.20

V id é k r e  u t á n v é t t e l !
C s o m a g o l á s t  n e m  s z á m í t u n k !

FIGYELEM!
VILLANY | ,

ONDOLALO GÉPÉT
VEGYEN! Megrendelhetők

NAGY GÁBOR
fodrászmester, lapunk felelős szer
kesztője címén a következő gépek:

PRINZESS,
DÍVA,
EURÓP,
RÁDIÓ,
FUVA
gépek készpénzáron és 
részletre.

Kérjen árajánlatot!

Örök ondoláláshoz 
legfontosabb kel
lék a jó gép!

DEBRECEN,
Gyöngyvirág ucca 3. szám.
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