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Hanyatló iparunk jövőjéről.
írta: Éles József,

a budapesti férfifodrászmesterek Orsz. Szövetségének 
volt elnöke.

A figyelő szem, mely nem elégszik meg csak a 
külsőségeknek és a látszatnak a szemlélésével, hanem 
az ipar életének mélyebb forrásaiba is betekint, azt 
látja, hogy a közelmúltban, bármily erős is a laikus 
világnak az a véleménye, hogy a fodrász ipar a leg
szebb fejlődésben van, mégis igen sok mélyre gyöke
redző, igen káros és hibás jelenséget lát. Ez arra 
indít, hogy mielőtt ezek a teljes erejükkel a felszínre 
kerülnének és siippedékes ingoványba sodornák egy 
iparnak szépen előre törő életerejét; a magunk por
tálján fel-felfedj ük őket és a fodrász iparosság köz
véleményének igazságos ítélőszéke előtt kell, hogy 
utói érje őket méltó sorsuk.

Méltán feltűnt már sok kartársamnak, hogy ha 
más kartárssal beszél, a téma kivétel nélkül panasszá 
fajul, nagyrészt az üzleti élet pangásáról; a nagy álta
lánosságban pedig minden panasz oda irányul, hogy 
teljes az elégedetlenség a munkaerőkkel, de különö
sen a fiatalokkal szemben. Én azt szoktam mondani, 
hogy amilyen a mester, olyan a segédje is; de mintha 
most nem lenne igazam, mert az csak még sem le
het, hogy a régi jó mestergárda romlott volna el. Itt 
máshol kell keresni a hibát és én azt hiszem jó helyen 
sejtem azt, amikor a fiatal nemzedék nevelését nem 
tartom kielégítőnek. Panasz van arra, hogy nem dol
goznak oly jól, ahogy azt az ipar színvonala meg
kívánja; magaviseletük, modoruk nem elég előzékeny 
a vendégekkel, sőt egyenesen kihívó gyakran a mes
terrel szemben; a tisztaságról és hygieniáröl, mint el
sőrendű szükségletéről iparunknak, igen elhanyagolt 
és hézagos fogalmaik vannak. Ezek a sajnos nem 
szórványosan előforduló jelenségek azt mutatják, 
hogy itt nem egyes emberek rossz tulajdonságaival 
állunk szemben, - mert nem menti a helyzetet az, 
hogy vannak minden tiszteletet megérdemlő kivéte
lek is, hanem egy nevelési rendszernek tökéletlen

ségéről. Ez a helyzet újításokat kíván, sőt követel, 
ha csak nem akarjuk azt, hogy ezen generáció, mikor 
elfogja foglalni általunk oly nehezen kivívott helyet 
iparunkban, úgy annak addig elért haladását teljesen 
aláássák és lassan tönkre tegyék Tenni kell valamit 
de hol van a baj forrása? Az én véleményem szerint 
leghelyesebb volna, a legőszintébb nyíltsággal és ha
tározottsággal tárgyalásba bocsátkozni magunk közt 
és ezen kölcsönös vélemény nyilvánítással a leghama- 
rább eljutnánk a helyzet teljes megoldásához.

Én már most megállapítom, hogy sok hiba van 
bennünk mesterekben, mert ha nem olyanok lennénk, 
mint amilyenek, akkor eddig sem tűrtük volna ezen 
irányú fejlődését. S mivel eddig semmi nyoma sincs 
annak hogy ezen helyzeten segítve legyen, talán he
lyes lesz. ha bizonyos utat jelölök meg, melyet helyes
nek tartok az egész iparra káros jelenségek orvos
lására.

Módot kell nyújtani azon kartársaknak, — kik
nek tudásuk és előadó képességük hivatottá teszi 
őket a többi kartársak ismeret hiányai pótlására, — 
hogy előadásokat tartsanak az erkölcsi alapon nyug
vó gazdasági fejlődés különféle lehetőségeiről és ar
ról, hogy a művelt iparostársadalomnak nemcsak az 
ipái fejlettség a mérőfoka, hanem az a megbecsülés 
és megértés is melyet egymással szemben tanúsítanak.

Ezen javaslatommal most nem a hivatalos fóru
mokhoz fordulok, hanem az össz fodrásziparossághoz 
hozzátok kartársaim! Lássátok be, hogy friss erőkre 
és jól megválasztott erőkre van szükségünk, tehát 
újítsatok meg mindent, ami meddő és erőtlen.

Erős a bitem és meggyőződésem, hogy ez úton 
az új generációk is máskén fognak fejlődni s a ma 
még elhangzó panaszok legnagyobb része saját hi
báink megszüntetéseivel, szintén elfognak enyészni. 
Ezzel párhuzamosan természetes szükségesnek tartom 
még, hogy az Ipartestület egy olyan bizottságot ál
lítson fel, akik a leendő tanoncokat felülvizsgálják, 
hogy megfelelnek-e úgy iskolai képzettségük szerint, 
mint testületileg és szellemileg a fodrász ipar jövő
beni kívánalmainak. A szaktanfoyamok olykép egé-
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szítendők ki, hogy minden hónapban egyszer egy 
órát tartanának az illemről és a kereskedelemről az 
üzletekben, a helyszínen. S addig míg ilyen értelmi 
ipartörvényünk nem lesz, mely rendezni fogja ezen 
kérdést, már most igen jó lenne, ha néhány gondola
tom felett gondolkoznának. És pedig igen helyesnek 
tartom, ha egy mester csak egy tanoncot tart, mert 
nem kell bővebben magyarázni, mit jelent az, mikor 
egy kontárüzletben négy tanoncot is találok. Az ilyen 
üzletek, ha már egyáltalán léteznek, kötelezve legye
nek fiatal és szakképzett személyzetet tartani, kik 
azután tovább fejleszthetik tudásukat.

Ha így megteszünk mindent iparunk érd'ekében 
s az nemcsak látszólagos fejlődésnek fog indulni, úgy 
méltó tagjai leszünk egy művészi értékű és történelmi 
múlttal biró iparnak, melynek csak így lesz jövője 
és amelyet aszerint fognak értékelni, mint válik teher
bíróbbá és nyújt módot arra, hogy nyugodt polgári 
életet biztosítson művelőinek.

Kartársak! hogy ez megvalósuljon, csak rajtunk 
múlik, tegyünk félre most minden személyeskedést és 
egyéni félreértést. Csak egy legyen szemünk előtt, 
mindent az iparért!

Az Ipari Vásár u t á n ! . . .
A debreceni Ipartestület f. hó 3—8.-a között tar

totta meg első Tiszántúli Ipari Vásárját. Ezen ipari 
vásár úgy erkölcsileg, mint anyagilag szépen sikerült 
és ezen vásárt kb. 50 ezer ember látogatta meg.

Maga a vásár kivitele és megrendezése kifogás
talan volt, amely méltó a nagy Debrecen városra és 
annak iparossaira egyaránt. Ezen ipari vásár sikere bi
zonyítja, hogy a tiszántúli ipar és kereskedelem úgy
szólván a második helyet foglalja el az országban.

Az Ipari Vásáron a kereskedelemügyi minisztert 
Tóry Gergely h. államtitkár képviselte, Szeged város 
képviseletében pedig Kürmendy Mátyás országgyűlési 
képviselő, ipartestületi elnök jelent meg.

A vásárt Tóry Gergely h. államtitkár nyitotta 
meg, aki a megnyitó beszédében többek között a 
következőket mondotta:

Egészen érdekes és nem mindennapi dolog, hogy 
egy ipari kiállítás ősrégi közoktatásügyi intézmény
nek, a debreceni Kollégiumnak ölében, kebelében épült 
fel. A kultúra, amelynek céljait ez az épület évszáza
dokon át szolgálta és az ipar nem egymástól külön
böző fogalom. Sőt ellenkezőleg, az ipar tulajdon
képpen kezdete a kultúrának.

Debrecen városa a lelki kultúrának Magyarorszá
gon talán egyik legrégibb központja, legalább is a 
reformáció kora óta Debrecen a legkiválóbb szellemi 
központja volt a vidéknek, Budapestet kivéve. Az a 
nép, amely ezt a kultúrát évszázadokon át fenn tud
ta tartani, kell, hogy az ipari kultúrát is ugyanarra a 
fokra fejlessze, amelyen a lelki kultúrája áll.

Kívánatos, hogy az ipari életben a vidék ugyan
úgy kivegye a részét, mint a főváros. Ilyen városok, 
mint Debrecen a maguk 100.000 főnél nagyobb lakos
ságukkal lehetetlen, hogy ipar nélkül megélhessenek. 
A lakosságnak iparosodnia kell. A kormány nagy súlyt 
helyez arra, hogy az ipar az ország minden részében 
gyökeret verjen, nem pedig csak az ország szívében.

Ezen szép beszéd után dr. Vásáry István Debrecen 
város polgármestere a következő beszédet mondotta:

Bár a mai nap az iparosság ünnepnapja, mégis 
jelentőségében túlnőtt ezeken a kereteken és az egész 
város közönségének, társadalmi és foglalkozási ágakra 
tekintet nélkül, sőt az egész Tiszántúlnak ünnepnap
jává lett. Amikor az iparosság ezt a vásárt megren
dezte, azon az alapon maradt meg, amelyen évszáza
dokon keresztül gazdagodott és fejlődött Debrecen 
városa.

Volt idő, amikor Debrecen az ország első városa 
volt, nem véve ki Budát és Pestet sem, amikor Deb
recen iparosai és kereskedői eljártak Konstantinápoly- 
tól Nürnbergig. Ez a nemzet most, a nagy megpró
báltatások között sem veszítette el lelki egyensúlyát, 
megőrizte lelki értékeit. Ezek az értékek nyilatkoznak 
meg most helyi és tiszántúli vonatkozásban ebben a 
vásárban. Annak a reményemnek adok kifejezést, 
hogy ennek az országnak minden hivatalos és nem 
hivatalos tényezője értékelni fogja azt a szívós, ki
tartó és áldozatos munkát, amelyet Debrecen városa 
végzett évszázadokon keresztül és ennek elismerése
ként mindig segítségére és támogatására lesz ennek a 
minden elismerést és becsülést megérdemlő iparosság
nak.

A debreceni Ipar és Kereskedelmi Kamara kép
viseletében Sesztina .lenő felsőházi tag, kamarai elnök 
mondott nagyon szép beszédet, mely beszédek elhang
zása után a vásár megtekintése következett.

A vásáron a mi szakmánkból Ramminger István 
és Forgács Antal kartársunk vett részt. Ramminger 
István az „Arany-Bikában” lévő és naponként meg
ismétlődő divatrevű bemutatóján szerepelt nagy siker 
mellett, míg Forgács Antal az ősi Kollégiumban lévő 
helyiségben igen Ízléses fodrászüzletet rendezett be, 
melyet sokan látogattak meg és a legnagyobb elisme
réssel fogadták Forgács kartársunk részvételét.

Mi a vásár megrendezéséért elismerésünket ezúton 
fejezzük ki az Ipartestület vezetőségéneK, úgyszintén 
a hatóságoknak is, akik felismerve ezen vásár jelen
tőségét és szükségességét, a legmesszebbmenőleg vol
tak a vezetőség munkájában a segítségére.

Meg kell azonban jegyeznünk azt, hogy sok pa
nasz hangzott el a villamos vasút jegyárai miatt, 
hogy akik pl. az egyetemet akarták megtekinteni, a 
Bikától 32 filléres jegyet kaptak, vissza ugyanannyit 
fizettek, ez 64 fillért tett ki, különösen a 8 filléres 
pótjegyet tették kifogás tárgyává. Egyébként Buda
pesten megtartott nemzetközi vásáron korlátlan uta
zásra rendkívül olcsó kedvezményes napi jegyeket 
bocsájtottak ki, melyet hamár másképpen nem is lehet 
az árakat mérsékelni, legalább ilyen adott esetekben 
ezt nálunk is feltétlen be kellene vezetni!

Befejezésül rendkívül megkapó és igen látványos 
volt a szabadtéri előadás és a céh-felvonulás, melyért 
elismerés illeti meg úgy a szereplőket, mint a részt
vevőket. (n—y.)

Megszüntetik azokat a közüzemeket, melyek indokolat
lan versenyt támasztanak a kisiparosságnak. A belügyminisz
ter a sajtó képviselői előtt kijelentette, hogy elkészítette je
lentését az autonómiák üzemeinek és műhelyeinek megszün
tetése tárgyában. Jelentését annak idején a parlament elé ter
jeszti s egyidejűleg rendeletet adott ki, amelyben aztán ponto
san felsorolja mindazokat az üzemeket, amelyeket megszüntet 
és amelyek idáig indokolatlan versenyt támasztottak a kis
iparosságnak.
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L e v e le t  Kaptam .
írta: Törzsök József.

Levelet találtam fiókomba gyűrve,
Kuszáit betűk ra jta, össze-vissza dűlve. 
Valamikor ezt az Édesanyám küldte 
S amíg írta, szemét százszor megtörülte.

Könnyemtől gyermekem nem látom m it írok, 
Mióta elmentél éjjel-nappal sírok,
Azóta szívem is betegebbnek érzem,
Napjaim maholnap talán be is végzem.
Oly rosszat álmodok mostanában rólad,
Drága fiam, magad minden ba jtó l óvjad. 
Éjszakánként, lelkem, sokszor lá tlak téged . . . 
S úgy látom, hogy arcod sápadtabb, fehérebb.

Szegény Édesanyám valamikor régen 
így  intett a jó ra  minden levelében.
Szemeibe annyi bánatkönnyet loptam,
Sírva írt levelét mégis félre dobtam.

Kedves most a levél, most am ikor nincsen . . . 
Nincs k i haza várjon, aki jó ra  intsen,
Szerető jó  szívét megölte a bánat.
Áldd meg Isten az én halott, jó  anyámat!

A géppel való 
tarlós ondolálásról.

írta: Tóth József Budapest.

Már egy évtizede annak, hogy a fodrászok tar
tós ondolálást készítenek és négy éve annak, hogy a 
nagy általánosságban kitünően bevált az aparátussal 
való hajpreparálás. Ezt bizonyítja legjobban az, hogy 
ma már majdnem minden fodrászüzletben be van ve
zetve a tartósondolálás. És miért vezette be minden 
fodrász a tartós ondolálást? Azért mert egy kitűnő 
kereseti forráshoz jutott. Nem beszélek a mai leron
tott és lecsépelt árakról, mert erről csak mi tehetünk 
és csak magunknak tehetünk szemrehányást, mert 
egymással konkuráltunk. De részben azért is, mert 
hiszékenyek voltunk. Elhittük vendégeinknek, hogy 
konkurensem megcsinálja ennyiért, meg annyiért, ho
lott ez az állítás nem is felelt meg a valóságnak. Te
hát hittünk és azt mondottuk, hogy ha ő megtudja 
annyiért csinálni, akkor én is megcsinálom, sőt még 
egy-két pengővel olcsóbban is és így történt meg az, 
hogy ilyen nevetséges árakért dolgozunk.

Én nem azt mondom, hogy nem voltak árrombo
lók, akik arra fektették a legnagyobb súlyt, hogy egy 
két fejjel több tartós ondolálást készíthessenek, mert 
ilyen gondolkozáséi kollegák is voltak, d'e ezeket hagy
ni kellett volna. A kiköszörülhetetlen csorba ott tör
tént, hogy mi is hasonlóképpen cselekedtünk!

Alapjában véve nem is az árrombolásról akarok 
beszélni, hanem arról, hogy azokat a kollégákat meg
győzzem, akik ma is a tartós ondolálás ellen foglal
nak állást.

Ma már nem élhetünk nélküle! Ma, amikor már 
annyira kifinomodtak az Ízlések és művészi munkát

követelnek tőlünk a hölgyközönségünk és amikor már 
a vasondolálás haldoklik még mindég akadnak kol
légák, akik mint a jó orvos a súlyos beteg mellett 
mindent megpróbál, hogy az életnek megmentse, de 
minden hiába a beteg már olyan nagy kort ért el, 
hogy már hiába a leggondosabb ápolás is, a beteg
nek életét csak percekig tudja még tartani.

Tisztelt Kollégáim! Így lesz a vasondolálás is, 
meg fog halni, mert már végelgyengülésben szenved. 
En nagyon sajnálom, ha vissza gondolok rá, hogy év
tizedeken keresztül milyen nagy szolgálatot tett szak
mánknak és most, hogy meg öregedéit, csak úgy egy
szerűen eldobjuk, de sajnos az élet így van beren
dezve, hogy jön egy újabb mindég és a régit letiporja, 
megsemmisíti.

Most kérdem azoktól a kollégáktól, akik a tartós 
ondolálás ellen foglalnak állást, hogy hogy akarják 
kielégíteni a hölgyközönség mai kényes Ízlését, ak
kor, amikor már nem is a normális munkát követelik 
meg tőlünk?! Most már megkívánják tőlünk, hogy 
milliméter pontossággal rakjuk le cakkjaikat és ha 
kénye-kedve tartja, elbontatja a már kész frizurát, 
hogy nem így gondolta, hanem emígy.

Most ráolvasok azokra a kollégákra, akik ellen
ségei a hajpreparálásnak! Mit csinál akkor, amikor 
ilyen kényes ízlésű vendéggel állnak szembe, aki ezer 
hibát talál a hullámok elhelyezésében!? Én megmon
dom: egyszerűen, hogy vassal egy-két rossz fogást 
csinálok az már a hajon meglátszik, de ha vízhullá
mot csinálok és ott fordul elő akár hány rossz fogás, 
csak lefésülöm a hajat és már újból kezdhetem ki
dolgozni a hajat.

Tehát be kell látni, hogy művészi munkát, haj
szál pontosságot, csak vízondolálással tudunk elérni 
és ahhoz, hogy minden hajat vízondolálni tudjunk, 
nélkülözhetetlen a tartós ondolálás! Leginkább nélkü
lözhetetlen a tartós ondolálás azért is, hogy megszűn
jön a 40—60 filléres vasondolálás, mert a tartós ondo
lálás után való vízondolálással szebb és jobb munkát 
tudunk nyújtani vendégeinknek, természetesen nem 
azért az árért, mint a már lecsépelt vasondolálásért.

A tartós ondolálás jóságát fölösleges boncolgatni, 
mert annak kitűnőségét bizonyítja az egész világon 
való elterjedése és ami a legfontosabb, a tömeges víz
hullám lerakás a gyors és a legjobban jövedelmező 
munkát biztosítja számunkra!

Csendélet Nyíregyházán.
írta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

Sokszor szeretné az ember elkerülni a szemé
lyeskedést, de ha a személy nem érdemli meg, ha a 
köz ellen nagyon sokszor vét, már a szép szó, a meg
győzni akarás semmit sem használ, akkor akarva, nem 
akarva, a személyeskedés bűnébe kell esni.

Nem régen adott még hirt lapunk arról, hogy 
Stádelmann Károly milyen eszközökkel dolgozik Nyí
regyházán a kartársai ellen. Ez az ember nem elége
dett meg az árak lezüllesztésével, minden igyekezete 
oda irányul, hogy a szakmának újabb és újabb dö
féseket adjon. Kisded játékai mellett is végtelenül 
nagy kellemetlenségeket okoz, semmi módon nem 
akar bele fáradni. Legújabban, hogy a munkáit tel
jesen betetézze, a hivatalos szakosztály megkerülésé
vel (ebbe a tekintély és nagy népszerűségnek örvendő
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Miklóssy István gör. kath. püspököt is belevonva) ak
ciót indított a vasárnapi munkaszünet érdekében.

Ezen akcióra a borbély és fodrászszakosztály 
gyűlést hivatott össze, ahol az ip. test. elnök jelen
léte mellett a vasárnapi munkaszünetnek mindenki el
lene szavazott. Csodák mégis történtek . . .  a Stádel- 
mann Károly akciójára. Nyíregyháza város polgármes
tere f. év julius hó 25.-én hozott K. 7712/1933. számú 
véghatározatával kimondotta, hogy 1933. aug. 1-től 
kezdődően, szeptember hó 30-ig bezárólag, vagyis 
teljes két hónapos időtartamra a borbély-fodrász 
szakosztály a próbaidős általános vasárnapi munka
szünetet betartani köteles.

A szakosztály vezetősége ezen határozatot meg- 
felebbezte. Felebbezés folytán az ügy a vármegye al
ispánjához került, ahonnan azzal lett visszakíildve 
az I. fokú iparhatósághoz, hogy a város polgármes
tere rendelje el a nyíregyházi borbély-, fodrász- és 
nőifodrászok vasárnapi munkaszünete ügyében az ál
talános és titkos névszerinti szavazást.

Ha ez megtörténik akkor a hivatalos szakosztály 
győzelme biztos. Ha pedig Stádelmann Károly fog 
győzedelmeskedni, akkor a fodrász vezetőség vonja 
le a konzekvenciát és távozzon a helyéről.

Adalékul az egészhez csak annyit, hogyha hiva
talos szakosztályokkal rendelkező város vagy várme
gye hatósága a szakosztáy megkerülésével ívet kap, 
szükséges volna annak hitelességéről megkérdezni az 
illetékes szakosztály vezetőségét!

A szakosztálynak tagjai pedig figyelmeztetnek 
arra, hogyha valamilyen ívet kapnak, kiváltképen pe
dig nem a szakosztálytól legyenek óvatosak, nézzék 
meg és fontolják meg, hogy mit írnak alá, mert amint 
jelen eset is mutatja, egy-egy szöveg elolvasása nél
kül ki-ki könnyen maga ellen szavazhat, egyben a ha
tóság munkáját is megnehezíti, mert ha a hatóság 
mindkét íven egyforma számú aláírót lát, akkor iga
zán képtelen megállapítani, hogy egy és ugyanarról 
a tárgyról, kinek mi a felfogása és melyik aláírása a 
valódi.

#
Egy pár évvel ezelőtt, amidőn a gazdasági vál

ság hullámai már nyaldosni kezdték szakmánk épü
letének alapzatát is, egyik nyíregyházi kartársunk tu
domására hozta segédjének, hogy legyen belátással, 
de a vendégek megapadt számára és a lemorzsolódni 
kezdő kiszolgálási díjakra való tekintettel nem ké
pes neki az eddigi magas bért fizetni. Azonban az üz
let forgalmának megfelelő heti bérért továbbra is ma
radhat.

Ezen segéd feleletül volt munkaadójának köze
lében konkurens üzletet nyitott. Ezen döfés csak a 
volt munkaadójának lett adresszálva, de annyira ha
talmas volt, hogy annak idején Nyíregyháza egész 
borbély-, fodrásztársadalma félj aj dúlt bele.

De mert az örök igazság mindennél szentebb 
törvényei szerint, a bűnt követnie kell a bünhödésnek, 
a konkurens bolt tulajdonosa, amilyen eszközzel fi
zetett munkaadójának, ugyanolyan eszközzel fizetett 
most neki üzletmegnyitása óta egy volt segédje, mert 
a közvetlen szomszédságában a volt konkurens is 
konkurenset kapott.

Távol áll tőlünk a kárörvendés minden gondola
ta, de a történtek után azt kell mondanunk, hogy 
az „Isten nem ver bottal” . . .

T egn a p  é s  m a.
írta: Mura Mészáros Gyula.

I.
Vén Duna folyását elmerengve nézem,
Lelk i szemem elé a múltat idézem . . .

Idézem a m ú lta t! a múltat, a szépet,
Lelkepaben még látom azt a régi képet. . . .

Azt a képet, m ikor a hűvös hahókban 
Vígan lubickoltam , kisgyermek koromban .. .

Kisgyermek koromban dereglyébe másztam,
Az öreg révésszel sokat csónakáztam . . .

Az öreg révésszel, nevét elfeledtem,
A Zsitva fo lyóhoz sokszor áteveztem . . .

A Zsitva folyóhoz, — ma már más a neve, — 
Révház sincsen többé, kopár a rév helye.

A révész kunyhó ja összedült, elkorhadt,
Nincs semmi belőle, csak egy szuette pad.

Ezen ülve nézem a hömpölygő Dunát,
Sírva gondolok rá .. . m i van most odaát?

II.
E lmúlt a víg — Tegnap, itt van a bús — Máma, 
Tulnan sok magyarnak könnyes az orcája.
M ert eltéptek tőlünk, összetörték lelkét,
Halálra íté lték zengzetes szép nyelvét.

Pusztít ják a magyart! tűzzel, vassal, pénzzel,
S van oly alávaló, k i kap ra jt ' két kézzel.

III.
Szeretném harsogni, hogy mindenki ha llja ! 
Alávaló bitang, k i testvérét marja.

H a lljá tok  véreim, akik o tt tú l éltek,
Egymást jóban, rosszban m indig becsüljétek. 
Kiváltkép nyelvünket meg ne tagadjátok,
Inkább fé ltő  gonddal, híven ápoljátok.
Be ne hódolja tok a gaz, rabló népnek,
Legyen az cseh, oláh, vad szerb, avagy német. 
Elvesz az a nemzet, elpusztul az a nép,
A k i nem becsüli édes anyanyelvét.
Hiszen drága nyelvünk a Ti menedéktek,
Minden egyes szavát imádva ejtsétek.
Ügy becsüljétek meg, mint a szent bibliát,
A kkor h itte l hiszem, lerázzuk az igát.

IV.
Elm últ a víg Tegnap, itt van a bús — Máma, 
Túlnan sok magyarnak könnyes az orcája.

Vén Duna folyását elmerengve nézem,
Lelk i szemem elé a múltat idézem.

Kartársaiin! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!
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S. 0. s.
írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Ezt a címet azért írtam cikkem fölé, mert úgy a 
fővárosi szaklapokban, valamint a napilapokban is 
gyakran találkozunk e segélyhívó nemzetközi három 
betűvel. Akármerre nézünk, csak vigasztalan helyze
tet látunk, nem is kell más iparüzőket figyelni, elég 
ha a mi szakmánkban körülnézünk. Akár falun, akár 
városban, de ülönösen a fővárosban tombol a tisztes
ségtelenség, az egymás meg nem becsülése, a mások 
tönkre tenni akarása. Hát kiveszett mindenkiből már 
a jóérzés? Vagy talán elvesztette mindenki a józan 
eszét? Hát nem látják be, hog;y ez így nem mehet 
tovább!? Én már olyan sokszor kárhoztattam a szak
ma szétválasztását, a kezdet kezdetén már rámutattam 
a hibákra, megjósoltam a gyors kiképzés következmé
nyét, „de egy falusi borbély az beszélhet" üzenték 
Pestről és nézzek más szemüvegen, — mert amin én 
nézek, az nem jó. Szomorúan állapítom meg, hogy 
az én szemüvegemen jól láttam.

Amikor a Nőifodrász Ipartestület megszületett, 
akkor az volt a jelszó, csak a mi képesítésünk valódi! 
Én már akkor megjósoltam, hogy tönkre teszik ezt 
a szépen fejlődésnek indult szakmát. Az Ipar.testület 
fennállásának harmadik esztendejében már panasz
kodnak a piszkos konkurenciára, azt azonban nem 
akarják észrevenni, hogy ezek a piszkos konkurensek 
az ő termelésük. Mert íiát muszáj volt dokumentálni, 
hogy ime már az Ipartestület ennyi meg ennyi tagot 
számlál. Aztán megindultak két-három hónapos tan
folyamon a szobalányok, varrólányok kiképzése bizo
nyos összegért. Termelték nagyban a konkurenciát. 
Ma már tele van az ország ilyen képesítettekkel. És 
az a legszomorubb, hogy ezek a gyors képzettek nem 
is kell, hogy tizennyolc hónapi idő tel jók el, hogy be
á llt a szakmába (ez a tizennyolc hónap is a Nőifodrász 
Ipartestület dicsőségét zengi), tud magának iparenge
délyt szerezni.

Uraim! Már nem egyszer írtam azt, hogy állja
nak már meg, ne képesítőzzenek, mert ezzel olyan 
veszedelem zúdul a szakmára, hogy végleg elpusztu
lunk. Kár, hogy az Éles József collégánk július havi 
cikkét nem olvassák el éppen azok, akik most az élen 
lovagolnak. Mert ha azt elolvasnák, nem hiszem, hogy 
ne gondolkoznának azon, hogy ebből a lehetetlen álla
potból miként kellene ezt a beteg szakmát kivezetni 
Nyissák ki füleiket és hallják meg a segélyt hívó S. 
(). S.-t és próbáljanak összefogva oda munkálni, hogy 
ez a romboló folyamat megszűnjön!

A beszüntetett pergőtűz után.

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

REX-FELE valóságáról és tartósságáról

TÉGELYES kte“" 'r'

B 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 e x ~ fé le  k o z m e t i k u m o k
púderek, kölnivizek, ym
brillantin, hajolaj stb. y
kimérve is elsőrangú 
minőségben és ol~
eső árban kaphatók a Városi raktár:
szaküzletekben.

PIAC UCCA 69. SZ.
Illatszertár.

ség volna vezetőségre valósággal mesterségesen tol
ják idébb-odább halnapról-holnapra az új vezetőség 
megválasztását. Nem vagyok kiváncsi, de azt már iga
zán szeretném tudni, hogy mi gá to lja  az Ipartestület 
vezetőségét abban, hogy elnökséghez juttassa a két 
szakosztályt. Elvégre vezetőség nélkül nem lehet egy 
testület!

Vagy még talán tart az úgynevezett gondolkozási
idő?

Hiszen a lemondások óta hónapok múltak el.
Nem született meg még olyan jó, olyan hasznos, 

amelyet jobbal, hasznosabbal pótolni ne lehetett vol
na. Most mikor a kontárkérdésben országszerte meg
mozdulások történtek, mi a debreceni úri- és hölgy
fodrászok hallgatunk, közben pedig a kontárok any- 
nyira a nyakunkra nőttek, hogy hova tovább nekünk 
az iparbiró és adózó iparosoknak kell majd munkát 
könyörögni tőlük!

Kérem az Ipatestületet intézkedjen, vagy pedig 
ravataláról gondoskodjon, mert ha még tovább is így 
fog tartani ez az állapot, úgy nemsokára a sír ver
meket fog kelleni megásni!

Irta: Törzsök József, Debrecen.
A debreceni úri- és . hölgyfodrász-szakosztályok 

jelenlegi helyzetükben hasonlók lettek a megtisztí
tott csatatérhez. Belettek szüntetve a pergőtüzek, a 
vezérek a dicsőséges múltakról álmodva pihennek ba
bérjaikon! Most már csend és nyugalom uralkodik. 
Csend, mégpedig olyan síri csendben élünk most már, 
hogy észre se vesznek bennünket. Ebben a síri hall
gatásokban még az Ipartestiilet is teljesen megfeled
kezett rólunk, pedig már éppen ideje lenne végre ve
zetőséghez juttatni ezt a két magára hagyott szak
osztályt. Csodálatos, hogy most amikor igazán sziik-

Szabályozni fogják a szappanok kötelező zsírtartalmát.
A kereskedelemügyi minisztériumban oly rendelet van ké
szülőben, amely hivatva lesz a szappanelőállítás terén mutat
kozó különféle visszaéléseket megszüntetni. A tervezett rende
let szerint az elsőrendű szappanok friss állapotban legalább 
60%-nyi zsírtartalommal kell bírnia, ennél alacsonyabb zsír- 
tartalmú szappan a jövőben csak másodrendű minőségű meg
jelöléssel szabad forgalomba hozni. Ezenkívül köteles lesz 
minden gyáros a szappan készítője nevét és lakhelyét a szap
panba préselni. Ez a rendelet feltétlenül szükséges, mert meg 
fogja akadályozni azt, hogy silány szappan mint elsőrendű ke
rüljön forgalomba.
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A karíársak figyelmébe!
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 
kizárólag a szerkesztőségben, Gyöngyvirág utca 3. 
szám alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó 
mindennemű megkeresést ezen címre küldeni.

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

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

A miskolci kartársak a Szaklapot példányonként 
N yitra i József kartársunknál szerezhetik be, Zsolcay 
kapu 10. sz. alatt, ahol egyben bárminemű hirdetés is 
feladható.

A nyíregyházi kartársak a Szaklapot példányon
ként Nemess Endre kartársunknál szerezhetik be, 
Bethlen utca 58. sz. alatt, ahol egyben bármineműi 
hiredtés is feladható.

Lapunk részére a közleményeket minden hó 5-ig 
kérjük a szerkesztőség címére, Debrecen, Gyöngyvirág 
utca 3. sz. megküldeni. — Szerkesztőség.

A puderezés m űvészete.
Franciából fordította özv. K. G.-né, Debrecen.
Nagy szerencsétlenség lenne egy hölgy számára, 

ha a rizspor meglátszana rajta, mondta nekem fél
hangon a vegyész, ki szívesen látta volna, ha a labora
tóriumába belenézek titkaiba.

— Hisz a rizspor teljesen felismerhetetlen, — 
mondtam őszintén. Boriink egy pihenés, egy járó
gyakorlat, pár beszélgetés, pár izgalom után nemcsak 
kiszínesedik, de elpalástolja a verejtéket. Egy arc, 
mely verejtéktől gyöngyöző, csúnya. Hogy a verej
téket eltüntessük, a mosdás folytatásaképen, szüksé
ges a púder.

Igen, igen mondta vegyészem. És nem leszek az, 
ki ellentmond. Ugyebár pártatlan vagyok. És a nők
nek igazuk van, ha olyan púderrel puderezik be ar
cukat, mely kisebb vagy nagyobb mértékben tartalmaz 
rizst, magnésiumot, amelyek megszüntetik a verejté- 
kezési folyamatot, mert ezáltal a bőr teljesen átfor
málódik.

De azért keresni kell egy még eszményibb pú
dert és ez a talcum, amely nem egyéb mint a mag- 
nésium javított fajtája, melyet a víz se tüntethet el. 
Ez a megálmodott tökéletesítése a rizspornak, pont 
úgy, mint azok a színezett compactok, amelyeket a 
kereskedelem apró kerek dobozokban hoz forgalom
ba. Ennyi érv felhozásakor tiszteletteljesen és elbű
völve hallgattam. Egyidejűleg szemem a labratorium 
szép képeit szemlélte. Előttem buja színek tobzódtak, 
kék, arany, zöld és több színpompa értékes aranyo
zott rámákban.

Kezdtem feldicsérni a talcum jó téteményét, mi
kor vegyészem jóakaróan, bizalommal adta tudtomra:

A talcum, a nagy megjavítója a pórusoknak.
Míg az úgynevezett rizspor megragad a bőr pó

lusaiban és eltörni azokat. És olyan baj lenne ez — 
kérdeztem? Ezen már többször gondolkoztam!

.lói tette. A női arcnak első sorban tetszetősnek 
kell lennie.

Tehát hogyan kell aplikálni a púdert gyógyítás 
és a pórusok eltüntetése céljából?...

Ez egészen egyszerű. Hogy megvizsgálhassam 
mikroskóp alá helyezett egy üveg edényt, amely egy 
olyan púdert tartalmazott, melynek a nevét nem tud
nám megmondani, dacára annak, hogy etiquettel volt 
ellátva.

Szemem az üvegen nyugodott és az edény alját 
benépesülve láttam hegyekkel, beiges árnyalatban és 
mindezeknek éles, metsző széle volt.

Mint az apró kések, olyan kártékony hatásúak —- 
mondta a vegyész. Biztos vagyok benne, — de nem 
minden rizspor ilyen — ugye?

Nem . . . íme, itt egy másik és egy másik üveg
edényben új púdert mutatott és szemben felfedezte, 
hogy a szélek sokkal kisebbek, kevésbé veszélyesek 
voltak.

• - Ez a púder nem tartalmaz ily ártalmas vegyii- 
lékeket és a mikroskopon át is csak különös finom
ságú szemcséket mutat.

De nem csak ezen a napon gyarapítottam isme
reteimet. A ház úrnője, akarom mondani a vegyigyár 
igazgatónője Madame Marceline Sébalt, jelezte, hogy 
ezúttal most el kell hagynunk a legmodernebb vegyi
gyárat.

Majd folytatjuk az ön további tanítását, ha vissza 
tér Párisba mondta . ..

Pesli levél.
Közügyeinket figyelemmel kísérő szaktársaink 

élénken vissza emlékeznek, hogy az országos szövet
ség eszméjének felvetése osztatlan örömet keltett. 
Nem akadt senki, aki ennek a szervnek szükségessé
gét tagadta volna. Hiszen tisztán állt mindenki előtt, 
hogy a szakma érdekei hathatósabban mozdítható elő, 
ha egy megszervezett tömeg áll mögötte. Dacára az 
általános kívánalomnak, a megalakulás már nélkü
lözte az egységet. S nem indokolatlanul. Még pedig 
azért, mert feltűnően megnyilvánult, hogy az orsz. 
szöv. megalakításának pesti támogatóit nem egészen 
ideális célok vezették. Két frakció a maga érdekeinek 
akart bázist szerezni. Az egyik a már halódó árúrak
tár szövetkezet volt, amely a megszervezett vidékből 
akart életerőre kapni. A másik az úgynevezett vasár
napi munkaszünet ellenes csoport, akik a budapesti 
mesterszövetségnek e kérdésben vallott egységes ál
láspontját a teljesen érdektelen vidék hangjával gon
dolta az illetékesek előtt kontrakarirozni.

Az orsz. szöv. bár megalakult, de mint tudjuk a 
vidék lanyha érdeklődése miatt hosszú évek során át 
nem tudott működni. Most, hogy a főváros szakmai 
vezetőségében rezsim változás történt, új fordulatot 
nyert ez az ügy is. A budapesti mesterszövetség, 
amely sajnos az utóbbi években nem más volt már, 
mint kortestanya és pártkassza, feloszlatta önmagát és 
beolvadt a stagnáló orsz. szövetségbe. Helyes volt-e 
vagy nem, ezen vitázni nem lehet. Legfőbb indoka a 
beolvadásnak az országos jelleg súlyára való hivat
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kozás volt. Bár közös érdekű kérdések két oldalról 
támogatva nagyobb hatással bírnak.

Nem akarjuk az orsz. szerv jelentőségét csökken
teni. Sőt, határozottan rosszaljuk kényszerű szünetel
tetését. Ki tudja mennyi üdvös idea veszett el, amely 
ha ott idejében felszínre vetődik, szakmánk ma talán 
kedvezőbb helyzetben lenne. Azonban a budapesti 
mesterszövetség megszüntetése, illetve beolvasztása 
szerencsétlen gondolat volt. Az országos szerv jelen
legi összeállításában a vidék csak szimbolikusan van 
képviselve. Csupán pár név képviseli, minden aktivi
tás nélkül. Mert Kispest, Újpest és a többi pestkörnyé
ki helység annyira a főváros légkörében él, hogy ki
küldöttei a vidék ügyes-bajos dolgának hozzáértő 
szószólója nem lehet. A távolabbi vidék pedig köz
vetlen kapcsolatba nem jut a központtal. Ma tehát 
az országos szervben úgyszólván teljesen azok az 
egyedek dominálnak, akik a kivégzett pesti szövetség 
vezetői voltak, s helyi működésük szakmai szempont
ból a legcsekélyebb eredménnyel sem járt.

A szövetségi üggyel való foglalkozásnak aktuali
tást ad, hogy a kényszerházasság káros szimtomái 
kezdenek jelentkezni. Nagyobb horderőve! bir a nyári 
hajókirándulás. Mindtöbben sérelmezik, hogy ennek 
jövedelme a szokástól eltérőleg most nem az ipartes
tületi segélyalap javára fordíttatott. A reklamáció — 
tekintettel, hogy elaggott mestertársaink károsodnak 
— nem alaptalan.

A budapesti mesterek, most már mint alosztály, 
csak a saját és nem az országos nevében bonyolíthat
ják le a hasonló nagy anyagi kockázattal járó vállal
kozásaikat. Viszont a lokális jellegű esemény, amely 
teljes egészében a fővárosi szaktársak fizikai és anya
gi támogatásának köszönheti létre jöttét, ha anyagi 
eredmény mutatkozik természetes, hogy arról nem 
mondhat le, hanem mint a múltban is történt, azt 
saját jóléti intézményeinek javára óhajtja fordítani. 
Hiszen az IpOK és az ipartestületi szék felállításával 
a főváros részére a szövetségi eszme oly sokat veszí
tett jelentőségéből, hogy a mai súlyos gazdasági vi
szonyok között, már a tagsági díjak fizetésével is 
eleget tesz ezzel az intézménnyel szemben való kötele
zettségének! Éppen ezért a vezetőség hasonló esetek
ben több körültekintéssel járhatna el, nehogy a szö- 
vtség erősségét képező fővárost elveszítse. Mert az 
egy mindnyájunkért, mindnyájan egyért jelszó is csak 
bizonyos határig érvényesíthető. Túllépése könnyen 
visszahatással jár. Pedig kár volna, ha az országos 
l'urász érdekek előmozdítására életre h ivo tt intézmény 
még m ielőtt valami érdemleges munkát fe jthe te tt vo l
na ki, meghasonlás következtében ismét mély álomba 
szenderülne. Hisszük, hogy Hangya Márton az orsz. 
szüv. agilis elnöke, aki tisztán ügyszeretetből á llt az 
élre, a jövőben az egységet bontó, diszonenciát oko
zó megoldásokat kedvezőbben fog ja  intézni! Elgondo
lását, egy hatalmas szövetség felépítését csak ily  mó
don fog ja  tudni megvalósítani.

Dunamenti.

Az élelmiszer és fűszerkereskedők vasárnapi zárórája.
A ni. kir. Kereskedelemügyi miniszter 47.169/1933. szánni ren
deletével Debrecen város területére elrendelte a teljes vasár
napi muiikaszünetet. Ezen rendelet már életbe is lépett, ezek 
szerint f. hó 10-én, azaz vasárnap mindennemű élelmiszer és 
fűszerüzlet ejjjész napon át zárva volt.

Rendelet.
Kivonat az 1932. évi V il i.  t.-c. és ennek végrehajtása 
tárgyában kiadott 163.400—1932. sz. K. M. rendeletből.

Az ipartestületi elől járósági megbízottak.
17. §. Az ipartestületi tagsági kényszer általá

nossá tétele szükségképpen arra fog vezetni, hogy az 
ipartestület székhelyétől távolabb fekvő községek ipa
rosait is az ipartestület kötelékébe kell bevonni. A 
székhelytől messzebb eső községek iparosainak az 
ipartestülettel való közvetlen érintkezése megkönnyí
tése céljából a 22. §. módot nyújt arra, hogy az elöl
járóság az ilyen községben lakó ipartestületi tagok 
közül megbízottakat választhasson, akik az elöljáró- 
sági üléseken a szükséghez képest megjelennek és a 
reájuk bízott teendőket ugyanazzal a felelősséggel 
végzik, mint az ipartestületnek azok a közegei, akik
nek munkakörébe tartozik a kérdéses teendők ellátása.

A megbízottaknak választását azért bízza a tör
vény az elöljáróságra, mert ennek kell a megbízottak
kal együtt dolgoznia s így fel lehet tenni, hogy az 
elöljáróság azokat az iparosokat fogja megbízottakul 
választani, akiket erre a tisztségre legalkalmasabbak
nak talál. A megbízottakat az elöljáróság működésé
nek tartamára három évenkint kell megválasztani.

Abból a célból, hogy az ezeknek az előljárósági 
megbízottaknak közreműködése és ezzel a távolabb 
eső községek iparosai és az ipartestület közötti kap
csolat biztosítható legyen, a szakasz kötelezi az ipar
testületet, hogy az előljárósági ülésen meghívás foly
tán megjelenő előljárósági megbízottak útiköltségeit 
megtérítse. Az útiköltségekhez kell számítani az elől
járósági megbízottak készkiadásait is.

18. §. Az előljárósági megbízottak:
1. ellátják a tanviszonyból folyó azokat a teendő

ket, amelyeket az elöljáróság reájuk bíz;
2. végzik a segédek nyilvántartását, munkabelé

pésük és munkából kilépésük időpontjának feljegy
zését ;

3. közük a közgyűlés és az elöljáró-ági ülések ha
tározatait a tagokkal;

4. közük a tagok részéről felmerült kívánságo
kat az elöljárósággal;

5. közvetítik a tagoknak az ipartestülettel való 
érintkezését;

6. felveszik és továbbítják az ipartestületi békél
tető bizottság, az ipartestületi szék és a munkaügyi 
bizottság elé tartozó panaszokat és indítványokat;

7. beszedik és beszolgáltatják az ipartestületi tag
sági díjakat;

8. eljárnak az elöljáróságtól esetenkint kapott 
megbízatásból folyóan.

Az ipartestületi békéltető bizottság.

24. §. A törvény 27. §-ával kapcsolatosan, amely 
az ipartestületi békéltető bizottságok megalakítását 
szabályozza, a következőkre kell utalni.

A munkaügyi bíráskodást ezidőszerint a 25.900/ 
1925. számú igazságügyminiszteri rendelettel hatályá
ban — némi módosításokkal — fenntartott 9 180/1920. 
M. E. számú rendelet szabályozza. E rendelet 1. §-a 
a munkaügyi bíráskodás körébe vonja egyebek között 
mindazokat a pereket, amelyek az ipari munkaadó és 
a vele magánjogi szerződés alapján szolgálati jog
viszonyban álló iparossegéd és tanonc közt, úgyszin-
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len az ugyanegy üzemben szolgálati jogviszonyban 
álló ipari munkavállalók között a szolgálati szerződés
ből merülnek fel, ideértve a szerződésszerű teljesítés 
elmulasztásából és a szolgálati viszony időelőtti meg
szűnéséből keletkező, valamint a munka tárgyain, vagy 
eszközein okozott kár megtérítése iránt indított pe
reket is. Ugyancsak az első szakasz rendelkezik az 
iránt is, hogy a munkaügyi bíráskodás a kir. járásbí
róságnak, mint munkaügyi bíróságnak hatáskörébe 
tartozik, még pedig a 25.900/1925. számú igazságügy
miniszteri rendelet 2. §-a élteimében a pertárgy ér
tékére tekintet nélkül. A 9.180/1920. M. E. számú ren
delet 7. §-a fakultatív értelemben fenntartja a munka
ügyi bíráskodás alá eső perekben az ipartestületi bé
kéltető bizottságnak hatáskörét.

A 9.180/1920. M. E. számú rendelet megszüntette 
az előzetes közigazgatási eljárás kötelező voltát, ami
dőn lehetővé tette a felek részére azt, hogy ügyüket 
az előzetes eljárás mellőzésével közvetlenül is a ren
des bíróság, mint munkaügyi bíróság elé vihessék. A 
rendelet 7. §-a meg is szorította az előzetes közigaz
gatási eljárás körét, amennyiben csak azok az iparo
sok, akik valamely ipartestületnek tagjai, úgyszintén 
az ezeknél alkalmazott segédek és tanoncok vihetik 
az 1. §. alá eső követelésüket az ipartestület békél
tető bizottsága elé és ők is csak addig, amíg egyikük 
a követelés tárgyában a keresetet a munkaügyi bíró
ságnál, vagy a községi bíróságnál elő nem terjesztette.

(Folytatjuk).

H Í R E K .

Kitüntetés. Dr. Radó Rezső debreceni ipar és kereske
delmi kamara főtitkárának közhasznú és érdemes tevékenysé
géért a Kormányzó a miniszterelnök előterjesztésére elisme
réséül a kormányfőtanácsosi c inét adományozta. Mi ezen má
riás kitüntetéshez a legőszintébb örömünket fejezzük ki.

Kitüntetés. Maró István hajdúnánási kartársunkat, aki 
hajdúnánási önkéntes tűzoltó egyesület szertárnoka, 25 éves 
odaadó hűséges szolgálata elismeréséül a belügyminiszter 
szolgálati díszéremmel tüntette ki. Gratulálunk. (Szerk.)

Esküvő. Wéber József kartársunk, a Budapesten megje
lenő „Fodrász Újság” felelősszerkesztőjének Klárika leányá
val esküdött örök hűséget Hajnal Ödön f. hó 10-én a buda
pesti terézvárosi plébánia templomban. Gratulálunk. (Szerk.)

Esküvő. Darabán János debreceni úri- és nőifodrász kar
társunk f. évi szeptember hó 19.-én tartja esküvőjét Kiss Mar
git úrleánnyal Debrecenben. Gratulálunk. (Szerk.)

Halálozás. Súlyos csapás érte Katona János debreceni 
úri- és hölgyfodrász kartársunkat. Édesanyja özv. Katona 
Bálintné szül. Oláh Zsuzsánna 70 éves korában váratlanul, hir
telen elhunyt. Temetése f. hó 10-én vasárnap d. u. volt a 
debreceni Köztemetőből. Igaz őszinte részvéttel osztozunk 
kartársunk fájdalmában. (Szerk.)

Halálozás. Özv. Marosy Imréné debreceni kartársunk f. 
évi augusztus hó 12-én Debrecenben rövid, de kinos szenve
dés után elhunyt 42 éves korában. Özvegysége alatt ő maga 
vezette üzletét 14 évig. Csendesen, visszavonultan éldegélt. 
Temetése augusztus 15-én volt a debreceni kartársak rész
vételével. A szakosztály részvétele jeléül szép koszorút helye
zett ravatalára.

Halálozás. Kalmár István budapesti kartársunk, a btula 
pesti Ipartestület elhelyezője a be- és kijelentő hivatal veze
tője 62 éves korában tragikus körülmények között f. évi 
augusztus 22-én hirtelen elhunyt. Temetése augusztus hó 24-én 
volt a kartársak őszinte részvéte mellett. Részvéttel. (Szerk.)

Országos iparoskongresszus Keszthelyen. F. évi augusz
tus hó 27-én volt Keszthelyen az országos ipari kongresszus, 
melyen Miiller Károly, a budapesti fodrászipartestület elnöke, 
a következő határozati javaslatokat nyújtotta be, melyeket a 
kongresszus egyhangúlag elfogadott:

„Mondja ki a keszthelyi országos ipargyiilés, hogy mi
vel a borbély- és fodrásziparnak a vasárnapi munka éltető 
eleme, amely nélkül létezni nem tud, ragaszkodik annak fenn
tartásához és kiterjesztését kéri a magyar királyi kormány
tól Budapest területére is olyképpen, hogy a munkaidő vasár
nap délig tartson, gyakorlat szerint pedig ezen iparban a 
szünet vasárnap déltől hétfő délig legyen.”

„Mondja ki a keszthelyi országos iparosgyűlés, hogy 
helyesnek tartja ugyan azon törvényes rendelkezést, mely 
tiltja az uzsoraárakat, azonban arra kéri a kormányhatóságot, 
hogy árvédelmi intézkedéssel az árakat lefele is korlátozza, 
mivel egyeseket csak a nyomorúság visz reá arra, hogy olyan 
árakon dolgozzanak, melynél számításukat nem találhatják 
meg, hanem csak maguk és az iparnak tönkretételét segítik 
elő.

Kötelező a cégtábla. Az új ipartörvény 56. §-a és a végre
hajtási utasítás 24. szakasza világosan kimondják, hogy az 
iparos és kereskedő üzlethelyiségének külső részét cégtáblá
val köteles megjelölni, még pedig akként, hogy a családi és 
utónév, tehát a vezeték- és keresztnév minden félreértés ki
zárásának lehetőségével történjék meg. Nem elegendő tehát 
az úri- és hölgyfodrászat, vagy más hasonló felírat, hanem az 
üzlet bejárata felett világosan fel kell tüntetni, hogy ki az 
üzlet tulajdonosa. Aki ezt elmulaszja, kihágást követ el, amely
nek nagysága a mulasztás természete szerint nyer elbírálást.

Teriik a behajthatatlan OTI követeléseket. A belügy
miniszter rendeleti úton adta ki azt az utasítást, hogy a .iö- 
vőben minden olyan esetben, amidőn az. OTI járulékok be
hajtási eljárása során nemleges zálogolási jegyzőkönyv jelzi 
a behajtás sikertelenségét, az OTI követelés törlése iránt 
megfelelőképpen intézkedni kell. Hangsúlyozza a rendelet 
hogy három évnél nem régibb követelések egyáltalán nem 
törölhetők. A régebbi behajthatatlan hátralékok törlési jegy
zékbe loglalandók. Ezer pengőnél magasabb behajthatatlan 
tételekről a kerületi választmány, illetve az OTI elnöksége 
esetenként határoz, az OTI igazgatóságának hozzájárulásá
val. A baleseti biztosítási járulék törlése mindig az OTI köz
pontjához tartozik. Közli még a rendelet azt is, hogy a tör
lésről a hátralékost értesíteni nem kell.

Eladó. I drb. Seregi 16 fűtős gép, lapos, új 250. P.,
I drb. 20 fűtős gép, lapos 320. P, I drb Fuva gép, új 
16 fűtős 500. P. 1 drb Gallia 16 fűtős spirál 500. P. -
7 drb Fülke fal. — 2 drb Csapó ajtó. 20 m. villany zsinór 
Bergmailn csőben. 2 drb Manikűr asztal. I drb Vitrin. 
7 drb Fülke asztal — 7 drb Fali villany. 2 drb Lógó csillár. 
I drb Munka asztal. 1 drb autó gejzer. 1 drb rádió 
szanapo I drb 220 voltos főző villany szárító.

Értekezni lapunk felelősszerkesztőjével lehel.

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

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26 89.
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m ű v e s  Ipari Tárlaton a z  e z ü s t k o s z o r u s  
m esterd íjja l le ttek
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 1 /á n lo m  a z  á l t a l a m  K é s z í t e t t  19 c m  
Q o s s z u  N o n  p l u s  u l t r a  f f a f v á g ó o l l ó -  
K a t ,  m e l y e k  Q 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  i 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 l s e r  E l l l s o n  S í j e f e -  
e l  b o r o t v a - a c é l b ó l  K é s z U l n e K ,  
á r a  6  — p e n g ő .

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

Bleha 25-ös borotva minden 
szélességben 3/8, 4/«, r,/s és fi/8
francia é l ................................ 5 ’— P

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

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

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 
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.
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.

Debrecenben jómenetelii hölgyfodrásziizlet, négy kabinos, be
vétel havi 500 -600 pengő. Boltbér havi 60 pengő. Tel
jesen új dauer-géppel más vállalat miatt 5000 pengőért 
sürgősen eladó. Cím a kiadóhivatalban.

Három vármegye székhelyén levő modern fodrásziizlet, úri 
és női kiszolgálásra berendezve, sürgősen olcsóért el
adó. Biztos megélhetést nyújt. Megbízott e lap felelős 
szerkesztője.

Építtetők figyelmébe. Falusi Kislakásépítő Szövetkezetnél be
fizetett kölcsön igénylési összeg kedvezményesen át
adó. Megbízott e lap felelősszerkesztője.

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

Szép, természetes matt szilieket csak a

„HENNE
FLORAL
EGYPTIEN”-el
érhet el.

Festés előtt nem  kel l  m eg
mosni a hajai!

Kapható minden sziliben:

R A M M I N G E R
hölgyfodrásznál

DEBRECEN,
Szent Anna u. 12. Telefon: 15-37.

IS T V Á N
Doboz ár:

P 3*50
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