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A Borbély- és Fodrászmeslerek 
Országos Szövetségének egyhangúlag 

elfogadott határozati javaslatai.
A nagygyűlés megállapítja, hogy hazánkban a 

borbély és fodrászipar soha nem volt olyan súlyos 
helyzetben, mint napjainkban. Kétségtelen, hogy meg
döbbentő tönkrejutásunkat az általános, súlyos gazda
sági válság mellett leginkább a gombamódra szapo
rodó, áron alul dolgozó úgynevezett zónaüzletek idéz
ték elő, akiknek zavartalan, illegitim működését tör
vényeink hiányossága biztosítja.

Mélységes meggyőződésünk, hogy a m. kir. kor
mánynak nem lehet célja egy illegitim, satnya, az ál
lami terhekhez hozzájárulni nem tudó iparostársada
lom továbbzüllesztése, épen ezért fordulunk hazafias 
tisztelettel a felelős kormány illetékes miniszteréhez, 
a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrhoz, azzal a 
tiszteletteljes kérései, hogy súlyos bajainkat orvo
solja.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a teljes szabadver
seny elvi álláspontján állunk, azonban a súlyos gaz
dasági válságban iparosságunk hetvenöt százaléka el
vesztette józan tájékozódását és ennek következtében 
helytelenül kalkulál, ami viszont oda jutatta, hogy 
megszűnt adóalany lenni és nem csak saját existenci- 
ájának romlását idézte elő, hanem alapjában támadta 
meg a még megmaradt huszonöt százalék erős pillé
reken nyugvó fodrásztársadalom adóalanyait.

Tisztelettel kérjük tehát Kegyelmes Urunkat, 
hogy a fodrászipar kiszolgálási árait Magyarország 
területén, mindenütt a helyi viszonyoknak megfele
lően rendeleti úton minimálni méltóztassék.

Szabad legyen megjegyeznünk, hogy szakmánkban 
az árminimálás úgy Olaszországban, mint Németor
szágban rendszerré nőtte ki magát, úgy az iparostár
sadalom, mint a nagyközönség megelégedésére.

Kegyelmes Urunk! Existenciánk megmentése függ 
Nagyméltóságod bölcs intézkedésétől, mély tisztelet
tel kérjük tellát ügyünk mielőbbi elintézését, hogy a

magyar államháztartás fentartásához a fodrásztársa
dalom méltóan hozzájárulhasson.

Vagyunk Nagyméltóságodnak legalázatosabb 
szolgái

hazafias tisztelettel
A Magyar Borbély- és Fodrászmeslerek 

Országos Szövetsége.

A fodrásziparban a 14 év óta fennálló vasárnapi 
munkaszünet rendkívül nagy kárt okozott az iparban 
és most már ott tartunk, hogy létében is veszélyeztett.

E 14 évi tapasztalatunk is azt bizonyítja, hogy 
iparostársainkra káros hatással van és a közönség ér
dekeit súlyosan sérti.

Mély tisztelettel kérjük a magas kormányt, hogy 
hallgassa meg kérésünket, jajjainkat és függessze fel 
a vasárnapi munkaszünetet olyképen, hogy a fodrász- 
üzletek vasárnap déli 1 órától hétfő déli 1 óráig zárva 
lehessenek.

Ezt annál inkább kérjük, mert elsősorban is a kö
zönség jogos követelése lehet, hogy főképen vasárnap 
igénybe vehesse a fodrászt, miután ez nem fényiizési 
cikk, hanem szükségleti munka, amelytől senki sem 
zárkózhatik el egyrészt, másrészt pedig ezáltal véljük 
iparunkat újra talpra állítani, több munkást alkalmaz
ni, családunk megélhetését biztosítani és minden tekin
tetben kötelességeinknek eleget tenni.

Régi óhaja a magas Kormánynak az is, hogy min
den irányban munka alkalmat teremtsen, amit a jelen
legi Kormány egy év óta meg is tett még magas pénz
áldozatok árán is. Mi a magas Kormánytól nem áldo
zatot kérünk, csak lehetőséget a munkaalkalom foly
tatáséira, amikor a közönségnek leginkább szüksége 
van rá. Másrészt mi munkavállalóinkat sem akarjuk 
ezzel rövidíteni, mert hiszen 24 órai pihenője akkor 
is megvan és az ő megélhetése és jövője ezáltal fel
tétlenül jobban van biztosítva.

Egyúttal bátorkodunk rámutatni arra is, hogy 
amennyiben az országban mindenfelé jelenleg is ipa
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runkban a szünet vasárnap déltől hétfő délig fennáll, 
az mindenhol bevált a legmesszebbmenő megelégedés
re, úgy a közönség, mint az iparunk részéről.

Ezért mély tisztelettel kérjük a nagyméltóságú 
miniszter urat és az egész magas Kormányt, szívelje 
meg az évek óta változatlanul fennálló kérésünket, 
hogy e szerény ipar a létét biztosíthassa, úgy az egész 
országban, mint Budapest fővárosában és a vasárnapi 
munkaszünetet felfüggeszteni kegyeskedjék úgy, — 
hogy vasárnap déli 1 órától hétfő déli óráig rendel
tessék el szakmánkban a szüneteltetés.

Mély tisztelettel
Magyar Borbély- és Fodrászmesterek 

Országos Szövetsége.

*
A Magyar Borbély- és Fodrászmester Országos 

Szövetségének 1934. február 12-én tartott országos 
nagygyűlése kimondja, hogy a fodrászipar mai vál
ságos helyzetének egyik legfőbb okozója az oktalan 
módon és lelkiismeretlenül tartott tanonctömegek.

Ezért kérjük a nagyméltóságu kereskedelmügyi 
Miniszter urat, hogy válságos, helyzetünk enyhítése 
céljából a tanonckérdést iparunkban az alábbiak sze
rint rendezni kegyeskedjék: nevezetesen

a) tanoncidőt négy évre meghoszabítani, amelyet 
egyenkint megnövekedett munkakörök férfi-, nőifod- 
rász és ondolálás, hajfestés stb.

b) az üzletben két segédig csak egy tanonc, min
den következő két segéd után ismét egy tanonc, de 
legfeljebb összesen csak három tanonc alkalmazását 
engedélyezni;

c) tanoncidő nélkül iparengedély semmi féle cí
men kiadható ne legyen.

Mély tisztelettel 
Grosch Miklós s. k.

★
Mondja ki a Magyar Borbély- és Fodrászmesterek 

Budapest, 1934. február 12-én a MOVE székházában 
megtartott nagygyűlése, hogy úgy a kontárkodás, 
mint a jogosulatlan iparűzések megfékezésének kér
déseiben gyorsabb és a fennálló törvények és rende
letek kiegészítését és azok szigorúbb alkalmazását 
tartja szükségesnek.

A kontárkodás mindazon eseteiben, ahol az Ipar- 
testületi Székbiróságok kétségtelenül beigazoltnak 
látják, hogy a kontári ténykedést valamely iparűzésre 
jogosult egyén a saját jogával fed'ezi iparjogának 
bérbeadásával, vagy látszólagos közreműködésével a 
törvényszerűség fennállását maszkírozza az ilyen ipa
rostól szükségesnek látja az 1922. évi XII. t. c. VI. 
fejezet 69. §-nak kiegészítése alapján az iparjog, illet
ve az iparengedély megvonását, mert minden ilyen 
maszkírozott jogalapon folytatott ipar csak a ható
ságok megtévesztésén, valamint a fennálló törvényes 
követelmények kijátszásán alapszik és mint ilyen nél
külözi a kis- és kézművesiparnak úgy az erkölcsi mint 
a törvényes követelményeit.

Mondja ki a Magyar Borbély- és Fodrászmesterek 
országos nagygyűlése, hogy a jogosulatlan iparüzők- 
kel szemben is a fennálló törvények és rendeletek 
legszigorúbb alkalmazását és kiegészítését tartja

szükségesnek és kéri rendeleti, vagy törvényhozási 
úton annak kimondását is, hogy a jogosulatlan ipar
űzővel együtt vonják felelősségre a büntető hatósá
gaink tettestársi minőségben a jogosulatlan iparűzés
re alkalmat szolgáltató egyéneket is.

Mély tisztelettel 
Vada József s. k.

*
A Magyar Borbély- és Fodrászmesterek nagygyű

lése a jogosulatlan iparűzés megszüntetése érdekében 
egyedül célravezetőnek azt tartja, ha olyan törvényes 
rendelkezések hozatnak, amelyek értelmében nemcsak 
a jogosulatlan iparűzők, hanem a tudva kontárral dol
goztató munkáltató is megbüntetendő. A büntetés az 
eddigieknél nagyobb összegű pénzbüntetés legyen, 
ismétlődés, vagy behajthatatlanság esetén pedig elzá
rás. A kontár szerszámai a tettenérés esetén a hely
színen elkobzandók legyenek.

E határozati javaslat az IPOK-hoz felterjesztendő 
azzal a kéréssel: Indítson az Ipok, mint törvényes ér
dekképviseleti szerv ezen ügyben sürgős országos ak
ciót és annak eredményeképen intézzen sürgős fe lter
jesztést az illetékes minisztériumhoz.

Mély tisztelettel
a Bajai Szakosztály.

Pesti levél.
Feszült várakozással tekintettek a fővárosi fod

rászmesterek a rendes évi közgyűlés elé. Az izgalom 
kiváltására okul szolgált a tavalyi közgyűlés ellen
zékének részleges győzelme. Az idei közgyűlés a hi
vatalos költségirányzatot elvető határozatával most 
olyan helyzetet teremtett, amely valószínűvé teszi, 
hogy a két év előtt hatalomra jutott uralom dara
bokra törve omlik össze.

A logikai következtetések alapján e helyen már 
másfél évvel ezelőtt megjósoltuk a bekövetkezett ese
ményeket. Vázlatosan kifejtettük az okokat, amiből 
feltevésünket merítettük. Megmondtuk, hogy ennek 
a vezetőségnek nem a szakma java, hanem az egyéni 
érdekek kielégítése a célja. Mert az a harcmodor, 
amellyel megválasztásukat kicsikarták, már világosan 
mutatta, hogy nem elvekért, hanem kenyeret nyújtó 
pozíciókért megy a küzdelem. Ez most pozitív igazo
lást nyert azzal, hogy a tavaly már megszüntetett öt
ezer pengőre rugó tiszteletdíj tételt az idei év költ
ségelőirányzatába ismét bevették.

A leszavazott vezetőség egyébként már születé
sétől kezdve magában hordta a bomlás csiráját. Mert 
nem közös elv kovácsolta őket össze, hanem részben 
azoknak a kvaliciója volt, akiket az előző éra túltengő 
hatalmi vágya miatt kiselejtezett magából. Ilyen ösz- 
szetételü szerv a céltudatos munkára nem alkalmas, 
mert semmiféle vezérlő akaratnak nem veti magát 
alá. Csak abban egységes, hogy a Krisztus koporsóját 
sem őrizték ingyen. Holott két évvel ezelőtt az „ön
zetlenül fogunk dolgozni” jelszóval indultak harcba 
és csak ennek a jegyében sikerült csatát nyerniük. A 
citált közmondást pedig kiegészíthetjük azzal, hogy 
a fizetett őrükkel őrzött koporsó üresnek találtatott.
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Az önként felkinálkozó szellemi irányítóktól különben 
nem anyagias szentenciát vár a köz, hanem az eszmé
től teljesen áthatott cselekedetet.

A vezetőséget költségelőrányzatának leszavazása, 
hogy milyen elhatározásra fogja bírni, az ma még 
bizonytalan. Elvégre az Ízlések különbözők. Az azon
ban bizonyos, hogy az ellenzék intenciójának messze
menő erkölcsi jelentősége van! Mert, a tiszteletdíjas 
rendszer megszüntetésével, amelynek egyike-másika 
már önmagában biztos megélhetést nyújtott, gátat 
fog vetni annak az áldatlan helyzenek, hogy a köz
célok szolgálatára hivatott reprezentális pozíciókért 
öncélokat hajszoló egyének a szakma békéjét hábor
gató és fejlődését akadályozó tusákat vívnak. Végre 
a kalmárkodó szellemet, amely a szaktársakból akar 
élni, felváltja egy ideálisabb érzés; a szaktársakért 
élni — és dolgozni önzetlenül!

Dunamenti.

Egy falusi borbélymester Pesten  
a Gellértben rendezett fodrászversenyen.

Irta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.
Egy régi vágyam ment teljesedésbe. Mint néző 

résztvettem az 1934. évi február hó 4-én rendezett ver
senyen. Nem vagyok hivatott bírálatot mondani, de 
amikor azt mondom, hogy hálát adok a jó Istennek, 
hogy ezt is megengedte érnem, ebben bennefoglal- 
tatik az én (nem mérvadó) kritikám.

Láttam a törekvő fiatalság komoly és szép mun
káit. A tanulók hajvágásának majdnem teljes kifo
gástalan kivitelét. A segédi kar víz- és vasondolálá- 
sát olyan kivitelben, hogy legtöbb közülök művészies 
volt! Ezekből azt következtetem, hogy a fővárosi 
szakoktatás, úgy a tanoncok, valamint a segéd'ikar 
továbképzése a lehető legjobb kezekben van.

— Amikor ez a verseny így is milyen szép, milyen 
impozáns volt, akkor tessék elképzelni, hogy milyen 
lehetett volna, ha a fodrásztársadalomban meg volna 
az az igazi szakmai összetartás!

Ha a meggondolatlanság széjjel nem tépte volna 
ezt az ikertestvéreknél is jobban együvé tartozó szak
mát. Ha az ősi ipartestületek keretében levő, magu
kat már nőifodrászoknak nevezők és vezetők egye

sült erővel munkálkodnának a fejlődő szakma felvi
rágoztatásán!

Tessék nyilatkozni, hogy azok a jóurak,, akik 
ezen szép jövőt Ígérő szakmából lettek nőifodrászok, 
nem úgy kezdették-e mint borbélyinasok? Tudnak-e 
csak egyet is mutatni a 10—15 év előtti időkből, aki 
csak egyedül nőifodrász volt és nem pedig borbély is? 
Én tudom, hogy az anyatestület nem egyet küldött 
ki anyagi és erkölcsi áldozatok árán külföldre, hogy 
a fodrászat minden ágában magát tovább képezhesse 
és a hála az lett, hogy az ősi házat otthagyták! Az 
eredményt szomorúan tudjuk és ha mindez be nem 
következik, ellenben tiszta öntudatos érzéssel és lé
lekkel kezelték volna ezt a szakmát, szinte összeha
sonlíthatatlanul szebb és impozánsabb lett volna ez 
a mai versenynap is . ..

Én bízok a szebb jövőbe, hogy felül fog emel
kedni az önzés helyett a kartársi megbecsülés, amely 
biztosítani fogja a békés együttműködés lehetősé
gét. — Ügy legyen!

*
Az „Országos Mesterszövetség’' 1934. március 

4.-én tartott versenyének eredményei egyébként a 
következő:

I. Tanonchajvágás: 1. Batizi György, 2. Kiss Gyu
la, 3. Túró István.

II. Női hajvágás: 1. Dörr József, 2. Varga Ferenc, 
3. Petcz Antal, 4. Ledő Károly, 5. Láng Jenő.

III. Férfi hajvágás: 1. Varga Ferenc, 2. Keizer Bá
lint, 3. Petcz Antal, 4. Nagy László, 5. Hirsch Gyula.

IV. Vasondolálás: 1. Varga Ferenc, Petcz Antal, 
3. Németh József, 4. Novinczky Alajos, 5. Somogyi 
István, 6. Kacsóh Lajos, 7. Bacsó Károly.

V. Borotváló verseny: 1. Poch József 41 mp., 2. 
Mihály László 50 mp., 3. Kardos Ferenc 60 mp., 4. Kei
zer Bálint 66 mp., 5. Kacsóh Lajos 68 mp.

VI. Vízondolálás: 1. Varga Ferenc, 2. Kiss Sándor, 
3. Jónás Cilii, 4. Németh József, 5. Petcz Antal, 6. Ka
csóh Lajos, 7. Somogyi István.

VII. Tökéletes fodrász címért: 1. Varga Ferenc, 2. 
Petcz Antal, 3. Kacsóh Lajos, 4. Hirsch Gyula, 5. Vi- 
dovits Jenő, 6. Somogyi István, 7. Novinczky Alajos.
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a technika legújabb vívmánya szerint készített, könnyen kezel
hető PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSÚ villamos tartós ondoláló 
készülék.
Beszerzési ára fűtőtestenként P 10. Üzemköltsége minimális.

egyedüli hajfesték, mely csak fodrászok útján jön forgalomba. 
100 %-ig biztos és garantált méregmentes.

Tarlós ondolálásra 
rendkívül alkalmas

j |k  I  K  |  No. 10. olajfürdők alkalmazása a festett és ondolált haj ápo-
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runkban a szünet vasárnap déltől hétfő délig fennáll, 
az mindenhol bevált a legmesszebbmenő megelégedés
re, úgy a közönség, mint az iparunk részéről.

Ezért mély tisztelettel kérjük a nagyméltóságú 
miniszter urat és az egész magas Kormányt, szívelje 
meg az évek óta változatlanul fennálló kérésünket, 
hogy e szerény ipar a létét biztosíthassa, úgy az egész 
országban, mint Budapest fővárosában és a vasárnapi 
munkaszünetet felfüggeszteni kegyeskedjék úgy, — 
hogy vasárnap déli I órától hétfő déli óráig rendel
tessék el szakmánkban a szüneteltetés.

Mély tisztelettel
Magyar Borbély- és Fodrászmesterek 

Országos Szövetsége.

A Magyar Borbély- és Fodrászmester Országos 
Szövetségének 1934. február 12-én tartott országos 
nagygyűlése kimondja, hogy a fodrászipar mai vál
ságos helyzetének egyik legfőbb okozója az oktalan 
módon és lelkiismeretlenül tartott tanonctömegek.

Ezért kérjük a nagyméltóságu kereskedelmügyi 
Miniszter urat, hogy válságos helyzetünk enyhítése 
céljából a tanonckérdést iparunkban az alábbiak sze
rint rendezni kegyeskedjék: nevezetesen

a) tanoncidőt négy évre meghoszabítani, amelyet 
egyenkint megnövekedett munkakörök férfi-, nőifod- 
rász és ondolálás, hajfestés stb.

b) az üzletben két segédig csak egy tanonc, min
den következő két segéd után ismét egy tanonc, de 
legfeljebb összesen csak három tanonc alkalmazását 
engedélyezni;

c) tanoncidő nélkül iparengedély semmi féle cí
men kiadható ne legyen.

Mély tisztelettel 
Grosch Miklós s. k.

*
Mondja ki a Magyar Borbély- és Fodrászmesterek 

Budapest, 1934. február 12-én a MOVE székházában 
megtartott nagygyűlése, hogy úgy a kontárkodás, 
mint a jogosulatlan iparűzések megfékezésének kér
déseiben gyorsabb és a fennálló törvények és rende
letek kiegészítését és azok szigorúbb alkalmazását 
tartja szükségesnek.

A kontárkodás mindazon eseteiben, ahol az Ipar- 
testületi Székbiróságok kétségtelenül beigazoltnak 
látják, hogy a kontári ténykedést valamely iparűzésre 
jogosult egyén a saját jogával fedlezi iparjogának 
bérbeadásával, vagy látszólagos közreműködésével a 
törvényszerűség fennállását maszkírozza az ilyen ipa
rostól szükségesnek látja az 1922. évi XII. t. c. VI. 
fejezet 69. §-nak kiegészítése alapján az iparjog, illet
ve az iparengedély megvonását, mert minden ilyen 
maszkírozott jogalapon folytatott ipar csak a ható
ságok megtévesztésén, valamint a fennálló törvényes 
követelmények kijátszásán alapszik és mint ilyen nél
külözi a kis- és kézművesiparnak úgy az erkölcsi mint 
a törvényes követelményeit.

Mondja k i a Magyar Borbély- és Fodrászmesterek 
országos nagygyűlése, hogy a jogosulatlan iparűzők
kel szemben is a fennálló törvények és rendeletek 
legszigorúbb alkalmazását és kiegészítését tartja

szükségesnek és kéri rendeleti, vagy törvényhozási 
úton annak kimondását is, hogy a jogosulatlan ipar- 
űzővel együtt vonják felelősségre a büntető hatósá
gaink tettestársi minőségben a jogosulatlan iparűzés
re alkalmat szolgáltató egyénekei is.

Mély tisztelettel 
Vada József s. k.

*
A Magyar Borbély- és Fodrászmesterek nagygyű

lése a jogosulatlan iparűzés megszüntetése érdekében 
egyedül célravezetőnek azt tartja, ha olyan törvényes 
rendelkezések hozatnak, amelyek értelmében nemcsak 
a jogosulatlan iparűzők, hanem a tudva kontárral dol
goztató munkáltató is megbüntetendő. A büntetés az 
eddigieknél nagyobb összegű pénzbüntetés legyen, 
ismétlődés, vagy behajthatatlanság esetén pedig elzá
rás. A kontár szerszámai a tettenérés esetén a hely
színen elkobzandók legyenek.

E határozati javaslat az IPOK-hoz felterjesztendő 
azzal a kéréssel: Indítson az lpok, mint törvényes ér
dekképviseleti szerv ezen ügyben sürgős országos ak
ciót és annak eredmónyeképen intézzen sürgős felter
jesztést az illetékes minisztériumhoz.

Mély tisztelettel
a Bajai Szakosztály.

Pesti levél.
Feszült várakozással tekintettek a fővárosi fod

rászmesterek a rendes évi közgyűlés elé. Az izgalom 
kiváltására okul szolgált a tavalyi közgyűlés ellen
zékének részleges győzelme. Az idei közgyűlés a hi
vatalos költségirányzatot elvető határozatával most 
olyan helyzetet teremtett, amely valószínűvé teszi, 
hogy a két év előtt hatalomra jutott uralom dara
bokra törve omlik össze.

A logikai következtetések alapján e helyen már 
másfél évvel ezelőtt megjósoltuk a bekövetkezett ese
ményeket. Vázlatosan kifejtettük az okokat, amiből 
feltevésünket mentettük. Megmondtuk, hogy ennek 
a vezetőségnek nem a szakma java, hanem az egyéni 
érdekek kielégítése a célja. Mert az a harcmodor, 
amellyel megválasztásukat kicsikarták, már világosan 
mutatta, hogy nem elvekért, hanem kenyeret nyújtó 
pozíciókért megy a küzdelem. Ez most pozitív igazo
lást nyert azzal, hogy a tavaly már megszüntetett öt
ezer pengőre rugó tiszteletdíj tételt az idei év költ
ségelőirányzatába ismét bevették.

A leszavazott vezetőség egyébként már születé
sétől kezdve magában hordta a bomlás csiráját. Mert 
nem közös elv kovácsolta őket össze, hanem részben 
azoknak a kvaliciója volt, akiket az előző éra túltengő 
hatalmi vágya miatt kiselejtezett magából. Ilyen ösz- 
szetételii szerv a céltudatos munkára nem alkalmas, 
mert semmiféle vezérlő akaratnak nem veti magát 
alá. Csak abban egységes, hogy a Krisztus koporsóját 
sem őrizték ingyen. Holott két évvel ezelőtt az „ön
zetlenül fogunk dolgozni” jelszóval indultak harcba 
és csak ennek a jegyében sikerült csatát nyerniök. A 
citált közmondást pedig kiegészíthetjük azzal, hogy 
a fizetett őrökkel őrzött koporsó üresnek találtatott.
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Az önként felkjnálkozó szellemi irányítóktól különben 
nem anyagias szentenciát vár a köz, hanem az eszmé
től teljesen áthatott cselekedetet.

A vezetőséget költségelőrányzatának leszavazása, 
hogy milyen elhatározásra fogja bírni, az ma még 
bizonytalan. Elvégre az Ízlések különbözők. Az azon
ban bizonyos, hogy az ellenzék intenciójának messze
menő erkölcsi jelentősége van! Mert, a tiszteletdíjas 
rendszer megszüntetésével, amelynek egyike-másika 
már önmagában biztos megélhetést nyújtott, gátat 
fog vetni annak az áldatlan helyzenek, hogy a köz
célok szolgálatára hivatott reprezentális pozíciókért 
öncélokat hajszoló egyének a szakma békéjét hábor
gató és fejlődését akadályozó tusákat vívnak. Végre 
a kalmárkodó szellemet, amely a szaktársakból akar 
élni, felváltja egy ideálisabb érzés; a szaktársakért 
élni — és dolgozni önzetlenül!

Dunamenti.

Egy falusi borbélymester Pesten  
a Gellértben rendezett fodrászversenyen.

Irta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.
Egy régi vágyam ment teljesedésbe. Mint néző 

résztvettem az 1934. évi február hó 4-én rendezett ver
senyen. Nem vagyok hivatott bírálatot mondani, de 
amikor azt mondom, hogy hálát adok a jó Istennek, 
hogy ezt is megengedte érnem, ebben bennefoglal- 
tatik az én (nem mérvadó) kritikám.

Láttam a törekvő fiatalság komoly és szép mun
káit. A tanulók hajvágásának majdnem teljes kifo
gástalan kivitelét. A segédi kar víz- és vasondolálá- 
sát olyan kivitelben, hogy legtöbb közülök művészies 
volt! Ezekből azt következtetem, hogy a fővárosi 
szakoktatás, úgy a tanoncok, valamint a segéd'ikar 
továbképzése a lehető legjobb kezekben van.

— Amikor ez a verseny így is milyen szép, milyen 
impozáns volt, akkor tessék elképzelni, hogy milyen 
lehetett volna, ha a fodrásztársadalomban meg volna 
az az igazi szakmai összetartás!

Ha a meggondolatlanság széjjel nem tépte volna 
ezt az ikertestvéreknél is jobban együvé tartozó szak
mát. Ha az ősi ipartestületek keretében levő, magu
kat már nőifodrászoknak nevezők és vezetők egye

sült erővel munkálkodnának a fejlődő szakma felvi
rágoztatásán!

Tessék nyilatkozni, hogy azok a jóurak, akik 
ezen szép jövőt ígérő szakmából lettek nőifodrászok, 
nem úgy kezdették-e mint borbélyinasok? Tudnak-e 
csak egyet is mutatni a 10—15 év előtti időkből, aki 
csak egyedül nőifodrász volt és nem pedig borbély is? 
Én tudóin, hogy az anyatestület nem egyet küldött 
ki anyagi és erkölcsi áldozatok árán külföldre, hogy 
a fodrászat minden ágában magát tovább képezhesse 
és a hála az lett, hogy az ősi házat otthagyták! Az 
eredményt szomorúan tudjuk és ha mindez be nem 
következik, ellenben tiszta öntudatos érzéssel és lé
lekkel kezelték volna ezt a szakmát, szinte összeha
sonlíthatatlanul szebb és impozánsabb lett volna ez 
a mai versenynap is .. .

Én bízok a szebb jövőbe, hogy felül fog emel
kedni az önzés helyett a kartársi megbecsülés, amely 
biztosítani fogja a békés együttműködés lehetősé
gét. — Ügy legyen!

*
Az „Országos Mesterszövetség” 1934. március 

4.-én tartott versenyének eredményei egyébként a 
következő:

/. Tanonchajvágás: 1. Batizi György, 2. Kiss Gyu
la, 3. Túró István.

II. Női hajvágás: 1. Dörr .József, 2. Varga Ferenc, 
3. Petcz Antal, 4. Ledő Károly, 5. Láng Jenő.

III. Férfi hajvágás: 1. Varga Ferenc, 2. Keizer Bá
lint, 3. Petcz Antal, 4. Nagy László, 5. Hirsch Gyula.

IV. Vasondolálás: 1. Varga Ferenc, Petcz Antal, 
3. Németh József, 4. Novinczky Alajos, 5. Somogyi 
István, 6. Kacsóh Lajos, 7. Bacsó Károly.

V. Borotváló verseny: 1. Pocii József 41 mp., 2. 
Mihály László 50 mp., 3. Kardos Ferenc 60 mp., 4. Kei
zer Bálint 66 mp., 5. Kacsóh Lajos 68 mp.

VI. Vízondo/álás: 1. Varga Ferenc, 2. Kiss Sándor, 
3. Jónás Ciril, 4. Németh József, 5. Petcz Antal, 6. Ka
csóh Lajos, 7. Somogyi István.

VII. Tökéletes fodrász címért: 1. Varga Ferenc, 2. 
Petcz Antal, 3. Kacsóh Lajos, 4. Hirsch Gyula, 5. Vi- 
dovits Jenő, 6. Somogyi István, 7. Novinczky Alajos.
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egyedüli hajfesték, mely csak fodrászok útján jön forgalomba. 
100 %-ig biztos és garantált méregmentes.

Tarlós ondolálásra 
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A kartársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

kizárólap 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 
Pásztor Imre kartársunknál szerezhetik be, Szent Ist
ván tér 6. sz. alatt, ahol egyben bárminemű hirdetés 
is feladható.

A miskolci kartársak a Szaklapot példányonként 
Nyitrai József kartársunknál szerezhetik 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 bárminemű 
hirdetés is feladható.

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

A Budapesti M esíeregyesűlés 
revű~bemulató|a.

irta: if j.  Ramminger István, Debrecen.
Nagy sikerrel zajlott le folyó évi február hó 25- 

ón Budapesten a Nőifodrász Mesteregyesülés reviibe- 
mutatója, melyet a Drexer kávéházban rendeztek 
meg igen szép sikerrel.

Hogy mennyire magánviselte ez a revübemutató 
az „ egyesülésben re jlik  az erő”  igazságot, azt csak 
az tudja aki ott jelen volt, mert dacára a rossz viszo
nyoknak, több mint 70 modell mutatott be szebbnél 
szebb frizurákat. Mondhatnánk, hogy az Operabál 
frizurái és kosztümjei jelentek meg az arany keretben, 
a rendezők sikerült beállítása folytán.

A szépszámú közönség, mely zsúfolásig töltötte 
meg a termeket, minden frizurát megérdemelt tapsok
kal honorált.

A rendezés és az egész megszervezésnek a lelke 
természetesen az egyesülés elnökségével Kránitz Ár
pád elnök volt, aki szuggesziv akarással össze tudta 
hozni a mestereket erre a szép és tanulságos be
mutatóra. Az az erkölcsi erő és siker, amit a Mester- 
egyesülés elkönyvelhetett magának, példái állított 
fel minden nőitodrásznak, hogy igyekezzen olyan tu
dást szerezni magának amely alkalmassá teszi arra, 
hogy ennek az egyesülésnek tagja legyen és minden 
ilyen megmozdulásban büszkén és öntudatosan részt- 
vehessen. Az árubemutató, mely a szuterin helyiség- 
bán volt megnyitva, igen keresett volt. A kiállított 
tárgyak közül különösen a magyar gyártmányú 
központi hajszárítógép nyerte meg tetszésüket.

A mesteregyesülés tagjai a bemutatók után a 
hajnali órákig igen jó hangulatban maradtak együtt, 
amikor is sok pohárköszöntő hangzott cl, hogy az 
egyesülésnek a jövőben minél több tagja legyen, mert 
a züllésnek indult iparunkat már csak ez mentheti 
meg a végpusztulástól.

Üj március.
írta: Nemes Endre, Nyíregyháza.

Még tart a gyász . . .  de börtönünk felett 
Már ott ragyog a biztató sugár,
Az ígéret már bont ja  szárnyait,
Gyászunk múl’ s pattan a kriptazár.

. . . Börtön, Halál, nem nekünk lett írva . . . 
Volt már Mohács, Világos és Arad, 
Nemzetünk élt és újból fog éli, 
Nemzetünknek csüggedni nem szabad.

Magyar égen már ú j jelek gyulnak . . . 
Lobbannak itt már ú j reménylángok,
Éled a tűz s a magyar mezőkön 
Nagy tél után nyílnak még virágok.

. . . Reped a föld! S indulnak a hegyek! . .
A végeken sötét emberárnyak:
Ha zúg a csöndes márciusi szél,
Ú j tavaszra s ú j csodákra várnak.

Kritika egy kritikáról.
írta: Bak István, Budapest.

Magamról sohasem beszéltem szívesen, sőt kitér
tem az elismerések elől is. I la e cikkemben szerény 
személyemet mégis többször említem, elnézést kérek 
olvasóimtól.

Az egész tanügyi működésemnek fókusza minden 
esetben és időben a szigorú objektivitás, pártatlanság 
és önzetlenség voltak személyi érdekekre való tekintet 
nélkül, ami hálátlan feladat volt a ma tomboló mate- 
rialisztikus és önző világban.

Iparostanonciskolai működésem alatt nemcsak 
kizárólag pedagógiai munkálatokra szorítkoztam, de 
célul tűztem ki a magyar fodpásztársadalom univer- 
sális nívójának emelését is.

Hogy a múltban és nagyrészt a jelenben is milyen 
gyönge anyag megy általában nálunk az ipari pályára, 
azt legjobban az ip. tan. iskolai tantestületek tudták 
és tudják legjobban.

Adatokkal ezúttal nem kívánok szolgálni, nem 
akarván érzékeny területeket érinteni. De egy körül
ményt mégis meg kell említenem. Az ip. tan. iskolai 
tanároknak szomorú, végtelenül lesújtó látvány volt 

és az ma is — az a konstatálásuk, hogy oly sok ma
gyarázat, gyakorló példa után sok-sok tanonc képte
len megírni kifogástalanul (alakilag és helyesírásilag) 
pl. egy iparigazolványt. — Hát persze ugyan ki lenne 
más a hibás, természetesen csak a pedagógus. Az örök 
vád, mely már ugyan régen meg van döntve egyete
mesen, de azért szubjektive megdönhetetlen.

Tegyük fel, (egyébként tényleg előfordul) szak
májában mégis viszi valamire tudását az iskolailag 
abszolút gyenge, színelégtelen bizonyítvánnyal rendel
kező tanonc, sőt mester korában mint szakelőadó az 
ip. tan. iskolában tanít: hogy tud előadni gyenge 
szókincs birtokában és feltudja-e táblára írni néhány 
schlagwortját szabatos stílusban és helyesírási hiba 
nélkül. Mert bármilyen szakelőadásnak nélkülözhetet
len pedagógiai eszköze a tábla és kréta is.
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Az iskolai tudást, az elméleti tudást semmiféle 
viszonylatban sem lehet mellőzni. Az élet iskolája ad
hat gyakorlatot és tapasztalatot: de tudást, elméleti 
tudás nem pótolván, oklevelet sem adhat. Mert pl. a 
mi derék ablakos, vagy drótos tótjaink megjárván 
Amerikát is, bizonyos, hogy megtanultak praktice 
angolul, — de hol állanak még az angolnyelv tanítási 
képességtől, tudástól: teoritice. Részletesebben nem 
óhajtom e súlyos részt sem tovább boncolgatni, az 
előadói magasabb követelményekről - - még ha mester 
is az előadó — elégséges ez az egy szemléltető példa 
is, valamint álláspontom igazolására is, mely állás
pontomat alátámasztottam régebbi cikkeimben, leg
utóbb „Reflexiók egy cikkre” című cikkemben, mely 
cikkemben foglaltakra válaszolt Ramminger István 
fodrászmester „Speciális magyar viszonyok” címen.

Ha az említett fodrászmester alaposabban átol
vasta volna jelzett cikkemet, más mentalitású lett vol
na a konzekvenciája is.

Hogy pedig a fodrász ipartestület — és mind
egyik más iparágbeli testület is a színelégtelen és rossz 
magaviseletű tanoncokat is felszabadítja: hát ennek 
már igazán nem okozója a magyar iparos tanoncis
kolái tantestület. Magam is harcoltam igen sokat e 
képtelen és érthetetlen rendszer ellen. Hiszen akkor 
így kellene tenni pl. a középiskolai bukott diáknál 
az illető igazgatóságnak, amikor is felszabadítja az 
ismétlés elől, átengedvén magasabb osztályba. Dehát 
persze erről szósem lehet sohasem.

Mi pedagógusok sohasem törekszünk pl. t'odrá- 
szati demontsrálásra, illetve műhelyi gyakorlati bemu
tatónak. Nem is említettem ilyet a jelzett cikkemben. 
Nem is tudom megérteni, hogy Ramminger fodrász
mester hogy olvasott ilyet ki cikkemből. Nagyon ter
mészetes, hogy az általam is felhozott qualifikációs 
törvényben pedagógusok részére nem volt, nincs és 
nem is lesz sohasem előírva a demonstrálási utasítás, 
ami logikus is, helyes is, nem a mi tisztünk!

Én ugyanis a „műveletlen” és „tanulatlan” sza
vakat nem használtam. A fodrászmestert mint szak
előadót bíráltam és adtam direktívákat. Jelzett cik
kemnek elejétől-végig ez volt a mottója, az alap
eszméje. Tehát a fodrász iparosságot mint komplex
umot részleteiben nem érintettem. Ismétlem a fodrász
mester szakelőadói demonstrálási követelményeiről 
tárgyaltam.

Én nem tettem volna meg azt az önfeláldozást, 
amit megtett a debreceni iparos tanonciskolái óradíjas 
tanárnő, hogy gyakorlati elsajátításra beszegődött 
egy helybeli fodrászhoz! A kritika, a helyes és sze
mélyekre és érdekekre nem tekintő kritika mindig in
dokolt és termékenyítő hatású. Legfeljebb unszimpa- 
tikus, kellemetlen embernek lesz nyilvánítva az ilyen 
kritikus.

És ha bárki is mond kritikát bárkiről, pláne egy 
pedagógus, — mint ahogy én is tettem — szubjektív 
alapon még sem lehet feleletet adni rá. A tárgyilagos 
kritika jogszerű minden esetben.

Az az ember pedig aki önimádástól mentes, akiben 
a hiúság a legcsekélyebb mennyiségben van meg: fe l
tétlen örömmel veszi az őszinte kritikát, az objektív 
kritikát.

FIGYELEM
Rendezlesse be üzletéi

»GESZLER«~féle központi
hajszárító berendezéssel

Kérjen
árajánlatot

azért, mert ma a sok vizondolálás mellett gazdaságos, 
azért, mert teljesen zajtalan, a vendég nyugodtan tűri, 
azért, mert Ön is nyugodtan dolgozik vele, 
azért, mert az áramfogyasztása a legminimálisabb, 
azért, mert olcsó és csak egy gépet kell kezelni.

G e szle r Já n o s  B udapest
III. Zsigmond utca 38. szám.O L C S Ó
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Szerény személyemnek jelzett cikkemben a direk
tíva megadása, a nívó emelése volt a célom: minden 
személyeskedés nélkül. Ugyancsak ez volt a célom je
lenleg is. Aki mást próbál belőle kiolvasni: téves uta
kon jár.

Egyúttal e témakörben ez az utolsó szavam.

Más utakon.
írta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

Lapunk útján, nem egyszer adtunk már hirt azok
ról a szégyen-papírokról, amelyek az ország több vá
rosaiban, ugyanígy Nyíregyházán is, nehány önérzeté
ről megfeledkezett borbély-fodrász és női fodrász ki
rakatait a kartársak nem kevés bosszúságára, hosszú 
időn keresztül éktelenítik. Az ország legtöbb városai
nak, a szakosztály vezetősége — köztük a nyíregyházi 
szakosztály is — fáradtságot, időt nem kiméivé, éve
ken át igyekeztek a kartársakat a kirakati árszabá
lyok romboló hatásáról meggyőzni s a már régen be
következett veszélyre figyelmeztetni. Ezen kartársak, 
amikor a „hullám” árlapot kitették és azok alapján 
dolgoztak, az őket figyelmeztetni akarókat nem, hogy 
nem hallgatták meg, de egyenesen gúnyosan lemo
solyogták. így a szakma sorsáért aggódó és a szakma 
jövőjét féltő komoly vezetők munkái, a legtöbb eset
ben a semmivé degredálódtak. Ezen munkáknak a 
részvéttelenség, a felkarolás és a hiányos ipartörvé
nyek miatt segítés nélkül, hajótörést kellett szenved- 
niök! Most, amidőn hosszú évek után, elértünk már az 
iparos élet azon periódusához, hogy a több oldalról 
hova-tovább jobban veszélyeztetett iparos érdekek 
megvédésére megalakult az „Ipartestületi Szék” a 
szakosztályok vezetői, a magukról megfeledkezett 
kartársakkal szemben még mindig nem szűntek meg 
türelmeseknek lenni. Még mindig figyelmeztetjük kar
társainkat, mint sorsunknak osztályosait a testvéri sze
retet intő szavaival arra, hogy a nagybeteg szakma 
testén végre szűnjenek meg hullafoltok lenni. Akik 
intőszavunkat megszívlelik, béke jobbunk nekik . . . 
Akik pedig tovább óhajtják folytatni kisded játékai
kat, azok részére, ha úgy akarják, elkövetett inkolle- 
gális dolgaikért, ítéljen az „Ipartestületi Szék"!

B ak  I s t v á n
Fodrászai!
szakirányú technológia

isk. tanár

Rendelje még:, 
ára: P 2.10, 
könyvkeres
kedésben 
P 3.—

című könyve rövidesen megjelenik. Nélkü
lözhetetlen minden fodrásznál.
Tartalom: hajvágás, hajfestés, paróka, koz
metika, úri- és női fodrászat, színházi- és 
műkedvelői fodrászat az ókortól napjainkig.

Megrendelhető a szerző címén:
BAK ISTVÁN ip. isk. tanár, BUDAPEST, 
III. Bécsi út H8. IV. épület, I. emelet 46. és 
lapunk Szerkesztőségében.

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

Tovább__
írta: Törzsök József, Debrecen.

Gondra feküdtem, — könnyekre keltem,
Nem tettem mást, csak mindig pereltem, 
Szidtam a sorsom, birkóztam véle,
S mindig leverten, hullottam elébe . . .

Hogyha meguntam, élűiről kezdtem, 
Vonszolva hordtam a súlyos keresztem, 
Csatát-csatára vívtam a harcot . . .
S mit értem el, -  - csak ú jabb kudarcot.

Barátaim voltak, magamra hagytak, 
Könnyemen százak, ezrek kacagtak . . . 
Hízelgő szavaknak koldusa lettem,
Üiszkötvert kunyhóm lángol felettem . . .

Magasba törtem s mélységbe estem,
Bántóim közt is testvért kerestem, — 
Szívemben máglyát álmokból raktam . . . 
Kertem virágait másnak arattam.

Érdemül mégis megvetést mértek,
Hiába pálmát és babért Ígértek . . .
É lűiről kezdem ismét a harcom,
Mert nem nyugszom meg a szégyen kudarcon.

Előzetes értesítés!
Lapunk szerkesztősége ezúton értesíti a Magyar- 

ország összes borbély-, fodrász és hölgyfodrászmes- 
tereit, hogy 1934. junius hő 4-én az „Ipari Hét" alkal
mával a debreceni borbély-, fodrász és hölgyfodrász- 
mesterek szakosztálya országos kongresszust fog tar
tani. Bővebbet lapunk legközelebbi száma fog közölni.

Szerkesztőség.

Országos tanoncügy! kiállítás 
a kötelező tanoncoktatás ötvenedik 

évfordulója alkalmából.
Május 18-án lesz ötven esztendeje az 1884. évi 

XVII. törvénycikk szentesítésének, amely törvény az 
iparos- és kereskedő ifjak kötelező tanonciskolái ok
tatását elrendelte. Az ötven év előtt alkotott ipartör
vény hatalmas mértékben fejlesztette a magyaror
szági tanoncoktatást.

Az iparos- és kereskedőtanulók kötelező iskoláz
tatásának ötvenéves évfordulója alkalmából az Iparos- 
tanonciskolai Tanítók és Tanárok Országos Egyesü
lete és a Budapest Székesfővárosi lparostanonciskolai 
Tanítók és Tanárok Egyesülete ez év júniusában or
szágos tanoncügyi kiállítást és ünnepséget rendez.

A jubileumi ünnepségeket rendező egyesületek a 
félszázados évfordulót felhasználják arra, hogy a 
nagyközönség előtt szinte teljesen ismeretlen, kevés
re tartott, magyar tanoncoktatásügyet, az alsófokú 
iparos- és kereskedőnevelés inézményeit megismertes
sék a közönséggel. Ezért junius hó 16-tól 24-ig a bu
dapesti városligeti Iparcsarnokban a Nemzetközi Vá
sár után nagyszabású tanoncügyi kiállítást rendeznek, 
amely egészen újszerű látnivalóival, mint a legelső
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ilyen jellegű kiállítás, bizonyára nagy sikerrel fogja 
magára vonni a közöség érdeklődését.

A nagyszabású országos kiállítás előkészítésére 
Förstner Tivadar m. kir. iparoktatási főigazgató el
nöklésével szervezőbizottság alakult, amelynek kere
tében az egyes albizottságok önálló hatáskörrel intézik 
a kiállítás egyes csoportjainak az összegyűjtését és 
elrendezését. A kiállítás iránt nemcsak a szakkörök
ben, az érdekelt iparostanonciskolai tanítóság és tanu
lóifjúság részéről nyilvánul meg igen nagy érdeklő
dés, hanem buzgó odaadással és meleg szeretettel ka
rolták fel azt a magyar iparosság és a kereskedőtár
sadalom testületéi, a hatóságok és a közintézmények 
küldött képviselői is. Előreláthatólag olyan nagy 
sikere lesz ennek a maga nemében páratlan, úttörő 
jelentőségű országos tanonctigyi kiállításnak, ami
lyennel eddig egyetlen hasonló nevelésügyi magyar 
kiállítás sem dicsekedhet. (n. y.)

K O Z ME T I K A ®
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A fény szerepe a kozmetikában.
(Folytatás.)

Tehát a fény élvezeténél mindig arra kell töre
kednünk, hogy csak annyi ideig tegyük ki testünket a 
nap hatásának, amíg az előnyös hatást idéz elő. Ezt 
az irlőt persze absolut érvénnyel meghatározni lehe
tetlen. Függ ez a bőr festék tartalmától, a nap és az 
évszaktól is. Fehér bőrű ember könnyebben kap heves 
bőrgyuiadást, mint a barnább és tavasszal erősebb a 
nap ultraviolett sugártartalma, mint nyáron. Ezért az 
első napozás sohase tartson fél—egy percnél tovább 
s ezek igen fokozatosan, ha a bőrünk már kissé bar- 
nulni kezd, mehetünk tovább a nap élvezésében.

Már ezzel is érintettük a napfény hatásának a 
bőrön való megnyilvánulását. Tehát, ha napfény, vagy 
kvarcfény hat a bőrre, megfelelő adagolásban, akkor 
a bőrben erős festék képződés indul meg s a bőr, - - 
mint mondani szokás -  lebarnul. Ezt a festék képző
dést összefüggésbe hozták a napnak bizonyos beteg
ségekre gyakorolt jó hatásáról.

Kétségtelen ugyanis az, hogy különösen a tuber- 
culoticus megbetegedések, de még sok másfajta be
tegség is, gyógyulásra hajlamosak, sőt a bőr tubercu- 
losisa akkor is meggyógyul a napozásra, ha a beteg 
részeket letakarjuk. A napfény hatására további jelen
tős erő és súlygyarapodás is állhat be. A besugárzás 
ezen ú. n. általános hatását Jesionek a bőr festéket 
termelő rétegének belső elválasztáséi mirigy működé
séhez hasonló sajátságának tulajdonítja.

Van ezen kívül a besugárzásnak még egy másik 
igen jó hatása, 1. i. hogy a bőrön a baktériumok sza
porodását meggátolja. Nem szabad elfelejtenünk te
hát azt, hogy ha a bőrt nagy felületen sugározzuk be, 
igen sok baktérium okozta bőrbántalmat kerülhe
tünk el.

Minthogy az elmondottakból megállapítható, 
hogy a fénysugarak nagyon alkalmasak a bőr és az 
egész szervezet egészségének fenntartására és a mai 
modern ember ízlésének a napbarnított ú. u. olajbarna

bőrszín kellemes, nyugodtan élvezhetjük a napfürdó- 
zést.

A napnak hatását a kozmetikában igen kiterjed
ten alkalmazzuk, de főként abban az alakjában, mi
dőn ú. n. reactiv lobosodásokat idézünk elő vele. 
Ilyen betegségek a mindenki által jól ismert pörzse- 
néses, vimmerlis arcbőr, ez ú. n. fiatalkorú acme, to
vábbá az orr és arcpirosság, mely szintén genyes pat
tanásokat is okozhat. A fény jó hatását az ilyen ese
tekben annak tulajdonítják, hogy a baktériumok el
pusztulnak, a bőrben erősebb lesz a véráramlás, to
vábbá, hogy a bőrgyuladás folytán a szaru réteg le- 
hámlik.

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

látott levelekre, válaszbélyeg mellékelésével válaszol a kozme
tikai rovatunk vezetője, Dr. Bősze Lajos orvos, v. egyetemi 
tanársegéd. Cime: Debrecen, Ferenc József út 59. 1. cm. Tele
fon 11—82.

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

(Folytatás.)
25. §. Az ipartestületi békéltető bizottság iparos 

tagjai az ipartestületi elöljáróság tagjai, illetőség 
póttagjai. A békéltető bizottság segédtagjait és se
gédpóttagjait az elöljáróság tagjainak és póttagjainak 
megfelelő számban az ipartestülethez tartozó iparo
sok összes segédei választják.

A választás foganatosítása végett az ipartestület
hez tartozó iparosok segédeit az iparhatósági biztos 
hívja össze választóülésre. Az összehívás vagy írásos 
meghívó útján, vagy a meghívást tartalmazó ívek 
körözésével történik. Az utóbbi esetben az íveket ipa- 
rosonkint kell a neki dolgozó összes segédekkel alá
íratni. írásos meghívó esetén ezt az ipartestület tag
jaihoz kell intézni, azzal a meghagyással, hogy a meg
hívót az általuk alkalmazott segédekkel azonnal kö
zöljék és láttamoztassák.

Azt az ipartestíieti tagot, aki a meghívót az ál
tala alkalmazott segédekkel kellő időben nem közli és 
nem láttamoztatja és muasztását elfogadhatóan nem 
igazolja, az ipartestületi szék megfelelő eljárás után 
busz pengőig terjedhető pénzbírsággal sújthatja.

A választást az iparhatósági biztos vezeti, aki a 
választás megkezdése előtt közli a megjelent segé
dekkel, hogy hány bizottsági tagot és hány póttagot 
kell választani és hogy csak olyan segédeket lehet 
megválasztani, akik az ipartestülethez tartozó iparo
soknál vannak alkalmazásban, huszonnegyedik élet
évüket betöltötték és magyar állampolgárok. A válasz
tást szavazó-lajstromokkal titkosan kell foganatosí
tani. Azok, akikre a legtöbb szavazat esett, az ipartes
tületi békéltető bizottság segédagjai, a reájuk esett 
szavazatok száma szerint következők a bizottság se
gédpóttagjai. Szavazategyenlőség esetében sorshúzás 
dönt.

Folytatása következik.

BORBÉLY- és FODRÁSZÜZLET Debrecenben, a főtérhez 
közel, három személyes kiszolgálásra berendezve, sürgősen el
költözés miatt igen olcsóért eladó. Cim lapunk szerkesztő
ségében.
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H Í R E K .

Halálozás. Kolozsvári Gyula borbély- és fodrászmester 
kartársunk 52 éves korában, rövid, de súlyos szenvedés után 
meghalt. Özvegyén kívül három kiskorú gyereket hagyott 
hátra. A debreceni szakosztály őszinte részvétét fejezve ki az 
özvegynek és koszorút küldött az elhunyt ravatalára. 
Őszinte részvéttel. Szerkesztőség.

A Szegedi Ipartestület elnöke ismét Körmendy Mátyás.
A szegedi Ipartestület elnökválasztásán ismét Körmendy Má
tyás iparostársunkat, — aki egyben országgyűlési képviselő 
is — választották meg. Körmendy Mátyás neve országosan 
elismert, önzetlen munkássága sokszor visszhangra talált azért 
mert a jogos ipari érdekeket a parlamentben is igen sokszor 
szóvátette. Az ipari vásár, valamint az ipartestületi székház 
megvalósítása is az ő nevéhez fűződik. Mi a magunk részéről 
örömmel vesszük a hírt és bízunk abban, hogy közéleti mun
kássága a jogos ipari érdekek megvalósítására fog eredmé
nyeket hozni. Megválasztása alkalmából lapunk szerkesztő
sége ezúton fejezi ragaszkodását és őszinte örömét Kör
mendy Mátyásnak.

Atrocitások Szatmáron. A románmegszállás alatt tőlünk 
elrabolt Szatmárról kaptuk a következő nem mindennapi 
hirt. A kartársaink a túladóztatások végett kivétel nélkül adó
hátralékban vannak. Erre az ottani hatóság egy szombati na
pon az összes úri- és hölgyfodrász üzleteket hatóságilag be
záratta. A kartársak alig tudták kivívni azt, hogy már a kö
vetkező hétfői napon dolgozhassanak, de kötelezték őket a r
ra, hogy záros határidőn belül hátralékos adójukat részletek
ben fizessék meg.

Most a kartársak ezen a nehéz helyzetükön úgy akarnak 
segíteni, hogy szövetkezeti alapon fognak tömörülni mindnyá
jan, remélve azt, hogy így adófizetési kötelezettségüknek ele
get is tudnak tenni.

íme itt egy atrocitás a sok közül, amely fényesen világít
ja meg a kartársaink üldöztetését a közeli Szatmáron! (n -y.)

A debreceni Iparoskor kulturdélutánja. A debreceni 
Iparoskor február hó 25-én, vasárnap délután tartotta szoká
sos kulturdélutánját. A műsoron szerepelt többek között 
Nagy Gábor, lapunk felelősszerkesztője is, aki egy felolvasás 
keretében ismertette Törzsök József kartársunk, lapunk mun
katársának egy pár versét és annak irodalmi értékét. Az elő
adáson szép és nagyszámú közönség volt jelen és örömmel 
regisztráljuk azt a sikert, amely elismeréssel adózott Törzsök 
kartársunknak azzal, hogy személyét a méltán megérdemelt 
tetszésnyilvánítás legszebb kifejezésével a pódiumra hívta.
Mi ismerjük Törzsök kollégánk irodalmi tehetségét és gratu
lálunk ezen lap őszinte és elfogulatlan hasábjain is. (n v.)

A jogosulatlan iparűzés. A kereskedelemügyi miniszter 
7382/1934. K. M. XVIII. szám alatt kibocsátott rendeletével a 
kontárkihágási ügyek soronkivüli nyolc nap alatti elintézését 
szorgalmazza. Ugyanezek tárgyában jelent meg korábban a 
172.510/1932. K. M. számú rendelet is, melyről a miniszter úr 
megállapítja, hogy minden törvényhatóság első tisztviselője 
megértette a rendelet intencióját. Most azonban sajnálattal 
hallottuk a Magyar Fodrászmesterek 1934 február 12-én ta r
lóit országos nagygyűlésen felhozott panaszokat, hogy mind
ezen rendeletek ellenére több esetben csak késedelmesen foly
tatják le egyes helyeken a jogosulatlan iparüzőkkel szemben 
tett büntető eljárást, amelyet remélünk, a jövőben nem lesz 
okuk panasz tárgyává tenni.

Megrendszabályozzák az újpesti filléres borbélyüzleteket.
Az utóbbi időben egyre-másra érkeztek feljelentések az új
pesti tisztifőorvosi hivatalhoz, hogy a gombamódra elszapo
rodott és piszkos odúkba fészkelt filléres borbélyüzletek nem 
tartják be az előírt közegészségügyi szabályokat és valósá
gos terjesztői a legkülönbözőbb bőrbetegségeknek s emellett 
nem kis konkurrenciát okoznak az árakat tartó rendes bor
bélyüzleteknek. A tömeges feljelentésekre a tisztifőorvosi hi
vatal utasította az összes kerületi tisztiorvosokat, hogy tart
sanak razziát az árromboló, filléres borbélyüzletekben és mind
azoknak az üzleteknek azonnali bezárása iránt intézkedjenek, 
amelyek nem felelnek meg a higiénia követelményeinek.

A budapesti Mesteregyesület revü kiállításáról. Budapes
ten február hó 25-én tartott divatrevü bemutatóján a kiállítók 
között találkoztunk egy „Simplex” elnevezésű tartós ondoláló 
készülékkel, amelyet Kánitz Iván, az „Inectó” folyékony haj
festék képviselője hozott forgalomba. Volt több magyar gyárt 
rnányú gép és árú is. Különösen feltűnt Geszler János kolle
gánk, lapunk munkatársának igen praktikus központi hajszá
rító készüléke, amelynek a kezelése a legkönnyebb és igen 
ügyesen megszerkesztett kapcsolóval van ellátva. Megjegy
zem, hogy csak egy ilyen bemutatón láthatja meg az ember 
a legmodernebb, a szakmához tartozó és nélkülözhetetlen kel
lékeket, amelyek iparunkban nemcsak szükségesek, hanem 
nélkülözhetetlenek is. (n—y.)

A bécsi tavaszi nemzetközi vásár márciusban lesz. Ez év
ben március II 18. között tartják meg Bécsben a tavaszi nem
zetközi vásárt. Ennek a nemzetközi árumintavásárnak a te r
jedelme most különösen nagynak Ígérkezik, mert nemcsak az 
osztrák termelés, hanem a külföld széles gazdasági körei is 
bizalommal vannak eltelve a világgazdasági, de különösen az 
osztrák helyzet javulása iránt. Az a tény, hogy mintegy 19 
más külföldi állam mellett, ahonnan 32 különböző szakma mu
tatkozik be termelésével, Nagybritánnia és Magyarország is 
első ízben vesz részt reprezentatív módon a bécsi vásáron, a 
legékesebb bizonyítéka annak, hogy a külföld bizalommal te
kint az osztrák gazdasági élet alakulása és fejlődése elé. A 
bécsi vásár látogatói ez évben is számbavehető utazási ked
vezményekben és könnyítésekben részesülnek úgy az osztrák, 
mint a külföldi vasútvonalakon.

Előadás az újságreklámról. A Budapesti Napilapok Tes
tületé a modern kereskedelmi és ipari hirdetésekről, a hatásos 
reklámról- és a célhozvezető propagandáról több előadást kí
ván tartani. Az előadássorozat március 2-án este 7 órakor a 
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara dísztermében dr. Berkes 
Róbert bevezetése után kezdődött meg.

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 közöltet- 
nek. Kéziratokat és leveleket a szerkesztőség nem ad vissza. 
Válasz levelekre, válaszbélyeg mellékelésével ad értesítést a 
Szerkesztőség.
FIGYELEM! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 

bizalommal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, — 
Gyöngyvirág ucca 3. szám. — Válaszbélyeg melléke
lendő!

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

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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C s a k  asz ig a szsá g  győzzI
■ 0  ■  Hfl VJ| M  -borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek. 
■ J  I  E b ■ ■  ■■ -borotvák szakszerűen vannak köszörülve.
Í j  1 I I  ftJ-borotvának tartós az éle.

■ §  ■ ■  ■ ■ -n é v  önmaga is teljes garanciát jelent.

Elismert angol borotvakések rak
táron 0 B LE H  A Non plus ultra 
hajvágó-oiló l-a minőség, 18 és 
19 cm 7-— pengő 0  Hajnyiró- 
gépek, fenőszijak legfinomabb  
bőrből és valódi gurrtnival ellátva 
0 Ecsetek dús raktára

Bleha—Supra-borotva félfrancia él, 4/8-as barna nyél. . 
Bleha—Szecskó- „ francia él, 4/8-as fehér nyél . . .
Bleha 20-as „ homorú él, 3, 4 és 5/8 fekete nyél
Bleha 24-es „ francia él 2 /8 ..................................
Bleha 25-ös „ 3 8, 4/8, 5/8 francia él, erős nyéllel
Bleha 27-es „ francia él, la fehér csontnyél . .
Bleha 28-as „ francia él, la fehér csontnyél. . .
Bleha 29-es „ francia él, la fehér csontnyél. . .
Bleha 33-as „ l/4 homorú él, erős, fekete nyél .
Bleha 50-es „ félhonioru él, fehér csontnyél . .
Bleha 76-os „ 4 és 5/8, homorú él, fehér nyél .
Bleha 77-es „ félhoinoru él, fehér csontnyéllel. .

6-50 P 
5‘-  P 
8'— P 
4'50 P 
5-CO P 
4'80 P
4 80 P
5 40 P 
5‘-  P 
7 60 P 
9 ' -  P 
6'20 P

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

Fontos!
Szenzáció!

Nem g ép !
Nincs áram a fején! 
Kifogástalan eredményt nyújt! 
Nem folyik, nem éget!

az egyetlen t ö k é l e t e s  villanynélküli 
tartós hullámositó készülék

Kérjen díjtalan bemutatást

GAÁL SAN POR,6.
Telefon: 4 2 -1 -1 6 . Budapest, VII., Rákóczi~úl t. sz.
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