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A fodrászipar 
összeegyeztető kérdései.

írta: Éles József,
a budapesti férfifodrász mesterek Orsz. Szövetségének 

volt elnöke.

Az utóbbi évek tapasztalatai alapján mindig sú
lyosabban érezzük azt, hogy az általános inteligencia 
mennyire hiányzik az iparunkból. Ezt bizonyítja az, 
hogy valósággal házaló iparrá siilyedtiink. Éz az ál
lamnak is kárára van, mert ezen okok miatt nincs 
nyugvópontra fektetett fodrásziparos társadalom. De 
az iparnak magának is kárára van, mert az ilyen álla
potban nem fejlődő képes és kialakulási lehetőségei 
megszűnnek. Újabban elhatároztuk, hogy legalább 
négy középiskolát végzett gyerekeket veszünk fel ta
nulónak. Amióta ezt igyekszünk keresztül vinni, 
vagyis a gyakorlati életben megvalósítani, máris fel
tűnően tapasztalható a tanonciskolái vizsgákon, hogy 
a jövő generációja úgy ipari, mint áttekintési és er
kölcsi szempontból egészen megkülönböztethető a 
régiektől.

Ezen felül különösen jó eredményt értünk el az 
összevont szakcsoportok szerinti tanítással, ami által 
neigazolódott azon törekvésünk helyessége, hogy a 
tanoncoktatást egészen össze kell vonni és egész na
pon tanítási rendszert kell behozni. Úgy ezen rend
szerrel, mint Kuba Sándor által összeállított és megírt 
fodrászipari egységes tanmenettel, olyan oktatásban 
részesülhetnének tanoncaink, amely generációból vé
gül kialakulhatna az igazi kultúr fodrásztársadalom. 
Ez a fodrásziparosság már sokkal jobb adóalanya len
ne az államnak, mint a mai és a városoknak is lénye
gesen kevesebbe kerülne az összevont tanítási rend
szer.

Ezen fodrász tanonciskolának a mielőbbi életre 
hívását kérjük, melynek szükségességét a gyakorlati 
élet szempontjából is sikerült megvilágítanunk. Kér
jük azt mielőbb márcsak azért is, hogy már a mostani

generációból is kialakulhasson a magasabbrendű fod
rásziparosság.

A fodrászattal és annak rokonszakmáival foglal
kozó iparnak nemcsak kiilön-külön, hanem együtt
véve is egységesnek kell lenni. A fodrászipar külön
böző ágazatait egymástól elválasztani, azokat külön 
körvonalazni nem lehet, azok egymásba szakmasze- 
riileg fonódnak, s azok egyes ágazatait a másik nél
kül gyakorolni nem is lehet. Ez a lényegi összefüggés 
hozta magával azt a sok súrlódást, ami a megosztás
ból keletkezett.

A mai gazdasági helyzet oly súlyos terhet ró 
minden termelő- vagy kézműiparra, hogy ahol csak 
lehetőség kínálkozott a közös alapon dolgozók ösz- 
szetömöríiltek és egységes fronttal küzdenek a min
dent romboló bajok ellen. A mi szerencsétlen széthul
lott iparunk nem hallja a jelen idők intőszavát?

Ha csak azt vesszük, hogy megszűnnek a külön
válásból keletkezett belső súrlódások, akkor ezzel 
energiánk egy része felszabadul, máris annyit nyer
tünk, hogy egyéni életküzdelemben, mint közösen ki
harcolt ügyekben az egyesített erő hatásosabb és így 
eredményesebb munkát lehet kifejteni. De ezt még 
fokozni lehet, ha felállítjuk magunknak azt a vezér
fonalat, melyen haladni kell az egységes iparnak, ak
kor azt látjuk, hogy olyan lehetőségek vannak, ame
lyek nemcsak a tönkrejutástól mentik meg az ipart, 
hanem fejleszthetővé teszik azt, s így életereje fel
frissül és megerősödik.

Az összetartozandóságunkat jellemezte igen vi
lágosan a kereskedelemügyi miniszter ur is, amikor 
a törvény értelmében kifejezetten rokonszakmának 
minősítette az úri és nőifodrászatot, az összes mellék
ágakkal együtt, ennek legfontosabb lényege az, hogy 
így az egyesítésnek semmi törvényes akadálya nincsen.

Az alábbiakban röviden végig haladunk azokon 
a pontokon, ahol ma fáj, ahol a mai idők ellenére is 
lehet segíteni, de csak súllyal és erővel. Ezzel termé
szetesen az egyesítés feltétele és vezérfonala is meg
adódik.
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1. Közterhek csökkentése. Csak egy testületi tag
sági díj fizetése, kettő helyett. Az adótöbblet meg
takarítása, amíg a mai női fodrászatot külön terheli. 
Az Országos Társadalombiztosító Intézetnél a maga
sabb bérosztály különbözetének megtakarítása és egy
séges fellépés a forgalmi adó eltörléséért.

2. A belső ipari bajok megszüntetése: Elsősorban 
a piszkos konkurrencia ellen az egyöntetű küzdelem. 
A sok irányú tanonc ügy rendezése, rendszabályok lé
tesítése a belső torzsalkodások ellen, hogy az ipar 
életéből a kicsinyes és káros viszálykodás mindenkor
ra kizárassék.

3. Az ipar fejlesztése: A szorosan összefüggő 
iparágak közösen megtárgyalt irányelvek szerint és 
csak akkor, ha annak szükségessége közösen megálla
pítást nyert. Tíz tagú elnöki tanácsot kell alakítani, 
az elnök és az alelnökök, valamint a testületi jegyző 
és ügyész, vagy iparhatósági biztos bevonásával azért, 
hogy ezen szerv letárgyaljon minden fontos ipar
ügyet, ami az iparélet keretébe vág, s a kérdés vagy 
határozat csak azután kerüljön az elöljáróság, vagy 
a közgyűlés elé.

4. Ipar védelem: Mozgalom indítandó az irány
ban, hogy iparengedély kiadását csak az ipartestület 
véleményezése után adhasson ki az elöljáróság. A ka
marai vizsgák megszüntetendők s az ipartörvények 
idevágó §§-i, mint károsak, hatályon kívül helyezte- 
tendők.

Ezen pontok jogos célt tűznek ki, az út, az idő 
és az eszköz már csak részletkérdés. Az a fontos és az 
ipar létérdeke, hogy a legrövidebb időn belül ezen 
átalakulás megtörténjen, hogy az ipar jövőjének 
alapjai őstalajban, az ős-alapiparban gyökeredzenek. 
A leghelyesebb lenne, ha az Ipartestületek Országos 
Központjának létrejövetele alkalmával az átalakuló 
testületek már ebben a szellemben és programmban 
alakulnának át és rendezkednének be.

Jogos kívánalmak a nőifodrász-lpari 
szakképzettség m egszerzése é s  igazo
lása tekintetében történő korlátozások

Iránt
írta: Olasz Vilmos dr. 

ip. kain. h. titkár, Debrecen.

Az 1922. évi XII. te. 13. §-ának 5. pontja a bor
bély és férfi fodrászipart, ugyané törvényszakasz 54. 
pontja a nőifodrászipart, az iparigazolvány alapján 
gyakorolható, képesítéshez kötött iparok közé so
rozta.

Minthogy a nőifodrászipart eredetileg túlnyomó
an nők gyakorolták, a 20-ik életévüket betöltött nők 
számára, a 78000/1923. K. M. sz. rendelet 50 §-a biz
tosította azt a kedvezményt, amelyet az 1922:X11. te. 
25 §-a a túlnyomóan a nők által űzött iparok számára 
biztosított.

E törvényes rendelkezések szerint a 20-ik élet
évüket betöltött nők, a nőifodrászipar önálló gya
korlására jogosító iparigazolványt elnyerhetik 9 hó
napi segédi, összesen tehát 18 hónapi szakbavágó gya- 
kolat igazolása után.

A 20-ik életévüket betöltött nők számára bizto
sított ezen kedvezmény és az egyenlő elbánás elvé
nek szempontjából azonban mindinkább kifogásolha

tóvá vált akkor, amikor egyre több férfi lépett, ezen 
ipari szakmára.

Ha figyelemmel kísérjük ez ipari szakma gyakor
lóinak nemek szerinti megosztását kamaránk terüle
tén, akkor látjuk, hogy a debreceni Kerületi Kereske
delmi és Iparkamara teületén jelenleg nőifodász ipar 
gyakorlásával 62 nő és 120 férfiiparos foglalkozik.

Az egyenlőtlen elbánás elvét azonban még fo
kozta a 141139/1929. K. M. sz. rendelet megjelenése, 
amely a borbély és férfifodrászipart, valamint a női
fodrászipart rokoniparokká nyilvánította.

Tagadhatatlan tény, hogy ezen két ipari szakma 
gyakorló inak túlnyomó része, nemcsak helyeselte, ha
nem fe ltétlenül megvalósítandónak is látta és így e 
rendelet intézkedéseit a legteljesebb mértékben he
lyeselte és helyesli ma is. E rendelet következtében 
azonban az a helyzet állott elő, hogy addig, míg a 
férfiak és a 20-ik életévüket be nem töltött nők, a 
nőifodrásziparra és ezzel rokonipart képező borbély- 
és férfifodrászipar gyakolására jogosító iparigazol
ványt, a tanoncidővel együtt legalább négy évi szak
bavágó gyakorlat eltöltése után kaphatják meg, ad
dig ugyanezen iparok gyakorlására jogosító ipariga
zolványt, a 20 életévüket betöltött nők, ugyanezen 
feltétellel másfél évi szakbavágó gyakorlati idő iga
zolása után is elnyerhetik. A férfiak és a 20-ik élet
évüket be nem töltött nők, hogy ezen iparok gyakor
lására jogosító iparigazolványt megkaphassák, képe
sítésük megléteiét az 1922:X11. te. 18. §-ában előírt 
módon tartoznak igazolni. Eszerint nekik ugyanis se
gédlevéllel kell igazolniuk, hogy az 1922:XII. te. 89 
§-ában előírt tanonckötelezettségüknek eleget tettek 
és munkakönyvvel azt, hogy a 78000/1923. K. M. sz. 
rendelet 37, illetve 28 §-ában megszabott 24 hónapot 
meghaladó segédi szakbavágó gyakorlatot folytattak, 
míg a 20-ik életévüket betöltött nők 9 hónapi tanonci 
és 9 hónapi segédi idő eltöltése után elnyerhették a 
nőifodrászipart, mely iparuk gyakorlását kiterjeszt
hették, az iparhatósághoz történő egyszerű bejelen
téssel, az ezzel rokonipart képező férfifodrászipar 
gyakorlására is!

Ezen egyenlőtlen elbánás miatt nemcsak a bor
bély és férfifodrásziparosok részéről hangzottak el 
panaszok, de sérelmesnek találta maga a nőifodrász- 
ipari szakma is.

Az iparkamarához legutóbb e tárgyban a debre
ceni ipartestület kebelében működő borbély és férfi
fodrászipari szakosztály terjesztett elő kérelmet, 
melyben kérte ennek sürgős orvoslását.

Ennek az egyenlőtlen elbánásnak kiküszöbölése 
s e két ipari szakma többször hangoztatott sérelmé
nek orvoslása érdekében a debreceni Kereskedelmi és 
Iparkamara felterjesztéssel fordult a m. kir. keres
kedelemügyi miniszter úrhoz.

Ezen feltejesztésben kérte a kamara, hogy a m. 
kir. kereskedelemügyi miniszter úr, a 78000/1923. K. 
M. sz. rendelet 50 §-ának 5-ik pontjában foglaltak 
törlésével, rendeletileg mondja ki, hogy az 1922. évi 
X II. te. 25 §-ában fog la lt kedvezmények, a nőifodrász- 
iparokra jövőben nem alkalmazhatók éppen úgy, mint 
ahogy a 152.064/1931. K. M. sz. rendelet kimondotta  
azt, hogy a kozmetikus ipar körében a 7H.000/1923. 
K. M. sz. rendelet 51 §-ában fog la lt könnyítéseket nem 
lehet alkalmazni.

..HENNE FLOHAL EGYPTIEN
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A bo rrav a ló .
írta: Kontró János,

a budapesti fodrász ipartestület volt elnöke.

A vendéglős és kávés iparban nagy háború folyik 
a borravalók kérdése körül, a kiszolgáló személyzet 
annak megszüntetése, a főurak és a főnöki kar pedig 
a fenntartása mellett hadakozik. Ennek az egyik fél 
részéről gazdasági, a másik fél részéről szociális okai 
vannak. Végeredményben pedig mindkét fél a maga 
előnyét védi.

Már most felvetődik az a kérdés, hogy miként 
lehetne ennek az örökké méregfogát mutogató kér
désnek a fodrásziparban megnyugtató módon elejét 
venni. Nehéz a kérdés! Mert hiszen itt egy tipikusan 
magyar szokással állunk szemben, amely abból az 
időkből maradt reánk, amikor sok más iparral együtt 
a fodrásziparos is inkább a gavallériára, mint az ipar
ból adódott teljesítményre építette fel megélhetését. 
Ez így régen jó is volt, de ma amikor az élet minden 
vonatkozásában mást mutat, akkor nem lehet ide áll
ni és azt mondani, te mutató pedig állj meg és hagyj 
nekünk békét. Foglalkoznunk kell a kérdéssel! És 
pedig úgy, hogy abból nem kell holmi féle persely 
kérdést csinálni, hanem legyen az ennek az iparnak 
komoly kérdése, amelyet tető alá kell hozni. Ez a 
kérdés nem csak más félnél a gazdasági kérdés, ha
nem nálunk is. Elmúlt az ideje annak, mikor az em
berek szinte kéjelegtek abban, hogy hányán állják 
körül, akik gavallérságukra apellálva nyújtogatják 
kezüket az ajándékozásból származó kenyér után. 

.Ma már a realitások korát éljük, amikor nemcsak a 
munkát adó fél, hanem a munkát vállaló is számot 
kell, hogy vessen önmagával! Nem egyszer hallani 
igen előkelő uraktól, hogy ,,el kell törülni az átkos 
borravalót, mert éppen ez késztette őket arra, hogy 
a borbély iparnak hátat fordítottak.” Lehetetlen do
log az, hogy a mai gazdasági adottság korában kivé
telt tegyen kiszolgáló személyzet azért, hogy az nem 
adott megfelelő borravalót! Már itt az ideje, hogy ne 
beszéljünk, hanem cselekedjünk. Töröljük el a borra
valót és állítsuk azt be a kiszolgálási árba akként, 
hogy a vendég, mester és segéd egyaránt meg legyen 
elégedve. Eddig szokás volt az, hogy a többtermelés 
biztosítására százalékos rendszert vezettünk be, me
lyeket a főnök adott, sajnos ez rossznak bizonyult, 
azért, mert így az „egy rókáról két bőrt” elve a se- 
gédi kar részéről nagyon is kézzel foghatólag nyilvá
nult meg, de a mesteri kar részéről is kijátszása volt 
a vendégnek, ezt tovább így vinni nem lehet. Á lljunk  
oda tisztán a magunk igazával a ved cg elé ne legyen 
fizetés a százalék ás a borravaló, legyen tisztességes 
kiszolgálási ár és ennek hozamából zár mazó fizetés 
és 15% a borravaló, melyből a vendég tudomással 
fog  bírni, akkor nem lesz megbántva a munkás ön
érzete és reálisabb alapokon fog nyugodni az üzlet 
vezetése. Megszűnik a vendégnél az aggodalom, hogy 
mennyi borravalót adjon a segédnek, mennyit a ma
nikűr kisasszonynak. Hogy lesznek üzletek, amelyek
nél ez visszahatást fog kiváltani, az természetes, de 
hiszem és remélem, hogy nagy többségnél megköny- 
nyebbtilést fog jelenteni.

Kartársaim! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk Jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!

|  B recz Is ív án n é  f  |
Nyíregyháza fodrásztársadalmának gyásza van. 

Brecz István kartársunk felesége szül. Grósz Rozália, 
június hó 18.-án életének delén, 44 éves korában v i s 
szaadta nemes lelkét teremtőjének.

Brecz Istvánné első fé rjé t Erdélyi Lajos kartár- 
sunkat a világháború első vérzivatara elhívta oda, ahol 
olcsó volt az élet. Amíg Erdélyi Lajos az orosz csata
mezők végtelenjein vívta a nagy harcokat, addig fe 
lesége itthon az igazi kereszténylélek mártiromságá- 
val hordta azt a terhet, amit a háború reá rakott. Küz
dött, nyomorkodott, hogy a minden jövedelmét je 
lentő kis Debreceni uccai borbélyműhelyt fé rje  haza
tértéig fenntarthassa. AzonbanI916. augusztusában 
jö t t  Erdélyi Lajosnénak a szomorú hir, hogy Erdélyi 
Lajos a gondos jó  hitves, a szerető édesapa, már nincs 
többé, a monasteziskai erdő szélén, orosz gránáttól 
találva meghalt.

M int derült égből a villám, úgy hatott ez a vá
ratlan hír Erdélyi Lajosnéra, zokogva boru lt az akkor 
még hároméves kislányára s azt mondta: édes kis ár
vám! Most már jóapád nincsen többé kiben remény
kedjünk . . .

Férje halála után gyermekének jövő je  megacé
lozta idegeit, küzdött, harcolt, hogy ke ttő jük  részére 
a mindennapi kenyeret előteremthesse, de az élet 
újabb és újabb megpróbáltatások elé á llíto tta , úgy 
érezte, hogy gyönge asszonyi erejével szembe, egy
maga nem tudja tovább fo ly ta tn i a harcot, halott hős 
férjének drága emlékét pillanatra sem feledve (4 év 
után, 1920. évben) levetette az özvegyi fá tyo lt és fé r j
hez ment Brecz István kollégánkhoz, akivel 14 eszten
deig élt harmonikus boldog életet. K itartó  szorgalom
mal ezen idő alatt a maguk és a már nagy leánnyá ser
dült gyermek jövő jé t biztosítandó, a Kálló i utcán 
gyönyörű hajlékot építettek. Brecz Istvánné! Te már 
elmentél oda: ahol lehullt a teher, s ahol nem fenye
getik az embert a bizonytalan mában a még bizonyta
lanabb holnapok sötét á rn y a i.. .  Te már pihensz a 
boldog béke ringató karja in, ahol néha-néha most 
már teljesen árvává le tt leányod anyját sirató sóha
ja i riasztanak fel!

Álmod és pihenésed legyen könnyű, — Brecz 
Istvánné! Isten veled. Nemess Endre.

A z  ifjú ság  é s  a  k o n lá rk é rd é s .
írta: Törzsök József.

Az élet zakatoló forgatagában, hol milliók és 
milliók gázolnak egymáson keresztül, mint a gátakat 
szakító tenger, úgy bömböli túl a kenyérért kiáltó 
szájak, a haldokló fodrászipar segélykiáltását. Váj
jon, ha objektiven az önzetlenség szemüvegén keresz
tül nézzük, érdemesnek találjuk-e ezt a vergődő ipart 
arra, hogy segélyben részesüljön?...

Szerintem nem egészen. Legalább is addig nem, 
amíg általános lesz közöttünk a széthúzás. Hát érde
mel-e segítséget az a társadalmi réteg, mely a közös 
bajában sem érez együtt. Mely a közös szenvedésben 
is csak arra gondol, hogy hogyan és mi módon verje 
ki a másik szenvedő társának a falatot a szájából.
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Az erősek a gyengék felett keresztül rohannak 
anélkül, hogy azok jajjait meghallanák. Az eltipor
tak pedig tehetetlenségükben egymásba kapaszkodva 
húzzák le egymást a mélységbe és mint a kínai, si
ránkozva várják a megmentő csodát. És ha nem jön 
a zsebberakott kezekkel várt csoda, a kétségbeesés 
végső pilanatában, harikirit követnek el annak a tu
datában, hogy a túlvilágon jobb sors vár reájuk. És 
a harikiri a mi iparunkban a konkurrencia. Az értéken 
aluli munkabérek, a kenyérharcnak a legaljasabb ne
me ez az öngyilkosság, amit csak a hitet veszített, lel
kileg és agyilag degenerált elemek követnek el.

Az a fodrásziparos, aki fegyelmezett, aki tudásá
nak tudatában él, bárhogyan is tengeti magát és csa
ládját, mint ennek az őrült öngyilkosságnak elkövető
je legyen. Szégyenlem, amikor látom, hogy ebbe az 
őrületbe pont a fiatalság rohan bele.

Hiszen ennek a fia ta l generátiónak kötelessége 
le tt volna még azokat a múltból it t  maradt egy-két 
öreg szaktársunkat is felvilágosítani, akik a filléres 
vagy a régi módi zónaalapokra fektették avult fe l
fogásukat. Ez a generatio, mely fillérekért veti latba 
a fizukumát nem képes alkotni, nem hasznára, hanem 
kárára van iparunknak.

Debrecenben a legutóbb megtartott országos ipa
ros gyűlésen Vági István a debreceni Ipartestület el
nöke többek között mondotta, hogy: „Leborulok az 
előretörő ifjúság nagysága előtt”. Vájjon le lehet-e 
borulni ez előtt a generatio előtt?! Hiszen éppen a 
debreceni ifjú fodrásziparosok azok, akik nem akar
nak előretörni. (Tisztelet adassék azonban a kivétel
nek.)

Hogy azonban intenciómat leszögezzem, kényte
len vagyok felhozni a debreceni fodrász szakosztályon 
május hó 29.-én Vági elnök elnöklésével megtartott 
szakosztályi ülést, hol az ifjú szaktársak valósággal 
nekünk feküdtek és legszívesebben szerették volna 
ökleiket használni velünk szemben, mert vagyunk egy 
páran szókimondó igazságot követelő iparosok, akik 
szembe merünk állni a holnappal és tetteket és nem 
Ígéreteket akarunk. Ezek után mélyen tisztelt uraim, 
le lehet-e borulni ezelőtt az ifjúság előtt, aki a mara- 
diságnak bepókhálózódott balekjáról nógatja az elő
re haladó idők táltos paripáit?

Persze az ilyen gáncsot vető if ja k  leginkább azok 
közül kerülnek ki, akiknek az a szerencséjük, hogy 
nem ők, hanem az édesapjuk született előbb. Ezek a 
„zsentri iparosok az üzletük előtt fitym álva néznek 
keresztül azokon a társaikon, akik a saját verejté
kükkel k iv ívo tt szegénységükben húzzák össze ma
gukat.

Hogy azonban a tárgynál maradjunk, vissza kell 
térnem a kontár kérdéshez. A felvágott test boncol
gatása közben ugyanis megfeledkeztem valamiről. És 
pedig tüzetesebben megvizsgálni az okot, hogy mi 
kényszerítette az önállóakká lett ifjúságot a konkur- 
renciára? . . .

Forog-e vájjon fent ilyen kényszerítő hatás?
Az én impresszióm szerint igen, még pedig két 

súlyos dolog. Az egyik a segédi erők csekély díjsza
bása. A másik a reformálásra váró ipartörvények. Ha 
a munkaadók csak egy kevéssel becsülték volna több
re a segédi erőket, akkor nem állana most elő, hogy 
ebben az abnormális állapotban minden segéd önálló 
legyen. És miért? Mert nem képes a segédi fizetésből 
megélni!

P esti l e v é l . . .
A május hóban megtartott ipartestületi közgyű

lésnek a tiszteletdijakat eltörlő és az adminisztrációt 
racionalizáló határozatának hullámai nemhogy elcsen
desedtek volna, hanem még szélesebb mederbe csa
pott. Egyik oldalról a makacs ragaszkodás a pozíció
kért, a másik oldalon pedig a szakma helyzetén való 
segíteni akarás vívja harcát. Az ügy jelenlegi állásá
ból következtetve rövidesen ki kell alakulni egy 
olyan akciónak, amely döntést hoz, hogy a helyzet 
végre nyugvópontra juthasson. Az ipartestületi elnök 
ama óhaja, hogy a szövetség hajókirándulásán (erről 
még lesz szó) a fehér asztal alkalmas terület lenne a 
közeledésre, valószínűleg nem fog teljesedésbe men
ni. Nemcsak tárgyi, de személyi okok is közrejátsza
nak ebben. Hasztalan penget békés húrokat az elnök, 
ha ugyanakkor a vezetőség többi tagja tollal és szó
val igazi tükrét mutatják az uralkodó szellemnek. 
Terrorisztikus fellépés, becsmérlő hang azokkal szem
ben, kik a szakma érdekében önálló véleménnyel ál
lanak elő, vagy akik a múlt vezetőség javára is meré
szelnek valamit írni.

E kétféle megnyilvánulás teljesen illusztrálja a 
terület belső diszharmóniáját és egyben indokolttá 
teszi az ellenzék tartózkodását. Egy esetleges koope
ráció nem történhetne meg sarkalatos kérdések fel
adása nélkül. Erről pedig szó sem lehet. Ha az ellen
zék azt akarja, hogy komoly tényezőnek vétessék, 
kell, hogy szavának ura maradjon. Ezek mellett pe
dig céltalan lenne minden összeegyeztető kísérletezés. 
A vezetőség hangjában megnyilvánuló disonencia vi-. 
lágosan bizonyítja a belső egyenetlenséget. Ahelyett, 
hogy a vezetőség egy lélek, egy test lenne, látjuk, 
hogy féltucat fej uralkodik és ez okozza a fejetlen
séget. S ezt fokozni nem érdeke az ellenzéknek. Hi
szen éppen az eredménytelenség szülte az ellenzéket 
s növesztette többségé. És a többségi akarattal szem
ben kárba veszett fáradság minden olyan lépés, amely 
annak megdöntésére irányul.

Az ellenzék tovább halad a maga elé tűzött esz
ményi úton és ettől eltéríteni nem lehet őket semmi
féle formában arról gondoskodva lesz!...

Dunamenti.

X  nyíregyházi borbély-, fodrász- és  
nőifodrászok szakosztályának  

tisztújító közgyűlése.
A nyíregyházi úri- és nőifodrászok szakosztálya, 

Tóth Pál ipartestületi elnök jelenléte mellett, junius 
hő 12-én tartotta tisztújító közgyűlését.

A régi vezetők, akik már annak idején is megpró
báltatásokkal tele, gondterhes nehéz időkben kerül
tek a szakosztály élére, junius 12-én, azzal a biztos 
tudattal mentek a tisztújító közgyűlésre, hogy az eze
lőtt évekkel kapott megbízást vissza helyezik meg
bízóik kezeibe. A választás eredménye az lett, hogy 
pár kivételével, úgyszólván minden pozícióba, a régi 
bevált és kipróbált vezetőket választották vissza. Meg
ható jelenet volt az, amidőn kihirdette az ip. test. el
nöke, hogy a szakosztály elnökül a mindenki által 
nagyra becsült régi elnököt abszolút töbséggel vá
lasztották meg. Kellett, hogy így legyen . .. Jáger

4



VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

Jánost, amint annyi sok milliót, már a világháború 
első vérviharai elragadták. Jó hazafihoz illően, halált 
megvető bátorsággal küzdött, harcolt a becsület me
zején, mindaddig, amíg orosz fogságba nem esett. Itt 
közel két hosszú esztendeig ette a fogság keserű ke
nyerét.

S szomorú regénybe illik , amidőn jóva l a nagy 
világégés után, m int emberi roncs hazajött, a fészkét 
feldúlva, a családi o ltá r szentségét lerombolva találta.

Jáger János öreg kartársunk! Szolgáljon neked a 
Téged élettő l kapott csalódásért elégtételül kartársaid 
soha el nem múló szeretete!

A vezetésben egyébként csak annyiban állott be 
változás, hogy a szakosztály másodelnöki tisztségére 
az elfogadni egyáltalán nem akaró, vitéz Hernádfői 
Sándor helyére Rajtik Pált választották meg. Ellen
őrök továbbra is maradtak: Maleskevitz László és 
Kovács Gyula. Pénztáros: Kondor Sándor, I. alelnök 
Kőváry Gyula. Míg jegyző a következő időtartamra 
is Nemess Endre maradt.

A szakosztály választmánya a következő: Juhász 
Sándor, Balogh János, Szánthó László, Gallasz Antal, 
Szoboszlay Mihály, Kelemen István. (n—e.)

R endele t.
Másolat. A m. k ir. kereskedelemügyi miniszternek 

1933. évi 19.361 számú rendelete az ipari szakbavágó 
gyakorla t tartamának a tanonciskolái javitóvizsgálat 
esetén megállapítása tárgyában.

Valamennyi másodfokú iparhatóságnak.
A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 49310/ 

1932. szám alatt kiadott rendeletével az iparostanonc- 
iskolák szervezeti szabályzatának 83. §-át olyképpen 
módosította, hogy azok a tanonciskola II.—IV. év
folyamának valamelyikén elégtelen eredményt tanú
sítottak és ennek folytán az 1922. XII. törvénycikkbe 
iktatott ipartörvény 107. §-a, illetőleg a 78.000/1923. 
K. M. számú rendelet 189. §-a értelmében záradékolt 
segédlevelet nyertek, tanonciskolái javítóvizsgálatot 
tehetnek. A nevezett miniszter úr e rendeletével kap
csolatban a következőket rendelem:

REX-FÉLE
XÉGELYES

O n  is, vendége is
meg lesz elégedve,'ha a ki
válóságáról és tartósságáról 
közismert

R o r o t v a s z a p p a n t
használja. A tégelyekhez bo
rotvaszappan betét külön is 
kapható.

Egyéb

R ex ~ fé le  k o z m e t i k u m o k
púderek, kölnivizek, 
brillantin, hajolaj stb. 
kimérve is elsőrangú 
minőségben és ol
csó árban kaphatók a 
szakiizletekben.

y

Városi raktár:
PIAC UCCA 69. SZ.
Illalszerlár.

A Budapesti Nőifodrász Mesíerszövelség 
módosiíoií alapszabálya.

Lső közlemény.

1. §. a) A szövetség címe: Magyarországi Női- 
fodrászok Mesterszövetsége.

b) Székhelye: Budapest.
c) Működési terület: Magyarország.
d) Hivatalos nyelve: Magyar.
e) Pecsétje: A szövetség címe köralakban.
f) Jelvénye: Női fej dombornyomással, ovális 

alakban.
Ha a segéd a tanonciskolái javítóvizsgálatot si

kerrel letette, részére a záradékolt segédlevél bevo
násával új segédlevelet kell kiállítani. Ennek a segéd
levélnek a kiállításával a segédi gyakorlat tartamát 
meghosszabbító iparhatósági határozat hatályát veszti.

Felhívom, hogy ezt a rendeletemet a hatósága 
területén működő elsőfokú iparhatóságokkal és ezek 
útján az ipartestíiletekkel is közölje.

Budapest, 1933. évi április hó 23-án.
A miniszter rendeletéből:

Dr. Halla Aurél s. k. 
miniszteri tanácsos.

„Marcell” francia g y á r tm á n y ú  hajsütővasak sima C. D. 
minőségben, úgyszintén perforáltak darabonként gyári árban 
részletre is kaphatók lapunk felelős szerkesztőjénél. Kaptiató 
továbbá a rendkívül praktikus „Louper” efliláló kés, női- és 
férfi hajak használatára kiválóan alkalmas.

2. §. A szövetség célja: A nőifodrász-ipart művé
szies nívóra emelni. A szakma továbbfejlesztése és a 
tagok anyagi és erkölcsi érdekeinek előmozdítása. E 
célból gondoskodik arról:

a) szakmai gyakorlati és elméleti előadások meg
tartása által a tagok szakmai továbbfejlődéséről;

b) versenyfésülések rendezése által az ambíció és 
művészi fejlődés felszínen tartásáról. A tagok által 
befizetett, úgynevezett alapítványi díjakból befolyó 
jövedelem kizárólag a nőifodrászipar művészi fejlesz
tése s ezen cél támogatására fordítandó. Nevezetesen: 
versenyek díjazására és külföldi tanulmányutak támo
gatására.

c) a tagdíjakból, valamint a beíratási díjakból 
befolyó jövedelem az administraciós kiadások fede
zésére, úgymint a szükséges könyvek, nyomtatványok, 
külföldi szaklapok előfizetése, jótékonycélú adomá
nyok és a meghívott szakelőadók esetleges tisztelet
díjainak kifizetésére fordítandó. A fennmaradó kész
pénztöbblet mindenkor a magy. kir. postatakarék
pénztárban való elhelyezés által gyümölcsözendő. Ál
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tahiban véve pénztárnok köteles 100 pengőt megha
ladó összeget, annak egybegyültével azt a ni. kir. 
postatakarékpénztárban folyószámlára befizetni.

3. §. A tagok.
a) A szövetség tagja lehet minden magyarországi 

nőifodrász-mester, aki magyar állampolgár, s aki az 
alapszabályok 5 §-ban lefektetett felvételi feltételek
nek meg tud felelni.

4. §. Tagok osztályozása: A tagok lehetnek: 1) 
alapító tagok, 2) rendes tagok, 3) pártoló tagok, 4) 
tiszteletbeli tagok.

Alapító tagnak számít azon 12 tag, aki a szövet
ség megalakulásánál jelen volt. Rendes tagja a szö
vetségnek minden tag, aki a felvételi feltételeknek 
meg tudott felelni. Pártoló tagja lehet a szövetség
nek minden szakmabeli, vagy a szakmával kapcsola
tos egyén, aki a szövetséget bármely formában önként 
anyagilag támogatja. Tiszteletbeli tagjává válik min
denki, akit a közgyűlés erre érdemesnek tart és azt 
megszavazza.

5. §. Tagok felvételének módozatai.
1) Aki a szövetségnek tagja óhajt lenni, belépő 

nyilatkozatot tartozik kitölteni és benyújtani, vala
mint ezzel egyidejűleg iparigazolványt felmutatni.

2) A felvételt kérelmezőnek kötelessége vizsga
fésülést tenni, mely áll egy modern és egy történelmi 
frizurából, a vezetőség által megállapított kép után. 
A modern vasondoláláshoz 30 perc, a modern vízon- 
doláláshoz 20 perc a vízberakáshoz és 20 perc a fésü
léshez van adva. A szárítás nem lesz számítva. A tör
ténelmi fizuimhoz 50 perc van adva. Mind a kettő fel
vételi fésülést egy felvételi estén kell bemutatni és a 
jelenlevő tagok árának hozzájárulása szükséges. A 
felvételi vizsgák havonta előre megállapított napon, 
taggyűléssel kapcsolatban tartandók meg.

3) Tagja lehet a szövetségnek oly közismert, 
szakmailag minden tekintetben elsőrangú magyaror
szági nőifodrász-mester, aki legalább egyévi önálló
ságot fel tud mutatni és akit a belépési nyilatkozat
ban kettő vezetőségi illetve rendes választmányi és 
kettő rendes szövetségi tag aláírásával ajánl.

A mindenkori vezetőség rendes havi ülésén letár
gyalja és taggyűlés elé bocsájtja, aki a felvétel mel
lett, vagy ellene dönt. Úgy a 2) mint a 3) pontban fel
vett tagok fölött titkos szavazást kell elrendelni. Sza
vazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

4) Az esetleg elutasított kérelmező kérelmét ú j
ból megismételheti, mikor is újból vizsgázni tartozik.

6. §. A tagok jogai és kötelességei.
1. Tagok kötelessége:
a) Minden tagnak kötelessége a reá esett válasz

tást elfogadni és azt a legjobb tehetsége szerint lel
kiismeretesen teljesíteni.

b) Az alapszabályokban lefektetett rendelkezé
seknek eleget tenni és a tagdíjakat pontosan fizetni.

2. Minden alapító és rendes tagnak jogában áll 
a szövetség gyűlésein szóval és szavazattal részt ven
ni, indítványokat tenni, a szövetség működését ellen
őrizni, az előadási estéken és fésülőversenyeken részt 
venni.

7. §. Tagdíjak.
Alapító tagok alapítványa 50.— pengő. Beíratási 

díj 5.— pengő. Évi tagdíj 9.60 pengő. (Havi 0.80 fii 1.)
8. §. Tagság megszűnése: 1) Elhalálozás folytán, 

2) önkéntes kilépés által, 3) Törlés által, 4) Kizárás 
által.

Minden tagnak jogában áll a szövetség köteléké

ből bármikor kilépni, de tartozik ezen szándékát, il
letve elhatározását az elnökséggel írásban tudatni. A 
kilépett tagnak minden joga és követelése a szövet
séggel szemben megszűnik, de ha a kilépés január 31. 
után adatik tudtára az elnökségnek, úgy az azon év
re esedékes tagdíj még lefizetendő. Ha valamely tag 
tagdíjával egyévi hátralékban van és kötelezettségé
nek kétszeri felszólításra sem tesz eleget, úgy a má
sodszori felszólítás után a legközelebbi taggyűlésen 
az elnökség a törlést javasolhatja. Kizárható egy tag 
a szövetség kebeléből az alapszabályok durva meg
sértése, vagy a szövetség anyagi vagy erkölcsi meg
károsítása esetén, továbbá valamely tag kizárási in
dítványára, ha mind a két fél meghallgatása után a 
szövetség tagjainak 2/:,-a a kizárás mellett dönt. Úgy a 
törlés, mint a kizárás a közléstől számított 15 napon 
belül a közgyűléshez felebbezhető. Úgy a kizárás, mint 
a törlés esetén a tag minden joga és követelése a szö
vetséggel szemben megszűnik.

9. §. Szervezet: A szövetséget és ügyeit a közgyű
lés és vezetőség intézi. A közgyűlés. Minden évben, 
de legkésőbb március hónapban rendes közgyűlés tar
tandó. Ennek egybehívása legkésőbb a közgyűlés 
megtartása előtt 8 nappal meghívók által történik. A 
közgyűlésen résztvehet és hozzászólhat minden tag, 
de szavazati joga csak alapító és rendes tagnak van. 
A szavazás általában felállással történik. Elrendelendő 
a titkos szavazás abban az esetben, ha a közgyűlésen 
jelenlevő rendes szavazatképes tagok -/,,,-e kívánja. A 
közgyűlés menetét az elnök intézi. Szavazategyenlő
ség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés hatá
rozatképes, ha a megjelenésre jogosított tagoknak le
galább V:t-a jelen van. Más egyesületbe való beolva
dás, alapszabály-módosítás, vagy feloszlás és ezen 
esetben a vagyon hovafordítása tárgyában egybehí
vott közgyűlésen azonban a cselekvőképes tagoknak 
legalább 7.,-ának jelen kell lennie, s ezen határoza
tokhoz a jelenlevők legalább -’/n-ának beleegyezése 
szükséges. Határozatképtelenség esetén a közgyűlés 
ugyanazon tárgysorozattal 14 napon belül újból egy
behívandó, mikor is a megjelent tagok számára való 
tekintet nélkül határozat hozatik.

(Folyt, köv.)

A karíársak figyelm ébe!
Lapunk szerkesztősége ezúton kéri a kartársa

kat, hogy az előfizetést szíveskedjenek beküldeni a 
mellékelt csekken, nehogy a lap megküldése fennaka
dást szenvedjen.

A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 
üzv. Szász Györgyné Ferencz József út 64. sz. a. tra 
fik jában szerezhetik be. Ugyanott a szerkesztőség 
megbízást adott az előfizetések és hirdetések felvé
telére.

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

A szegedi kartársak a Szaklapot példányonként 
Széchényi Ferencz kartársunknál szerezhetik be, M ik 
száth Kálmán utca 24. sz. a latt, ahol egyben bárm i
nemű hirdetés is feladható.

Lapunk részére a közleményeket minden hó 5-ig 
ké rjük  a szerkesztőség címére, Debrecen, Gyöngyvirág  
utca 3. sz. megküldeni. — Szerkesztőség.
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V ágyak .
Irta: Mura Mészáros Gyula.

ö reg Duna partján  
Könnyezve ballapok,
Azon sír a lelkem,
Amit túlsó fé lrő l 
Szellő szárnyán hallok.

Szomorúan bólong 
A parti fűz lom bja,
Á t hall ik  a gulya 
Mélabus kolom pja.
Felsír a pásztornak 
Kicsiny tilinkó ja ,
Nem tud vígat fú jn i, 
Szomorú a nóta.
Bánatos a gulyás,
Kedve, hogy is lenne, 
Magyar szó, magyar dal 
Béklyóba van verve.

Sárguló levelét 
Szomorú fűzfának 
Oda fú jja  a szél,
Hóimét vágyak szállnak. 
Minden kis levélen 
Azt üzenem néktek,
Ne lohad jon soha 
Vágyatok reményiek. 
Fecskemadár, hogyha 
Átrepül hozzátok,
Azt csicseregje, hogy 
Megszűnik rabságtok

Vágduna és Ipo ly  
Azt csobogja néktek,
Nem tart most már soká 
A ti szenvedéstek. 
Hömpölyög a Duna, 
Csendes a beszéde,
Benne minden magyar 
Vágya és reménye.
Szárnya le tt a vágynak,
Lelke a reménynek,
Igazságtevésről
Már — nyíltan beszélnek.
Trianon kapuján
Az igazság kopog,
M it hallva, a szívünk 
Lázasabban dobog.
Trianoni határ
Nem lesz soká köztünk,
Az. lesz majd az ünnep, 
Hogyha véreinket 
Keblünkre öleltük.

Még ma! — Duna partján  
Könnyezve ballagok 
S azon sír a lelkem,
Amit tu lsófé lrő l 
Fájószívvel hallok.

„KIVIT modern ártalmatlan folyékony rapid h a jt esté ki

K O Z M E T I K A ®ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A víz szerepe a kozmetikában.
(Folytatás.)

Lássuk ezek után, hogyan hatnak és hogyan 
használatosak az egyes fürdők és vízkúrák a szervezet 
és a bőr elváltozásainak kezelésében.

Nagy a különbség természetesen abban, hogy 
mennyi a behatás időtartam is. Kezdjük előbb a hideg 
vizen. Ha a hideg víz csak rövid ideig hat a testre, 
akkor a bőr erei hirtelen megszükülnek a behatás he
lyén, a bőr halvány lesz, azt az u n. érgörcsöt ren
des körülmények között az erek kitágulása követi, 
minek következtében a vér áram gyorsul s a bőr ki
pirosodik. Tehát a hideg víz használatánál az a fon
tos, hogy azt a mindenben jó és egészséges reactiót 
érjük el. Ezért nem szabad a zuhanynak, vagy hideg 
fürdőnek 1—V/, percnél tovább tartania, mert ha 
erőltetjük vagy vissza élünk a hideg víz használatá
val és a behatás tovább tart, a bőr hosszabb ideig 
halvány és a behatás tovább tart, a bőr hosszabb ideig 
halvány marad, borzongás érzése lép fel és a szívtől 
távol eső bőrrészletek, így a kéz, láb, arc, ujjak, fü
lek, szederjessé, csúnya kékes-vörös színűvé válnak.

Ha ilyen elváltozást látunk valakinél a hideg víz 
alkalmazását el kell tiltani. Ezek az elvátozások fő
ként elpuhult embereknél szokott részben a víz, rész
ben a hűvösebb időjárás folytán fellépni. Az ilyen 
elpuhult emberek fázékonyak, kezük, de különösen 
lábuk, arcuk, fülük, könnyen kap fagydaganatot. Ezen 
elváltozásnak oka az, hogy a bőrben lévő hideg érző 
ideg vízkészülékek tartós ingere folytán az erek tar
tósan szűkek lesznek, s nem következik be a kitágulás. 
Még az ilyen esetekben is meglehet edzeni a bőrt óva
tos hideg víz kezeléssel, mellyel az erek tartós szűkü
letét kiküszöbölhetjük.

A hideg víz hatását elő lehet segíteni, ledörzsö- 
lésscl, zuhannyal stb. Igen jó alkalmazása a hűvös 
víznek az úszás, mely egyben a legegészségesebb 
sport is. Bősze Lajos dr.

(Folytatjuk).
Kozmetikai kérdésekben úgy a jeligés, mint a névvel el

látott levelekre, válaszhélyeg 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.

A hadirokkant jelvények kiosztása Debrecenben. A deb
receni hadirokkantak részére a Kormányzó úr őfőméltósága 
által alapított ..hadirokkant-jelvényt” a hősök napján rend
kívüli nagy ünnepség keretében osztotta ki személyesen Jó
zsef királyi herceg őfensége. A hadirokkantak között volt 
lapunk felelŐKszerkcszője is, akit a többek között a királyi 
fenség legmagasabb megszólításával is kitüntetett, érdek
lődött úgy a volt katonai vonatkozású, mint jelenlegi foglal
kozása tekintetében is. Ezen ünnepség keretében leplezték le 
egyben a lord Rothermere által Debrecennek ajándékozott 
gyönyörű alkotási! „Magyar Fájdalom” jelképező szobrot is.
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Halálozás. Brecz István nyíregyházai kartársunkat sú
lyos csapás érte. Hőn szeretett hitvese szül. Grósz Rozália jú
nius hó 18-án, életének legszebb korában elhalálozott. Teme
tése június 20.-án volt a nyíregyházai kartársak nagy rész
véte mellett. Őszinte részvéttel. — Szerkesztőség.

Iparkihágások. Bódi Endre debreceni borbély és fod
rász iparost Nagy Ferenc sz. o. jegyző kartársunk feljelen
tésére, az I.-ső fokú Közigazgatási Hatóság, mint rendőri 
büntető bíróság junius hó 20-án megtartott tárgyaláson, 
azért mert fiók üzletének megnyitását elmulasztotta beje
lenteni 20 pengő pénzbüntetésre, nem fizetés eseén 4 napi 
elzárásra ítélte. Ezen tárgyaláson a büntető bíróság a ter
heltet külön 10 pengd rendbírsággal sújtotta, mert a tárgya
láson olyan magaviseletét tanúsított és közbeszólásokat tett, 
amely által a tárgyalást állandóan zavarta. A feljelentés a 
fióküzletének jogtalan bérbeadása miatt történt, de a vádat 
beigazolni nem lehetett, mert az állítólagos Rácz István, mint 
segéd volt nála bejelentve. Ezen tárgyaláson a szakképviselő 
nem volt jelen, melyet ismételten megjegyezni vagyunk kény
telen, hogy minden körülmények között szakképviselő jelen
léte szükséges.

Nyíregyházán Koltovits Géza borbélysegédet az ottani 
I-ső fokú Közigazgatási Hatóság, a szakosztály feljelentésére 
ip. igazolvány nélkül iizött ipari kihágásban mondotta ki bű
nösnek és junius hó 12-én megtartott tárgyaláson 5 pengő 
házán zóna üzlete volt, melyet most azzal váltott fel, hogy 
pénzbüntetésre ítélte. Nevezett terheltnek ezelőtt Nyiregy- 
iparengedély nélkül akart dolgozni. Feltétlen szükséges ipari 
jogos érdekből az ilyen kihágások radikális üldözése, melyért 
a feljelentőket mindenkor a legteljesebb elismerés illeti meg.

(n—y.)

A „Pacsirta” ! Lapunk olvasói bizonyára e cím miatt va
lami kis éneklő madárra fognak gondolni, pedig nem az! Ha
nem Budapesten az Üj Szent János korházat is magában fog
laló nagykiterjedésű magaslaton, minden kényelemmel ellá
tott fodrászok találkozó helye, mint vendéglő van ott. La
punk felelősszerkesztője a napokban budapesti tartózkodása 
alatt a kartársak meghívására ellátogatott a „Pacsirtába”, 
akit Wendl István tulajdonos igen szívesen fogadott. A „Pa
csirta” a Kútvölgyi úton valóságos virág és zöld ligetben, 
lombos fák között fekszik, amelyet a kartársak találkozó 
helynek már csak azért is jól választottak meg, mert ottan 
a legelőzékenyebb kiszolgáláson, a jó italon kívül kiváló jó 
menüt szolgálnak fel. Általában a kartársak figyelmét ne ke
rülje el ezen kellemes szórakozáséi és kifogástalan kényelmű 
hely, amely minden vonatkozásban a legkényelmesebb igénye
ket is kielégítik. (n. -y.)

A nőifodrász szakosztály gyűléséről. Folyó hó 10-én este 
8 órai kezdettel tartotta a debreceni nőifodrászszakosztály 
gyűlését, melyet Ramminger István szakosztályi elnök nyitott 
meg. A gyűlés megkezdésekor Moldván Béla sz. o. alelnök 
napirend előtt kért szót és bejelentette lemondását az alelnöki 
tisztségéről, megjegyezve azt, hogy az elnökkel nem éri 
egyet akkor, amikor mellőzést lát személyére vonatkozólag 
a szakügyek intézésében, melyet az elnök mindég saját ma
géinak tartott fent, amely már a megrendezett országos ver
senynél is tapasztalható volt.

A lemondást a szakosztály elfogadta, de az indokolást 
az alcímüknek magáévá tette és tekintettel, hogy a szakosz
tályban hibák történtek, olyan szenvedélyes vita támadt, hogy 
az elnök kénytelen volt a gyűlést felfüggeszteni.

A történt viharos gyűlés dokumentum azért, mert a 
hibák olyanok, hogy az feltétlen korrigálásra szorul és a 
közérdek pedig parancsolja a felhozott vádaknak a személyes
kedések mellőzésével való tisztázását.

APRÓ HIRDETÉSEK.

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

és női kiszolgálásra berendezve, sürgősen olcsóért el
adó. Biztos megélhetést nyújt. Megbízott e lap felelős 
szerkesztője.

Debrecenbe ügyes vlzondoláló segédet azonnali belépésre jó- 
menetelű hölgyfodrászüzletbe felveszek. Cím e lap 
szerkesztőségénél.

Hercig fodrászleány, intelligens fodrász ismeretségét keresi 
házasság céljából. „Komoly” jelige szerkesztőséghez.

Miskolcon, modernül felszerelt és berendezett 7 személyes 
női- és úrifodrász üzletemet bérbe, vagy százalékra ki
adom. Feltétlen megbízható és perfekt nőifodrász aján
latát kérem. Kerekes József, Miskolc, Széchenyi ucca 104.

Fiatal hölgyfodrásznő, izraelita fodrász ismeretségét keresi. 
„Perfekt” jelige szerkesztőséghez.

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

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. ®
G. .1. Budapest. A küldött lap megérkezett, hálás kö

szönet és szív. üdv. érte.
Üzv. Sch. D. né Mátészalka. Többször írtam, de semmi 

értesítést még nem kaptam. Kérem értesítését postafordul
tával.

N. E. Nyíregyháza. Helyszűke miatt a cikk kimaradt, de 
különben is előbb szükséges a személyes megbeszélésünk az 
abban foglaltakra.

.1. .1. Székesfehérvár. Előfizetése beérkezett, a kért dol
got megküldöttem. Üdvözlet.

Szemlélő. Megállapításai helyesek. Gratulációját és el
ismerését köszönöm, mely nemcsak engem illet meg, hanem 
a munkatársaimat is elsősorban. Habár nehéz időket élünk, 
de a lap nívóját nemcsak fenntartjuk, hanem azt minden vo
natkozásban emelni is fogjuk.

Helybeli, önnek ismételten azt üzenhetem, amelyet már 
egyszer üzentem, hogy. mindenkinek magatartása, viselkedése 
és kijelentése egyéniségét, intelligenciáját a leghívebben tük
rözi vissza, amely jelen esetben nem nagyon kecsegtető.

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

Nyomta:
L1EBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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A & £E. H A -fé le  b o r o tv á k  asz O rsszágos Kész- 
m ű v e s  Ipari Tárlaton asz e s z ü s t k o s s z o r u s  
m esterd íjja l le tte k
k itü n te tv e ! — _

A BLEHA név teljes garanciát nyújt.

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

A j á n l o m  a z  á l t a l a m  K é s z í t e t i  19 c m  
f y o s s z u  N o n  p l u s  u l t r a  t j a j v á g ó o l l ó -  
k a t ,  m e l y e k  f j o m o r u a n  v a n n a k  k ö 
s z ö r ü l v e ,  n e m  t o l n a k  é s  a  l e g f i n o 
m a b b  a n g o l  K a i s e r  E l l l s o n  S t ) e f e -  
e l  b o r o t v a - a c é l b ó l  k é s z ü l n e k ,  
á r a  6 -— p e n g ő .

BIelia 24-- s a legkeskenyebb 
borotva francia éllel . . . 420 P 

BIelia 25-ös borotva minden 
szélességben lS, ■•/„, !\  8 és ,J/K
francia é l ......................... 5'— P

BIelia 27-es francia él . . . 4'20 P
BIelia 28-as francia él . . . 420 P
BIelia 29-es francia él . . ■ . 5'— P
BIelia 50-es fél homorú él . 7'— P
BIelia 7 6 .............................. 8'— P
BIelia 20-as homorú él . . 7'20 P
BIelia—Supra fél francia él . 6'— P 
BIelia—Supra fél homorú él . 7'— P 
BIelia—Szecskó francia él . 4'80 P

BLEHA FERENC BUDAPEST,
EZÜSTKOSZORUS KÉSMÜVES- ÉS MÜKÖSZÖRÜS MESTER V IL M O S  CSÁSZÁR U T 2 7

Hirdetett
Ö n  m á r  a

V idéki Úri é s
H ö lg y fo d rá szo k
Szaklapjában

?
A

S zép ,  te rm é s z e te s  m a tt  sz ín ek e t  c s a k  a

„HENNE
FLORAL
EGYPTIEN”-el
é rh e t  el.

Festés előtt nem kel l  m eg-
W

H a  n em ,  a k k o r  k é r je n  á r a já n la to t  és

HIRDESSEN! ! ! ,
m ert h i rd e té se i

biztosak, jók és olcsók!

mosni a hajat!

Kérjen tartós hatású, jól 
habzó »FLORAL« borotva
szappan mintát!

K a p h a tó  m in d e n  s z ín b e n :

R A M M IN G E R  IS T V Á N

K a r t á r s a k  c s ak is  la p u n k  h ird e tő in é l  
v á s á r o l j a n a k!

h ö lg y fo d ra sz n a l

D E B R E C E N ,
Szent Anna u. 12. Telefon: 15-37.

Doboz ár:

P 3*50
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