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Figyelem! •  Uj találmány!

Villany ondói n  tarlós ondoM!
Vendégei meg lesznek elégedve, meri

100%-ig biztos
a „K " hullám tarlós ondoláló gép!

TELJESEN VESZÉLYTELEN, a városi, áramtól el van 
szigetelve azzal fémesen nem érintkezik, áramütés 
ki van zárva, mert kisfeszültségű.

. FELTÉTLEN ÜZEMBIZTOS. Csökkentett feszültséggel 
dolgozik, nem melegszik túl, mert transformatorral 
működik. Erős, gondos összeépítés.

KEVÉS ÁRAMFOGYASZTÁS. Rövid fűtési időtartam 
pontos méretezése, áram megtakarítást jelent.

PRAKTIKUS. Minden hálózati feszültségre használható, 
egyszerűen átkapcsolható.

SPECIÁLIS. A legmodernebb konstrukció, hosszú gya
korlati tapasztalatok alapján épült.

KÉNYELMES KEZELÉS. Alkatrészei egyszerűek, köny- 
nyen szét szedhetők, egymástól teljesen függetlenek.

Kolozsváry Gyula
Megtekinthető ugyanott! hSigyfodr&sz

Kérjen árajánlatot! Debrecen, D égenieid fér 2 .
____ _________ :________  T elefon: 33-12.

Hirdetett
Ön már a

Vidéki Úri és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

?
H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN! ! ! ,
mert hirdetései

biztosak, jók és olcsók!

Kartársak csakis lapunk hirdetőinél 
vásároljanak!

SZENZÁCIÓS!

A PABOR
a jelen kor legtökéletesebb, ártalmatlan 
folyékony hideg festék, melynek csodás 
színei a fodrászok legmerészebb képzeletét 
is felülmúlja.

Magyarországi vezérképviselő:
Hockstock Lajos Szombathely, Itollán Ernő uccu. 
Hattyú Illatszertár Győr, Baross ucca.
Kántor Ernő és Társa cég, Debrecen.
Stetner Imre „Arany Korona” Illatszertár, 

Nyíregyháza. Zrínyi Ilona ucca 1.
Gémes István fodrász, Szentes.
Vágó Endre Illatszertár, Nagykanizsa.
Dcro Géza illatszertár, Tatatováros.
Vadász Miklós drogéria, Hódmezővásárhely.
Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút.

10—15 perc alatt tökéletesen fog, 
nem kopik, elsőrendűen Dauerolható a

P A B O R
Amerikai hajfesték, az egész világon ismert s rövid 
időn belül minden fodrásznál, aki a vendégét jól akar
ja kielégíteni, nélkülözhetetlenné válik.

Számos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

P A B O R n a k
melyre külön kézbesített meghívó útján kérjük t. 
Fodrász Urakat, hogy saját érdekükben is okvetlenül 
jelenjenek meg.

Díjtalan prospektust és színkártyát kérhet bárki.

A PABOR kapható minden jobb szakiizletben.

Vezérképviselő és forgalombahozó:

SILBER LEÓ BUDAPEST
VI, KIRÁLY UTCA 14. SZ.
I. EMELET.

TELEFON:

255-74.
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Beszámoló a miskolci úri- 
és nőifodrász-meslerek kamarakerüleij 

nagygyűléséről.
írta: Nyilrai József, Miskolc.

A miskolci úri és nőifodrászmesterek szakosztálya 
f. hó 12-én délután 4 órai kezdettel igen népes Kama
rakerületi nagygyűlést tartott, ahol a budapesti mes- 
tertársak kiküldöttein kívül: Debrecen, Nyíregyháza, 
Eger és a kamarai kerület kisebb városainak borbély 
és fodrász mesterei is számos taggal képviseltették 
iparunkat.

A nagygyűlés tárgyát a szakmánk terén általáno
san észlelhető súlyos gazdasági viszony ismertetései, 
majd a bajok orvoslásainak módozatai merítették ki.

Az ülés dr. Kovács Lajos, a nagygyűlés jegyzője, 
a magyar „Hiszekegy” elimátkozásával kezdődött, 
majd Mikes Bertalan a nagygyűlés elnöke üdvözölte a 
sokfélül öszejött kiküldötteket s velük egyetemben a 
miskolci Iparkamara, a hatóság, a sajtó küldötteit és 
a miskolci borbély és nőifodrászmesterek sz. o. tagjait. 
A szép elnöki megnyitó után Kerekes József miskolci 
mestertársunk a fodrász ipar szomorú helyzetét is
mertetve, rátér arra, hogy az együvé tartozó ipari 
szakmák a helyi viszonylatból kiindulva: országos ér
telemben is egy-egy népes családot alkotnak s miként 
a család tagjainak is a leglélekbevágóbb erkölcsi köte
lessége, hogy egymást támogassa, ezek szerint a bor
bély és fodrász szakmai családoknak is az lenne leg
főbb ereje, ha egymás ügyeit támogatva valóban egy 
hatalmas táborba kovácsolódva, teremtenék meg a ma
gyarországi borbély és fodrász iparosok nagy csa
ládját.

Dualovszky Mihály a miskolci Keresk. és Iparka
mara alel nőké, mint a Keresk. és Iparkamara küldötte 
üdvözli ezután a Kamarakerületi nagygyűlést és elnök
ségét. Megrázó erővel mutat rá az ipar gazdasági le
romlottságának főforrásaként a megcsonkított ország 
határaira, egyben kitartásra és egymás megbecsülésé
re hívja fel a figyelmet, amely alapvető pillére lehet

gazdasági fölerősödése szakmánknak és az átokként 
reánk nehezülő trianoni határ megdöntésének!

Silló István a budapesti nőifodrász ipartestület 
aielnöke, a nőifodrászipar veszedelméről tart előadást. 
Ismerteti azokat a visszaéléseket, amelyek az Ipar és 
kereskedelemügyi miniszternek egy 1928. évben ki
adott engedmény rendelete következtében elharapó
zott, amely abban áll, hogy ha felnőtt korú nő vállal
kozik a nőifodrászipar gyakorlására, abban az esetben 
is jogosított iparigazolvány elnyerésére, ha 3 havi tan
viszony elvégzése után ezen iparnak csupán egyik ré
szére — a vassal való hajhullámositásra nyert valame
lyes képesítést, akkor az ilyen hiányos képesítést nyert 
iparigazolvány tulajdonosa nem képes versenyképessé 
felemelkedni, sőt nap-nap után jobban és jobban alá 
ás-a a szakma életképességét. Arra inti a mestertársa
kat és kéi i tartózkodjanak az ilyen engedményezett 
képesítésekre való vállalkozástól, amely a legszembe
tűnőbb veszedelme a nőifodrászati iparnak!

Grosch Miklós a borbély és fodrászmester orsz. 
szövetségnek az elnöke a tanonctartás kérdésével fog
lalkozik. Utal arra, hogy a törvény szabályai szerint a 
segéd nélkül, vagy 1 -2 segéddel működő iparos (2 
segédig) csupán 1 és a több segéddel dolgozók pedig 
minden 2 segéd után egy, de összevéve legfeljebb is 
három tanoncot tarthat. Ezt a rendelkezést azonban a 
legtöbb ipartestület figyelmen kívül hagyja és igv tör
ténik aztán, hogy olyan iparosok is fordulnak ma elő, 
akik egyetlen segédet sem, de 5—6 tanulót is alkal
maznak. Ez az egyik és legfőbb oka annak, hogy a 
legtöbb iparágak és ezekkel együtt a mi iparunk is 
tultenyésztést nyert a szűkre méretezett országhatá
runkon belül kínálkozó munkavállalási alkalmakkal 
szemben.

Javasolja a tanviszony idejének legalább négy év
re való kibővítését és a képesítés megszigorítását.

Gulyás' György a budapesti fod'rászmesterek kon
tárbizottságának elnöke a kontárkérdésről szól. Elő
adja, hogy a kontár-ügy rendezése társadalmi ügy. 
Szociális probléma, amelyen a törvény támogatásán
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(ni: a magunk erejének keretén belül, a szó erejével 
rábeszéléssel is igyekeznünk kell javítani.

Gulyás György előadása után, aki Jőnutz József 
kartársunk helyett jelent meg, Fuchs H. Imre ip. ka
marai beltag Debrecenből terjesztette elő javaslatát az 
árszabályozás ügyében.

A nagygyűlés magáévá tette a javaslatát, mely 
szerint az országunk területén az ötvenezer laköson 
aluli városokban kettő, inig azonfelül pedig 3 ársza
bálynak a megvalósítását tartja szükségesnek olyan 
értelemben, hogy az ezen árakat a Borbély és Fodrász
mesterek Országos Szövetségének delegált tagjaiból 
levő bizottság határozza meg és az illetékes hatóság
hoz terjessze is fel jóváhagyás végett.

Az országos vasárnapi munkaszünet kérdésében 
Fazekas Károly (Miskolc) terjesztette elő a határozati 
javaslatot. Ennél a pontnál éles vita fejlődött ki, szen
vedélyes közbeszólásokkal, amely hozzászólásokból 
látva az elnök, Mikes Bertalan ezen ügynek időszerűt
lenségét és országos viszonylatban való tárgyalásának 
jogalap hiányát, elnöki jogánál fogva napirendről le
vette.

Nagy Gábor lapunk felelősszerkesztője tartott 
előadást „a szaksajtó” szükségessége iparunkban és 
annak kulturális jelentősége” címen, melyet szószerint 
leközlünk.

Mélyen Tisztelt Nagygyűlés!
Kedves Kartársaim!
Mielőtt rátérnék előadásomnak ismertetésére, me

lyet „A szaksajtó szükségessége iparunkban és annak 
kulturális jelentősége” címen fogok ismertetni, öröm
mel tolmácsolom a debreceni borbély- és férfi fodrász- 
szakosztálynak őszinte üdvözletét a Nagygyűlésnek s 
egyben köszönöm e gyűlés megrendezését a Miskolci 
Úri- Nőifodrász Szakosztály Vezetőségének!

Mélyen Tisztelt Nagygyűlés! A Szaksajtó szük
ségességét kívánom ismertetni. A szaksajtónak rend
kívül nagy jelentősége van, úgy ipari, mint társadalmi 
vonatkozásban. A sajtó szükséges, mert az ipari élet 
legfőbb és legerősebb fundamentuma, szilárdan áll a 
jogos ipari érdekek mellett. Ha szüksége mutatkozik 
annak, hogy bármilyen közéleti működést kritika tár
gyává tegyen, az elől már csak azért sem zárkózhatni 
el, mert éppen a sajtó az, amelyik köteles azt meg
tenni. Hogy mennyire szükséges az ipari-szaksajtó, azt 
csak úgy jellemezhetem, hogy úgy iparunkban, mint 
bárhol, minden kultúrembernek az életszükségletének 
legfőbb alapfeltétele. Sohasem volt olyan szükség a 
szaksajtóra, mint most. Betűi — az ólomkatonák — 
állandóan mint egy védősereg ott állanak a jogos ér
dekek szolgálatában és harcolnak azért -— érdekeink 
állandó megvédése mellett külön is, hogy mindnyá
junknak az élete jobb legyen. Bekopogtat oda, ahol 
segítséget lehet kapni, de harcba is száll azokkal, akik 
iparunk fejlődését, tehát javát nem szolgálják, illetve 
akadályozzák.

A Sajtó nagy hatalom. Éppen azért joggal lehet 
kívánni tőle azt, hogy azok az ólomkatonák tiszta 
fegyverekkel és igazságosan működjenek. Hazánkat 
megcsonkította Trianon, de a sajtónkat nem!

A napi-sajtó is állandóan követeli azt, hogy „Igaz
ságot Magyarországnak” és-mi - a fodrász Ipari-szak
sajtó képviselői ugyanezt valljuk és hirdetjük, de azt 
is, hogy segítséget és árvédelmet a tisztes Borbély és 
Fodrásziparnak.

Kultúrál is jelentőségét is ismertetni kívánom. A 
szaksajtó állandóan napirenden tartja az ipar fejlesz
tését. Tanít, tanácsokat ad' és megjelöli azt az útat, 
amelyen haladni kell.

Cikkei nyílt és őszinte tartalmuknál fogva megje
lölik a cselekvés módozatait és útat engednek a kar
társaknak irodalmi tehetségük érvényesítésére.

Lapomat — a „Vidéki Úri és Hölgyfodrászok 
Szaklapjáét — magam alapítottam tisztán csak azért, 
hogy védjem és ápoljam a tisztes úri- és női-fodrász- 
ipart. Tudtam, hogy szükség van rá, miért is fáradsá
got és áldozatot nem kíméltem. Vannak olyan idők, 
amikor az ember érzi és tudja egyes dolgok szüksé
gességét, amelyek megvalósításával segíteni tud1 kar
társain és iparán és kötelességének tartja, hogy ily ne
mes célok szem előtt tartásával azt minden körülmé
nyek között meg is valósítsa.

Én a sajtó fegyverét az igazságosság nevében és 
e cél elérése érdekében hirdetem és használom és egy
ben hirdetem azt, hogy a magyar borbély- és női fod
rász iparos társadalom élni akar, e célból azonban nem 
kér áldozatot senkitől, csak védelmet és olyan jogsza
bályt, amely biztosítja mindnyájunk jogos érdekeit -a 
piszkos konkurrenciával szemben!

Védem és védeni fogom iparunkat az ólomkato
nákkal mindaddig, amíg csak erőm engedi, mert tu
dom azt, hogy „a beszéd az elröppen rövid pár nap 
alatt, de az irás mindég — az örökre megmarad!”

Végül Hercog József, mint a budapesti Mester
egyesülés elnöke ismertette a mesteregyesülés céljait 
és országos szervezkedését, kérve a tagok mentői na
gyobb számban való belépését.

Eckert Bálint ip. testületi elnök Budapest és dr. 
Csallóközy orsz. szöv. titkár Budapest igen értékes, 
napirenden kívüli felszólalásaik után, az elnöklő Mikes 
Bertalan az ülést berekesztette.

Ezen nagygyűlés megrendezéséért nyilvános kö
szönet illeti a miskolci szakosztály vezetőségét, élén 
Mikes Bertalan sz. o. elnökkel, akik nehéz és fáradsá
gos munkával valósították azt meg.

Kolozsvári Gyula (Debrecen) üdvözlő beszédét az . 
idő előrehaladott voltára való tekintettel, Írásban ju
tatta el a szakosztály elnökségéhez ismertetés végett.

*
A nagygyűlés után bankett volt, mely a legjobb 

hangulatban a késő éjszakai órákban ért véget.

Válasz Budapestre 
— a névtelen cikkírónak.
A Budapesten megjelenő „Fodrász Újság" folyó 

évi augusztus hó 5-én megjelent számában „Felelet a 
kis kíváncsinak” című cikkére a következőket vála
szolom:

1. Valótlan az, hogy Grosch Miklós az Országos 
Mesterszövetség alelnöke, az Országos Kongresszusnak 
bejelentette volna azt, hogy ő képviseli a Budapesti 
Borbély- és Fodrász-Ipartestületet is. A kongresszusi 
ülésről hivatalos gyorsírói jegyzet készült, de a jegy
zőkönyvben nem szerepel. Ellenben valóság az: Grosch 
Miklós bejelentette azt, hogy a Borbély- és Fodrász
mesterek Országos Szövetsége részéről, mint a kon
tárellenőrző bizottság elnöke van jelen.
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2. Valótlan az, hogy a közlésre szánt meghívót 
május hó 20-án küldték volna el és azért nem volt kö
zölhető. Ellenben valóság az: a kongresszusi meghívó 
szövegét (lásd a budapesti „Nőifodrász” szaklap 1934 
évi május hó l.-i számát és a „Vidéki Úri és Hölgy
fodrászok Szaklapja” 1934 évi április hó 15.-i számát) 
a Kongresszusi Előkészítő Bizottság határozattal 1934 
évi április hó 19-én postára adta, kérve annak közér
dekből való közlését. Valóság az, hogy ezen mellőzés 
dacára, melyet a Bizottság jegyzőkönyvileg is megál
lapított, hogy a kongresszusi meghívót, amelyen már 
a teljes programm is megvolt, 1934 évi május 27-én 
csak megküldötte — és nem pedig május 20-án — de 
ezt már nem közlés végett.

3. Azon kérdésére a névtelen cikkírónak, hogy 
mi történt a Kongresszuson és azon kitételre, hogy 
„tyukszempolitikát folytat a szaklap”, az a válaszom, 
hogy olvassa el szaklapom cserepéldányát; ha pedig 
nem látja meg a sorozatos cikkeket, amely kivonata 
a hivatalos kongresszusi jegyzőkönyvnek, — fáradjon 
el a Vakokat Gyámolittí Országos Egyesülethez (Bu
dapest VII. Hungária körút), ahol minden ilyen ügyek
ben a legszívesebben állanak rendelkezésére.

Külön meg kell jegyeznem azt, hogy a kongresz- 
szuson történt d'olgok már is eredményeztek annyit, 
mint a névtelen cikkírónak egész életében a közéleti 
működése (cikkének Ízléstelenségéből megállapítható), 
pedig a hatósági intézkedések, illetve a kérelmek tel
jesítései ezután fognak megtörténni.

Végül csak annyit, hogy máskor, ha cikkre vála
szol a nagy nyilvánosság előtt, ne felejtse el a nevét 
sem aláírni a cikkének, mint a meghívó léke ízlését és 
jelenleg is a szaklap cserepéldányának a megküldését, 
mert ez a sok „beteges” feledékenység komolyabb kö
vetkezményekkel fog járni, mint a „beteges kíván
csiság”.

Tovább, mint névtelennel ilyenformán tárgyalni 
sem pro, sem contra nem óhajtok, ellenben azt figyel
mébe ajánlom, hogy a közérdekű dolgokra sokkal 
több gondja legyen, de ha mégis elfelejtette, a kér
désre férfiasán álljon ki és válaszol jón, nem pedig ilyen 
kávéházi hangon, amely nem szaklapba való, hanem 
egy vicclapba, de ott is csak úgy, ha nincs más, mivel 
a lapot megtölteni lehessen.

Nagy Gábor, 
felelősszerkesztő.

Levél a szerkesztőséghez.
Az Országos Kongresszusunkkal kapcsolatos cik

künkre a következő sorok közlésére kérték fel lapunk 
szerkesztőségét.

Vidéki Űri- és Hölgy fodrászok Szaklapja 
tek. szerkesztőségének

D e b r e c e n .

Lapjuknak julius 15-iki számában az első oldalon 
kifogás tárgyává teszik, hogy a Debrecenben június 
hó 4-én megtartott Országos Eodrászkongresszuson 
központunk nem volt képviselve.

Szíves tudomásulvétel végett közöljük, hogy an
nak idején Zelinger Ede urat, választmányunk tagját 
kértük fel Központunknak az Országos Fodrászkong
resszuson való képviseletére, s őszintén sajnálunk,

hogyha Zelinger Ede úr képviseletünkben nem jelent 
volna meg a Kongresszuson.

Arra a megjegyzésükre, hogy miért utazott el 
Papp József elnökünk Debrecenből junius hő 3.-án, 
közöljük, hogy elnökünknek a kereskedelemügyi mi
nisztériumban fontos tanácskozása volt s emiatt nem 
vehetett részt a junius 4.-én tartott kongresszusukon.

Fentieknek b. lapjukban való közlését kérve, 
maradtunk

Budapest, 1934. julius 17.
teljes tisztelettel

Dr. Dobsa László s k. igazgató, Papp József sk. elnök.
Megjegyzés: Ezen közleményre megjegyezzük, 

hogy Ztílinger Ede a debreceni Kereskedelmi és Ipar
kamarának alenöke és az IPOK választmányának tag
ja, bejelentése alapján, az IPOK képviseletében jelen 
volt. Ugyanakkor rövid tartózkodása után sürgős 
dolga miatt eltávozott. Mi elismerjük, hogy Papp Jó
zsefnek, az IPOK elnökének halaszthatatlan dolga 
akadt és sürgősen elkellett utaznia, azt is elismerjük, 
hogy Zelinger Ede kamarai alelnöknek is sürgős dolga 
volt. De azt nem ismerhetjük el, hogy az egész, úgy
szólván az IPOK összes vezetőségének, akik Debrecen
ben voltak, sürgősen elkellett volna utaznia. Különben 
is képviseletet vállalni csak úgy szabad, ha sürgős dol
gok nem adják elő magukat, legalább is olyanok ame
lyek az eltávozást teszik szükségessé. Ezen okok alap
ján a jövőre való — s egyben iparunk érdekében cik
künket fenntartjuk.

Nagy Gábor, felelős szerkesztő.

A debreceni borbély- és  
Fodrászmesferek szakosztályának  

átirata a m. kir. Rendőrkapitánysághoz
A Debreceni Borbély- és Fodrászmesterek Szak

osztálya azon tiszteletteljes bejelentéssel fordul a Tek. 
Rendőrkapitánysághoz, hogy, bejelenti azt, miszerint 
a városunk területén a borbély és fodrászüzleteket a 
törvényes zárórán túl úgy hétköznap, mint ünnepna
pokon nyitvatartanak, vagy pedig lehúzott redőnyök 
mellett dolgozva, nem tartják azt be. Kéri ezért Szak
osztályunk mély tisztelettel a Tek. Rendőrkapitány
ságot, hogy a borbély és fodrászüzleteket a rendőr
közegekkel legszigorúbban ellenőriztetni méltóztassék.

Mély tisztelettel felhívjuk a Tek. Rendőrkapitány
ság figyelmét arra, hogy a város területén sok olyan 
borbély és fodrászüzlet van, amelyiknek hátsó bejárata 
van, vagy pedig a tulajdonos is ugyanabban a házban 
lakik és így kadálytalanul kijátszva a hatóságok ellen
őrzését, ezt akadálytalanul űzi. Kérjük egyben tiszte
lettel, hogy városunkban a kontárok ellenőrzését is a 
legszigorúbban elrendelni méltóztassék.

Szakosztályunk ezen kérelmet azzal a tisztelet
teljes kéréssel terjeszti elő, hogy a legsürgősebben 
végrehajtani méltóztassék.

Debrecen, 1934. évi augusztus hó 8.-án.
sz. o. elnök., sz. o. jegyző.

Kartársaim! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Űri- és Hölgyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!
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A kecském éi! 
kongresszus uf ón. . .

írta: Vági István, a debreceni ipartestület elnöke.
. .. Újra elmúlt egy kongresszus és anélkül, hogy 

a kongresszus értékét lekicsinyelném, meg kell álla
pítanom azt, hogy ez alkalommal súlyos csalódásokat 
okozott mindenkinek, akik e kongresszuson résztvet- 
tek! Csalódott mindenki, aki eljött, csalódott az el
nökség és ugyanígy távoztak el a hatóságok képvi
selői is.

A kongresszus napirendjének összeállításánál — 
annak tartalma és értéke elvitázhatatlanul olyan nagy 
volt, hogy mindenki azt várta, hogy ilyen hatalmas 
napirenddel, szép, nívós viták és előadások fognak el 
hangzani.

Meg kell mondanom, hogy szinte az előadók ma
guk is igen nehéz helyzetbe kerültek, mert indokaik
ban és előadásukban olyan szűk keretek közé voltak 
szorítva, hogy még gondolataik kifejtéséhez sem volt 
elég idő, nem pedig hogy tárgyilagosan feltárják az 
általános helyzetet.

Egy kongresszusnak, mely 22 napirendi ponttal ren
delkezik és amelyből az első pont üdvözlésekből és 
egyéb más külön felszólalásokból áll, a további 14 
pedig egyéb tárgyi előadásból, nem elegendő az az 
idő, mint amely most rendelkezésre állott. Ha az elő
adók ki akarták volna fejteni a felvetett kérdéseknek 
csak 14 részét is olyan formában, mint ahogy azt 
mindenki megkívánta volna, úgy legalább ehez egy 
nap és az azt követő vita újabb egy napot vett volna 
igénybe. Most, ha megmondom azt, hogy a délelőtti 
időt délután fél 4 óráig csupán az üdvözlésekkel, va
lamint az időközben megtartott Kecskeméti Ipartestü
let ünnepségeivel töltöttük ki és csak fél 4 óra után 
került sor az előadók javaslataira és az azokat kö
vető vitákra, amelyek délután 4 órától este fél 10 
óráig tartottak, összesen tehát 5 és fél óráig, akkor 
tűnik ki igazán, hogy milyen kevés idő állott rendel
kezésre a kongresszus tagjainak véleményük elmon
dására1

Magánál az ügyrendnél az elnökség egyáltalán 
nem vette figyelembe a kongresszuson résztvevők 
egyik-másikának kívánságát. A kongresszus tagjai pe
dig türelmetlenek voltak, nagyrészt, mert hiszen ter
mészetszerűleg talán szombaton is megjelentek az Ip. 
C). Sz. gyűlésein s hosszúnak találták a Kecskeméten 
eltöltendő napokat. Az itt kialakult óriási hőség ál
tal előidézett nyomasztó hangulatban, fáradtan és ide
gesen szemlélte mindenki egyik oldalróla tehetetlen
séget, hogy nem tudja kifejteni és meghallgatni kellő 
értékelés mellett gondolatait és az elmondottakat, más
részt pedig, amely ezt lehetővé kívánta volna tenni, 
félreértve, zavartkeltésnek minősítette, - olyan at
moszférát teremtett a kongresszus egész ideje alatt, 
hogy azok az egyöntetű fellépést kívánó határozati 
javaslatok szinte elsikkadtak a vita zavarában, amelyet 
az előadások után aztán, minden korlátozás nélkül, el
kalandozva a tárgyaktól, hallgatott végig minden 
egyes iparos, aki még — a benti hőség dacára is — 
elég bátorságot vett magának ahhoz, hogy a kon
gresszust végignézze és végighallgassa. Ha számításba 
veszem, hogy mintegy 500 iparos jelent meg Kecske
méten, ezzel szemben a kongresszus befejezésénél alig 
40 50 iparos volt csupán a színház meleg nézőte

rén, akkor egész egyszerűen azt kell mondanom, hogy 
ilyen formában, ilyen külső és belső tartalom nélküli 
kongresszust a jövőben tartani semmi esetre sem he
lyes, ha erős kifejezést szeretnék mondani, akkor azt 
mondanám: hogy tilos, mert ez az iparosság erejének 
és tekintélyének lejáratása volna.

Különösképpen ki kell emelnem a napirendnek 3 
olyan fontos részét, amelyben pedig nem ártott volna 
a nagy tömeg véleményét is meghallgatni. Legelső 
sorban fontos kérdés volt a 47. §. módosítása, amelyet 
Dobsa igazgató terjesztett elő és amelyet még megle
hetősen türelemmel hallgattak végig iparostársaink. 
Ugyancsak fontos része volt ennek a kongresszusnak 
az építőipar fellendítése, amelyet Kovatsek Ferenc 
adott elő, — valamint az iparosság egyes szervezetei
nek felépítése. A kongresszus azonban mindezeket a 
kérdéseket nem úgy tárgyalta le, mint ahogy azt akár
melyik vidéki ipartestület elöljárósága letárgyalni 
szokta. Az előadók halmozott, bár rövidre fogott elő
adásai nem képeztek összefüggő erőt és ha meg-meg- 
nyilvánult itt-o tt a tetszészaj, az inkább a témáknak, 
mint az előadóknak szólt.

Mindezeket egybefoglalva, — bár cikkem rövidre 
készült — még meg kell mondanom azt, hogy amint 
az általános helyzetből megállapítható volt, - az ipa
rosság elkeseredett idegállapotban él és bizony ezt 
nem lehet kongresszusokkal olyan könnyen levezetni, 
mint ahogy azt a kecskeméti kongresszuson megkísé
relték. Az elkeseredés tovább él az emberekben és a 
hazatérő kiküldöttek csak fokozottabb mértékben ál
líthatják azt, hogy ami itt nálunk történik, az nélkülük 
történik és véleményüket vajmi kevésbbé veszik tekin
tetbe.

De nem kell megállanunk, a cél előttünk egyenes, 
az út nehéz és össze kell fognunk, hogy helyzetünkön 
minél jobban és minél hatásosabban javíthassunk! Eb
ben a kérdésben minden iparosnak egy frontba kell 
tömörülni, mert csak így érhetjük el mindazt, amire 
vágyunk és amit követelnünk kell.

Csiiggedés nélkül jelentem ki, hogy nem elégített 
ki a kongresszus minket sem, de bízom benne és hi
szem, hogy a mindjobban elterjedő önbizalom, akarat
erő és bátorság, amely ma már a kézműiparosságban 
is él, el fogja hozni azt a kongresszust, amely a te l
teket és alkotásokat fogja eredményezni!

VéJber Jószsef m e g v á l ik  
a Foárássz Ú jság tó l.

Véber József kollégánk, aki hosszú éveken ál fe. 
lelősszerkesztője a Budapesten megjelenő „ Fodrász 
Ujság” -nak, amely szaklap az Ipartestület hivatalos 
lapja, értesülésünk szerint szeptember hó I.-vei meg
válik ezen tisztségétől. Helyette, mint felelősszerkesztö 
Eckerl Bálint ipartestületi elnök lesz. Mi reméljük, 
hogy Bekért kartársunk vezetésével olyan nívóra fog 
a lap emelkedni, hogy teljesen közmegelégedést fog 
eredményezni, — különösen bízunk abban, hogy ha 
közérdekű dolgokról lesz szó, nem fog az elöl elzár
kózni és szemet hunyni, hanem azt a legmesszebbme- 
nöleg fogja iparunk és mindnyájunk érdekében párt
fogolni. Egyben örömmel gratulálunk Eckert Bálint, 
ipartestületi elnök felelősszerkesztö kartársunknak és 
kívánjuk, hogy ezen közéleti működését is, sok-sok 
siker koronázza. (n—y.)
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Pesti levél.
A napilapok híradásai nyomán köztudomásúvá 

vált az úri és női ipartestületek közös nagygyűlése és 
annak lefolyása. Végre tizenkét évi ádáz harc után meg
tört a jég. Mindkét ipartestület vezetőségének inicivá- 
jából, az úri és nőifodrá&zmesterek közös gyűlésen tár
gyalták meg ügyes-bajos dolgaikat és keresték az or
voslás eszközeit. A zsúfolt padsorokban ülők arcán fe
szült várakozás. A gyűlést előkészítő tárgyalások lé
nyegét nem ismerő kartársak valami rendkívüli esemé
nyekben bizakodtak. Várták, hogy a szülői kebelről 
káprázatos Ígéretekkel elcsalt gyermek sok évi távol
iét után ráeszmélve, csalódottan, kielégítetlenül vissza
tér a hűtlenül elhagyott családi körbe, vissza abba az 
otthonba, ahol bár dédelgetett gyermek volt, mégis 
mindent megtettek, hogy élete biztosan és zavartala
nul folyhasson!

Mint ahogy sokan várták, a közös gyűlés nem ez
zel az eredménnyel végződött. A két testület nem forrt 
egybe. Sőt, a nőitestület részéről elhangzott felszóla
lások feltűnő óvatossággal kerültek minden olyan ki
jelentést, amelyből arra lehetett volna következtetni, 
hogy hajlandóság lenne bennük az egyedüli helyes út
ra térni. Beolvadva az ősi testületbe, egységes harcot 
indítani a szakma érdekeiért és egységbe tömörülve 
dolgozni a fejlődésén.

Az egyesítés tekintetében, ha passzív eredménnyel 
is végződött a gyűlés, a figyelmes szemlélő megálla
píthatja, hogy az egyesítési törekvések határköréhez 
értek, s az eddigi csigalassúsággal haladó menetet egy 
gyorsabb tempó fogja felváltani. Ennek a feltevésnek 
tápot nyújt a gyűlés lelki megnyilvánulása. Ebből kö
vetkeztethető, hogy a nőitestület elzárkózó politikája 
már csak elszigetelt jelenség. Hiszen a két ipar teóriá
ját megdöntötte az a szükségszerűség, amely a közös 
munkáselhelyezésben kényszerül védekezési eszközt 
keresni. De sokat beszélt az a szívélyes fogadtatás is, 
amely az úri testület szimpatikus elnökének szólt és az 
a tapsorkán, ami az egyesítés mellett felszólaló kar- 
társunk beszéde nyomán támadt. A női testület veze
tősége ideig-óráig talán még elnyomhatja az egyesítés 
iránti vágy kirobbanását. Egy kezdeményező fuvalom- 
nak azonban nem fog nehéz munkájába kerülni, hogy 
recsegve-ropogva ömöljék össze ez a meggyőződését

vesztett alakulat. Szilárdabb pilléreken nyugvó eszmék 
jutottak már erre a sorsra, nem mint egy világviszony
latban is kurioziumot képező különálló női ipartestület.

Fejtegetéseim valószínűleg nem fog találkozni a 
női testület vezetőségének mentalitásával. Ez azonban 
mit sem von le következtetésem helyességéről. Hiszen 
a múltakból vett példák igazolják, hogy a női testület 
megalakulásával és azóta is — lehet, hogy jóhiszemü- 
leg, lehet, hogy hatalmi vágyból — mindig irreális és 
téves utakon haladt. Az ősi testületből való elszakadá
sával privilégizálni akarta a szakma egyik konjukturá- 
lis munkakörét. Nem sikerült. Ehelyett elérte, hogy er
re a munkaágra most már két oldalról lett kitenyészt
ve a konkurrencia anyag, amely tömegénél és erkölcsi 
fogyatékosságánál fogva időelőtt letarolta a gazdasá
gi kiaknázás lehetőségét. S miután a bűn ritkán marad 
bünhödés nélkül, a nőifodrászatot különösen érintő 
kozmetika szintén önállósította magát. Nem vehető 
rossz néven tőle. A már egyszer megbontott egységnél 
ritkán sikerül a további bomlási folyamatot feltartóz
tatni. Egyébként a hálátlan szülő nem érdemel hálás 
gyermeket. A kozmetikusok csak édesanyjuk példáját 
követték.

Nehogy olyan színezete legyen ennek a megálla
pításnak, mintha csak rosszindulatú ráfogás lenne, elég 
feleleveníteni azt, amikor a rövid haj divatjának tűz
zel-vassal hadat üzentek. Még ezer szerencse, hogy a 
lenézett és kontárnak minősített borbélyipartestiilet 
erős ellenpropagandáján és a laikus közönség hala
dottabb felfogásán megfeneklett a copfos ész kontyot 
diktáló akarata, a fodrásziparosság mérhetetlen hasz
nára! Dunamenti.

— Nyilvános köszönet. A debreceni Borbély és Fodrász- 
tanoncok vizsgái jutalmazására a következő dijak érkeztek be 
a szakosztály elnökségéhez. Kántor Ernő és Társa 1 darab 
Fóliáit fenőszij és 1 darab fésű, Nagy Gábor lapunk felelős
szerkesztője I darab Dollárt borotva, Frick Testvérek cég' 2 
darab fésű, Papp Lajos cég 1 darab fésű, Nagy Ferenc szak
osztályi jegyző 1 darab fésű, mely adományokért a Barbély 
és Fodrász szakosztály tagjai nevében köszönetét mond az 
Elnökség. Itt jegyezzük meg, hogy a szakosztály 2 darab Dol
lárt borotvával járult a jutalmakhoz, melyeket az iskola záró
ünnepélyén Szöőr ip isk. igazgató szép beszéd kíséretében osz
tott ki a jó tanulók között.
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SIMPLEX a technika legújabb vívmánya szerint készített, könnyen kezel
hető PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSÚ villamos tartós ondoláló 
készülék.
Beszerzési ára fűtőtestenként P 10. Üzemköltsége minimális.
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egyedüli hajfesték, mely csak fodrászok útján jön forgalomba. 
100 %-ig biztos és garantált méregmentes.

Tarlós ondolálásra 
rendkívül alkalmas

■ |k  ■ I  N<>. 10. olajfürdők alkalmazása a festett és ondolált haj ápo-
I I V I  Im *  I  I  I I V I  Fisához nélkülözhetetlen. Ezen kezeléstől a haj visszanyeri
I I  tI  L m  I  I I  A l L m  erejét és rugalmasságát.
^ ^ —̂ —^ ——— Kérjen ismertetőt, melyet DÍJTALANUL küldünk.
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Gondolkoznom k e ll . . .
Válasz Éles József levelére, 

írta: Törzsök József, Debrecen.
Éles szaktársamnak a szerkesztőhöz beküldött le

velére óhajtok ezen cikkemmel válaszolni, illetve fel
világosítani, a szerinte szép szavakkal kifejezett „brilli- 
áns” tehetségekről, amelyek, mint a gurdin között 
nőtt „Délignyitók” kapaszkodnának fölfelé szerény, de 
kedves virágaikkal anélkül, — hogy figyelembe venné 
őket valaki a páváskodó rózsák között!...

Az idea fenséges ugyan, de csak teóriában. A va
lóság szemüvegén nézve bizony szomorú megvilágítás
ra döbbenünk, amikor látjuk, hogy az Isteni tehetsé
gek, melyek néha-néha fel-fel csilognak, észrevétlenül 
hullanak vissza a gurd'inok közzé.

Sajnos, de mi még nem abban a korban élünk, 
melyben a tudása után Ítélik az embert. . . Náiun az 
érvényesülés mellé szükséges a származás, a ruha és 
a szerencse!

Nálunk az iparos bármilyen isteni tudással rendel
kezik, az csak iparos. Műveit, alkotásait értékeltetni 
sohasem képes. A saját maga társadalmi osztályában 
is csak lekicsinyelt valaki, a felsőbb társadalmi osztály 
pedig keresztül nevet rajta azzal a gondolattal, hogy 
suszter maradjon a kaptafánál. Ki volna hát, aki meg
csillogtassa ezeket az értékeket?... Akadtak ugyan 
már iparosok, kik az irodalmi, szépművészeti, vagy a 
zenetörténelem alakjai lettek, és ezek is csak rövid 
életű „Délignyitók” voltak. Azok, kiknek nevei halha
tatlanok lettek, nem a mi, hanem a külföld értékelé
sének lehet beszámítani, mint pl. Munkácsit, aki aszta
los inas volt.Ilyenek azonban alig találhatók. Iparunk
ban ezideig csak Nagy Gábor lapunk felelősszerkesz
tője volt az, aki a rózsák mellől letépett „Délignyitó- 
kat” tenyerébe véve déldelgette és mint a bizakodó 
kincskereső a földből előkapart csillogó köveit fitog
tatva kiáltotta oda a lekicsinylők felé: nézzétek mit 
találtam! Nézzétek ezeket a csiszolatlan nyers köveket, 
melyeken Ti keresztül rohantatok én fölveszem. És fel 
is vette!

Az idea szép, felette bizarr . . . Meg vagyok győ
ződve, hogy amikor képzeletben megfestett terveit 
megvalósítás végett elébünk tárta Éles kartárs, azt 
szívből tette és valóban úgy is érzett. Egyről azonban 
még megfeledkezett, mégpedig arról, hogy szakmánk
ban kevés Nagy Gáborok vannak. Én rajongó optimis
ta vagyok. Szeretni. . . Hinni. . . Bízni . . . Ideálokért 
síkra szállani megtanultam. Magamat mindig és min
denért tudtam fanatizálni, de az Éles szaktársam levele 
mellett gondolkodnom kell. A csalódások már nem 
egyszer sebezték véresre hiszékeny szívemet és most is, 
amikor szaktársam reményhajójának kifeszített vitor
láit látom magam előtt, kérdem fölszálljak-e arra a 
hajóra, amely a „Jóságos Isten jókedvében különös 
tehetségekkel megáldott” csiszolatlan magja gyön
gyökkel akar elindulni diadal útjára? Gondolkoznom 
kell és szét kell hogy nézzek magam körül és keresnem 
kell a többi Nagy Gáborokat, Éles Józsefeket. A tér 
üres! Csak ketten álltok az ígéret hajója mellett be
szállást kiabálva, de hangotokat túl harsogja a ábrán
dok tengere felett rehdeső halászmadarak éhes viho
gása.

Dehogy lássa Éles kollégám, hogy mennyire vele 
vagyok és érzek azokkal a javaslatokkal lépek az or

szág úri- és hölgyfodrász vezérek elé és kérem, hogy 
alakítassék meg az országos úri- és hölgyfodrászok 
Irodalmi, Szépművészeti és Társadalmi Egyesülete. En
nek kebeléből egy irodalmi lapot indítson, mely hívat
va legyen a magyaországi fod'rász értékeket a külföld 
előtt is megcsillogtatni.

Mindezeket Éles szaktársam cikkére javasolnám, 
ha ugyan megvolnának azok az alkotni akaró hatalmas 
erők, melyek eddig még sohasem mutatkoztak és min
dig csak késtek.

Az »Inecio« hajfestékről.
Már régen készültem ezen szaklapban megqmlé- 

kezni az „Inecto Rapid Insulax” hajfestékről és 
most végre abban a helyzetben vagyok, hogy ezt meg
tehetem. Ezen kiváló hajfesték részletes leírására úgy 
vélem nem is kell kitérnem, mert miként arról több 
hajfestő-bemutató alkalmából módomban volt meg
győződni, a pesti fodrászok zöme ezzel dolgozik.

Nem csoda, ha ily szokatlan népszerűségnek ör
vend, miután használata igen egyszerű és hosszabb 
előkészület nélkül alkalmazható, viszont az eredmény 
mindig kiváló, mert a vevő által kívánt friss és termé
szetes hajszín érhető el. Az „Inecto Rapid Insulax”-al 
IS árnyalatra festhetünk, amelyek 25 éves gyakorlati 
tapasztalat útján lettek kipróbálva és mindenkor a do
bozon feltűntetett színt kapjuk meg. Színei oly kivá
lóak, hogy a színkártyán jelzett 18 szín tökéletesen 
használható a világ minden részén kifogástalanul. Ma 
már minden elősrendű fodrász ezzel a hajfestékkel dol
gozik nemcsak Magyarországon, hanem úgy Európa, 
mint Amerika számottevő városaiban. — Az „Inecto” 
hajfesték legjellegzetesebb tulajdonsága színeinek 
frissessége és természetessége, úgy hogy a vevők tel
jesen megelégedve távoznak a fodrászoktól. Lehet-e 
viszont üzletnek jobb reklámja, mint a kielégített 
vevő? Nem.

„Az idő pénz” jelző elfogadott és népszerű az 
egész világon, de különösen a dolgozó iizletmberek 
között. — A fodrász könnyen kiszámíthatja, milyen 
anyagi előnyt biztosít részére, ha az előbb említett el
járással ugyanazon idő alatt több festést tökéletseb- 
ben tud elvégezni!

Az „ Inecto" említett tulajdonságai mellett teljesen 
méregmentes, tehát ártalmatlan, ugyanis nem tartal
maz paraphénilenedinamint, mely mérges anyagot igen 
sok folyékony hajfestékben vegyvizsgálat útján meg
találhatjuk.

Az ,,Inecto"-val festett hajra nagyszerűen lehet 
tartós ondolálást alkalmazni, vagyis éhből a szempont
ból úgy kezelhető, mint a festet len haj.

Az „Inecto” magyarországi vezérképviselete szak
mavédelemben annyira megy, hogy azon tucat-üzlete
ket, amelyek 10 pengőn alul festenek hajat, ki sem 
szolgálja, ami viszont a komoly árakkal dolgozó fod
rászokat megnyugtathatja. (n—y.)

— Fuclis H. Imre választottbiró. A Választottbirdskodási 
Központ a debreceni ipartestület ajánlatára, Fuclis II. Imre ip. 
kain. tag kartársunkat felvette tagjai sorába, melyről dr. Halla 
Aurél ni. kir. keresk. min. tanácsos, elnök aláírásával hivata
losan is értesítették. Kívánjuk, hogy ezen tisztségében mű
ködése iparunk javára, sikerekben gazdag legyen.
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KOZMETI KA @ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A szappan.
(Folytatás.)

Épen ezért et̂ y kissé bővebben szeretnék foglal
kozni az u. n. toilette szappanokkal. Ezek a szappanok 
nagyrészben nem készülnek főzés utján. Ezek az u. n. 
hideg szappanok, melyek úgy készülnek, hogy bizo
nyos olajok, igy a kókusz és a pálma olaj már enyhe 
melegítésre is egyesül a lúggal s igy alakul át szappan
ná. Ezeket a szappanokat természetesen nem sózzák 
ki, de nem is lehet, mert sós vízben oldódnak is. Ezért 
azok a káros anyagok, melyek a szappanfőzés elkal- 
mával részben elpárolognak, részben a kifőzés folytán 
az első rétegekbe kerülnek a meleg vagy főzés utján 
nyert szappanoknál, a hideg szappanoknál benne ma
radnak a szappanban. Tehát hideg utón csak a lehető 
legnagyobb gazdasággal tudnak, vagy egyáltalában 
nem a bőrápolás céljára megfelelő szappant előállíta
ni. Ez áll elsősorban a kókusz szappanra. Németország
ban azonban ma már annyira tökéletesítették a hideg, 
illetve a kókusz szappan gyártását, hogy csaknem tel
jesen kifogástalan készítmények kerülnek a piacra. 
Ezeknek közismert példája a jófajta glyceryn szappan, 
mely ha igazán jő és valódi a levegőn nem szárad be.

A toilett szappanoknak ma se szeri- se száma. Ne
vüket részint az előállító gyáros nevéről, a bennük fog
lalt parfümtől és illő olajok nevétől nyerik. Ezeket ma 
minél tetszetősebb csomagolásban és színezésben hoz
zák forgalomba. Mivel igen sok a hamisítás, ezért na
gyon vigyázzunk és csak megbízható jó márkát vá
sároljunk. Az u. n. gyógyszappanok pedig a bennük 
levő gyógyszertől nyerik a nevüket. Legismertebb faj
tájuk a kén szappan, kátrány szappan, homok szappan, 
márvány szappan, ichthyolos szappan. Ezek természe
tesen egymással konstruálva is vannak némelyik szap
panban.

Ezen gyógyszappanok legiiáiásabb alkalmazási te
rülete, az u. n. olajos v. setorrhoeás arc és hátbőr, 
mely ellen különösen a kén és a kénes márványszap
pan használható kedvező eredménnyel.

Gyakori lábizzadásnak igen hatásos gyógyszere a 
gyakori szappanos mosogatás.

Jó az u. n. érdes bőr (keretozis piberis) elen is a 
megfelelő szappanos kezelés, mely után valami krém
mel kenetjiik be a bőrt.

Néha még jó eredményt lehet elérni a megfelelő 
szappanos kezeléssel a bőr enyhébb fokú szeplősödá- 
sénél is.

Vége.
Kozmetikai kérdésekben úgy a jeligés, mint a névvel el

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

Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütörtökön es
te 7 órától 9 óráig az Iparoskörben, Kossuth ucca 28. sz. alatt 
az Iparos Székházban található, amikor úgy a sajtó, valamint 
szakmai ügyekben szívesen rendelkezésre áll a kartársaknak.

Pályázat az 1934. évi Ipari iminkásjutalmakra,
A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter a kamara 

területén levő ipartelepeken hosszabb idő óta megszakítás nél
kül alkalmazásban álló és minden tekintetben érdemes, idősebb 
ipari munkások részére a folyó évben is 5 (öt) egyenként 100 
(Egyszáz) pengőnyi jutalmat adományozott. Ezekre a jutal
makra a kamara a pályázatot az alábbiakban hirdeti meg.

1. A jutalmakra csak olyan munkásokat hozhatnak a mun
kaadók javaslatba, akik

a) kifejezetten ipari (kisipari vagy gyári) munkások, 
vagyis az ipartörvény rendelkezései alá tartozó ipartelepeken 
szakbavágó munkát végeznek,

b) jelenlegi munkaadójuknál megszakítás nélkül legalább 
Is betöltött 25 év óta vannak alkalmazva,

e) ötvenedik életévüket betöltötték és
d) akik sem a m. kir. kereskedelemügyi minisztertől ju

talmat vagy elismerő levelet még nem kaptak, sem pedig szol
gálati érdemeik elismeréséül legfelsőbb kitüntetésben nem ré
szesültek.

2. Minden pályázó munkás köteles pályázatához csatolni:
a) munkakönyvét, annak teljesen hiteles igazolására, hogy 

mennyi idő óta van jelenlegi munkaadónál megszakítás nélkül 
alkalmazva,

b) munkaadója nyilatkozatát arról, iiogy alkalmaztatá
sának egész ideje alatt különösen a forradalmi idők alatt 
kifogástalan és nemzetiül magatartást tanúsított,

c) a rendőri hatóság erkölcsi bizonyítványát arról, hogy 
az állam iránti hűség és egyéni megbízhatóság szempontjából 
nincs ellene kifogás.

A nem magyarországi születésű páyáz.ók részéről a ma
gyar honosság megszerzését vagy a honosítás iránti folyamo
dás megtörténtét is igazolni kell.

A pályázati kérelmeket a kereskedelmi és iparkamaránál 
(Debrecen, Werbőczy u. 2 4.) kell előterjeszteni, legkésőbb 
1934. évi október hó 10-ig. Az ezen időn túl érkező kérelme
ket a kamara mint elkésetteket visszautasítja.

h í r e k .
— Esküvő. Folyó évi július hó 15-én a pestújhelyi róm.- 

kath. templomban tartotta esküvőjét Csaba János a Nemzeti 
Színház fodrászának Erzsiké nevű leánya és Koós István. Az 
ifjú párt Vedres Béla apátblénános eskette, amely szép be
széddel üdvözölte őket. Gratulálunk. (Szerk.)

— Nyilvános nyugtázás. A debreceni országos kongresszu
son jelvénymegváltásáért felülfizettek: Moldván Béla 2.50, özv. 
Komáromi Józsefné 2. , Ivanovits Lajos 2. -, Ramminger Ist
ván 2 , Nagy Katica I. , Máró István .50, Magi István 

-.50, N. N., N. N„ N. N., 10 10 fillér. Összesen 10.80 pengő. 
A jelvény megváltásáért a mai napig beérkezett: A budapesti 
Borbély és Fodrász Ipartestület 5. , Bleha Ferenc cég 5.—■, 
Fodrász Szakosztály Sopron 2.50, Fodrász Szakosztály Hódme
zővásárhely 2. , Mohos Károly Tapolca 2. , Kántor Ernő cég
Debrecen 2. , Mura Mészáros Gyula Tatabánya 1.10, Buda
pesti Nőifodrász. Ipartestület I. , Fodrász. Szakosztály Kecs
kemét 1. , Fodrász Szakosztály Mezőtúr I. , Kubicsek Már
ton Kisújszállás I. —, Báthory és Papp Berettyóújfalu I. , Má
síts István Hajdúnánás .50 pengő. Összesen 25.10 pengő. Ami
kor ezen beküldött összegekért nyilvános nyugtázás mellett 
köszönetét mondunk, egyben felkérjük azon szakosztályok ve
zetőségét, valamint a kartársakat és cégeket, hogy a meg
küldött kongresszusi emlékjelvény megváltási összegét be
küldeni szíveskedjenek. Elnökség.
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Szomorú statisztika. A budapesti Kereskedelmi és Iparka
maránál 1933. évi augusztus hó 1-től, 1934. évi augusztus hó 
1-ig, illetve egy év leforgása alatt az ország területén 7 borot
vapenge gyár gyártási engedélyét lajstromozták. Így fest a 
„zsilet” térhódítása, amelyhez hozzászámítjuk a külföldről is 
behozottakat, iparunk tönkrejuttatásához nagymértékben hoz
zájárult.

— Hajfestő és modern vizondolálás bemutatása a debre
ceni mesteregyesiilésben. Folyó év július hó 17-n az „Angol 
Királynő" helyiségében a nagyszámban összejött nőifodrászok 
előtt Budapestről az „Innocamiu” hajfesték vezérképviselet 
szépen sikerült hajfestő bemutatót tartott. A festés és viz
ondolálás eredményével egyöntetűen elvoltak ragadtatva. Az 
„Innocamiu” hajfixateur kiválóan összefogja a legmakacsabb 
hajat és gyorsan szárad. Az „Innocamiu” hajfestéknek nagy 
jövőt jósolunk vidéken is, mert jó, olcsó és mennyisége 2 3 
festésre is elegendő, mely által gazdaságos. A debreceni mes- 
teregyesülés látva kitűnő előnyeit le is kötötte magának, ol.v- 
formán, hogy rajta és a lerakatokon keresztül mindenki hozzá
juthat gyári áron. A mesteregyesülés azért kötötte le magá
nak, hogy drogériákból, privát kezekbe ne kerüljön. Ezek sze
rint az „Innocamiu” szolidáris a fodrászokkal, tehát ezért kö
telességünk támogatni. Lerakatok: Komáromi Józsefné, Mold
ván Béla és Ramminger István.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Helybeli. Teljesen igaza van. Az illető urak eljárása és 
magatartása jellemző az ügy sürgős megvalósításának szük
ségességére. Az ezideig történt dolgokra csak azt a latin leg
híresebb közmondást alkalmazhatom, amely igy szól: „Vajúd
nak a hegyek — és megszületik egy nevetséges kis egér!"

Maró István, Hn. Levelére itten válaszolok. Bővebben majd 
személyesen. Ellene tenni semmit sem lehet. Most azért kelle
metlen, mert ezideig annak pontos betartását nem kellően ér
vényesítették. Most jelent meg ezen újabb rendelet, illetve 
utasítás, amely az egész országra érvényes és végre is fog
ják szigorúan hajtani.

G. I. Lapodat megkaptam. További jómulatást kívánok. 
Üdvözlet.

Vidéki. Beküldött cikke csak akkor közölhető, ha pótló
lag nevét a kéziratának aláírja. Másképpen nem közölhető, 
még változtatással sem.

Weisz U r l . . .  Miskolc. On olyan sajtót, amelyet nem is is
mer és nem olvas, ahoz halvány fogalma sem lehet és nincs is! 
Felszólalására csak azért nem válaszoltam, mert „az öntudatos 
ember undorral fordul el a valótlanságoktól és még arra sem 
érdemesíti, hogy válaszoljon reá.” Ez meg is történt! Azt hi
szem egyelőre ennyi önnek elég.

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

főv. ip. isk. tanár

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:
Rendelje meg, BAK ISTVÁN ip. isk. tanár, BUDAPEST, 
ára: P 2.10, III. Bécsi út 88. IV. épület, I. emelet 46. és

A kartársak figyelm ébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

kizárólag a szerkesztőségben, Ötvös utca 6 5. szám 
alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó min
dennemű megkeresést ezen címre küldeni.

Budapesten az előfizetéseket és hirdetéseket Cser
nyák József karlársunknál 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.

A Mesteregyesülés debreceni csoportja minden hónap 
utolsó keddjén tartja tagfelvételét az Angol Királynőben levő 
klubhelyiségében. Tagfelvétel este 8 9 óra között.

Az Elnökség.

APRÓ HIRDETÉSEK.

Az apróhirdetések díja szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére ti 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.

Alkalmazok azonnali felvétellel egy férfil'cdrászatban per
ie d  segédet (női fodrászatban is járatosok előnyben), aki 
azonkívül különösen centerhalfban elsőrendű és azonnal 
igazolható futballista. Kezdőfizetése: Elsőrangú teljes ellátás és 
heti 5 pengő. (Nagy mellékjövedelem.) Ajánlatok a következő 
eimre küldendők: Balogh László Békés, Postafiók 17.

Nyíregyházán 6 személyes (3 férfi, 3 női) berendezéssel 
ellátott üzlet, jómenetelii, megfelelő biztosítékkal részletre is 
eladó. Komoly vevők ki is próbálhatják. Modern berendezésű. 
Ára 1.200 pengő. Csakis komoly vevőkkel tárgyalok. Megbízva 
lapunk szerkesztősége.

Debrecenben modern 4 kabinnal ellátott hölgyfodrász- 
üzlet teljes felszereléssel eladó. Az üzlet kipróbálható, feltétlen 
biztos megélhetést nyttj. Komoly vevők lapunk szerkesztősé
gével tárgyalhatnak.

Borbély és fodrászüzlet Debrecenben a belvárosban el
költözés miatt sürgősen olcsóért eladó. Megbízott lapunk 
szerkesztősége.

Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos 
NAGY GÁBOR úri- és hölgyfodrászmester.

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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Kivonat az Országos Kongresszus 
jegyzőkönyvéből.

(III. közlemény.)

Katona János, mint debreceni kontár elnök kéri 
a Kongresszust, fogadja el azon indítványát, hogy az 
1922. évi XII. te. 111. szakaszának 3. bekezdése töröl
tessék el, illetőleg a jövőben ilyen munkakönyvek ki
adhatók ne legyenek, mert a könyvnek elrendelése is 
nagyban elősegíti a kontárok szaporodását. A törvény 
ezen rendelkezésével tulajdonképen az egész tanonc- 
nevelés forog kockán, mert egyes lelkiismeretlen egyé
nek siílyos összegekért 3 hónapig tanítják a hozzájuk 
fordulókat, azután ilyen munkakönyvét váltanak ki 
számukra és elbocsájtják őket, természetesen ezek 
nem tudnak elhelyezkedni, hogy a befektetett pénzü
ket valamiképen visszakapják, kontárkodnak. A kon
tárügyek intézésénél nagyobb gyorsaságot kér, mert 
a hónapokig tartó eljárás veszélyezteti az eredményt.

Nagy István a Gulyás György által beterjesztett 
határozati javaslathoz kíván módosítást előterjeszteni. 
Konkrét eseteket hoz fel, mert az iparos, ha heti fize
tést kapott „társától”, csak igen hosszadalmas eljárás 
után tudtak vele szemben eredményt elérni. Kéri te
hát, hogy a jövőben ilyeneknek ipar egyáltalában ne 
adassék ki.

Brostyán János olyan eseteket ad elő, amidőn az 
iparosok segédeiknek adják oda a nevüket, természe
tes, megfelelő ellenszolgáltatásért.

Ü. v. elnök felteszi a kérdést, hogy kíván-e még 
valaki a tárgyhoz szólni?

Gulyás György felvilágosításul csupán annyit 
mond, hogy a 111. szakasz 3. bekezdésének módosí
tása a törvény módosítását vonja maga után, ami igen 
hosszadalmas, helyesebbnek találná tehát, ha a minisz
ter ilyen munkakönyvek kiadását rendeleti úton meg
szorítaná.

Mivel más felszólaló nem jelentkezett, 0. v. elnök 
az előterjesztett határozati javaslatokat az említet 
pótlásokkal együtt egyhangúlag elfogadottnak je
lenti ki.

A képesítés igazolásainak szigorítása.
Tanonckérdés.
Grosch Miklós igen sok fodrászülésen és más ülé

seken szokott résztvenni, azonban úgy látja, hogy a 
fodrászok legtöbbnyire olyanokat kérnek, amiket 
egyetlen aláírással el lehetne intézni; a fodrászok so
ha nem kérnek pénzt, csupán azt, amivel önmagukon 
segíthetnének. Ennek a segítésnek egyik módja volna 
a tanonckérdés rendezése. Bár ezt a kérdést a közel
múltban megjelent miniszteri rendelet részben szabá
lyozza, azonban szerinte a jelenleg megengedett lét
szám túlságosan magas. Azt tudja és elismeri, hogy 
ahol a mester egyedül dolgozik, segéd nélkül, ott keil 
egy tanonc, azonban már ahol két tanoncra van szük
ség, ott az egyik helyett segédet lehet alkalmazni és_ 
ezzel a munkanélküliségen enyhíteni. Debreceniek 
azon megállapodása, hogy 5 évig nem vesznek fel ta- 
noncot (közbeszólás : Papíron), nem egészen helyes, 
mert csak olyant kérjenek, amit teljesíteni is lehet, 
már pedig az ilyen határozathoz a miniszter nem fog 
hozzájárulni azzal az indokolással, hogy nemcsak a 
fodrász-szakmában, hanem mindenütt túltermelés van! 
Épen azért a határozati javaslattal egyezően kéri a

kongresszust, hogy mondja ki, hogy kívánja a taní
tási időnek, tanoncidőnek 4 évre való felemelését, mi
után a szakma olyan sokoldalú, hogy még ennyi idő 
alatt sem lehet teljesen megtanulni. Ezt bizonyítja a 
jelenlegi helyzet: nagyon sok a segéd, de a jó mun
kás annál ritkább. Kéri továbbá annak elfogadását, 
hogy 2 segédig csak egy tanonc, 4 segédig két tanonc, 
6 segédnél és annál több segédnél maximum három ta- 
noncnál több alkalmazható ne legyen. (Közbeszólás: 
Sok!) Nem tartja soknak, mert felfogása szerint olyant 
kell kérni, amit a miniszter teljesíthet is.

Komáromi Józsefné elnök felolvassa a határozati 
javaslatot és kéri annak elfogadását.

(j. v. elnök megállapítja, hogy Grosch Miklós elő
adó határozati javaslata is mindenben egyező a most 
előterjesztett szöveggel.

Hajnos Dezső: Konkrét eseteket hoz fel a tanonc- 
tartási jog korlátozása tárgyában megjelent miniszte
ri rendelet kijárási lehetőségeiről és arról, hogy 500 
pengőért tanítottak meg egy nőt a szakmára. A maga 
részéről azt szeretné, ha ezek az esetek teljes egészé
ben megszűnnének, mert szakmát 6—9 hónap alatt el
sajátítani teljesen lehetetlen. így aztán természetes, 
hogy a vizsgára jelentkezéskor semmit sem tud és nem 
ritkán a vizsgáló bizottságnak is kedve volna sírni a 
vizsgázóval együtt az ilyen minimálisnak sem nevez
hető tudás láttára. Azonban az ilyen egyéneknek is le
járván a tanoncidejük, munkakönyvét kapnak, egyes 
vidéki kartársak ideiglenesen be is állítják őket. Konk
rét eseteket hoz aztán fel, hogy milyen következmé
nyei vannak az ilyen végzettségnek, vagyis az ilyen 
segédek munkáinak. A fodrászipar mai fejlettsége már 
nem engedi meg azt, hogy a rossz tanulókat adják a 
szakmára, mert azok úgy sem tudnak soha elhelyez
kedni és nem tudnak még csak beszélni sem a vendég
gel. Épen Ezért kívánta volna kimondani, hogy a fod
rászok minimális iskolai végzettsége 4 középiskola le
gyen. Szükség volna a tanonc előéletének megvizsgá
lása is, mert nagyon sok gyermek van, aki már bün
tetve volt. Szükséges volna továbbá a beszerződteten
dő tanoncokat előzetesen vizsgáló bizottsággal meg
vizsgáltatni, karöltve az OTI képesség vizsgáló bizott
ságával, hogy alkalmas e a szakmára és azt valaha el 
tudja e sajátítani, de lelkiismeretlenség hónapokig eset
leg évekig ott tartani egy tanoncot, akiből úgy sem 
lesz soha szakember. Ezeket kívánta elmondani és Is
ten áldását kéri a kongresszus munkájára. U. v. elnök 
bejelenti, hogy a munkavállalók miután kötelezettsé
gük van, cl fogják hagyni a helyiséget, mielőtt azon
ban ez megtörténnék mégegyszer üdvözli a kongresz- 
szust.

A munkavállalók eltávozás előtt háromszoros él
jent kiáltanak a kongresszusra, majd Ü. v. elnök fel
teszi a kérdést, hogy ki kíván az előterjesztett hatá
rozathoz szólni?

Silló István a felolvasott határozati javaslat meg- 
indoklása után néhány felvilágosítást kíván. Az első 
az, hogy a fodrászszakmát meg lehetne oldani, ha a 
szakma összefogna és nem szerződtetne 4 évnél rövi- 
debb időre tanoncokat. Nagyon helyesnek tartja az 
OTI képességvizsgálatának igénybevételét, mert jelen
legi tisztiorvosi vizsgálat a gyakorlatban semmit sem 
ér! Noha a fodrászszakma egyike azoknak az iparok
nak, amelyek egészséges testet kívánnak.

(Folytatása következik.)



»INNOCANIN«
hajfesték

15 árnyalat! 15 perc alatt! 
Árban legolcsóbb! 
Minőségben legjobb! 
Mennyiségben legtöbb! 
Festés előtti mosás elmarad!

Doboz ára: 2*50 P.
Innocanin alcoholos fixaleur 
gyorsan száradó vizondoláláshoz 
3—5 liier készítéséhez P 2-—.

LERAKATOK:
Debrecen:

Komáromy József né 
Moldván Béla 
Ramminger István 

Szeged:
Dudás Sándor

Nyíregyháza:
Guttmann Márton 

Miskolc:
Kossahnba Pál 

Balassagyarmat: 
Skribák J.

Figyelem! Uj!

Az általam feltalált és gyártott

jelzésű

villany-onduláló gép
a legújabb, mert két perc alatt 
tökéletesen fűt.
Ami eddig lehetetlen volt, most a teljes 
valóság. Úgy a Hennázott vagy bármilyen 
festett hajat minden elővigyázat nélkül fűt, 
mert a haj megmarad a teljes épségében, 
nem törik.

Megrendelhető a feltaláló címén:

BODNÁR MIHÁLY hölgyfodrász 
Debrecen, Varga ucca 1. sz.

12—1(1—20 és 24  fűtőtesttel.
Kérjen árajánlatot.

C s a k  asz ig a s z s  gyász!
-borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek, 
-borotvák szakszerűen vannak köszörülve, 
-borotvának tartós az éle.
-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Elismert angol borotvakések rak
táron 0  B LE H A  Non plus ultra 
hajvágó-olló l-a minőség, 18 és 
19 cm 7 '— pengő #  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-cs „ félhomoru él, fehér csontnyél . .
Bleha 76-os „ 4 és 5,8, homorú él, fehér nyél .
Bleha 77-es „ félhomoru él, fehér csontnyéllel. .

6 50 P 
5‘— P 
8'— P 
4 50 P 
5-60 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
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