
III. évfolyam, Debrecen, 1934. szeptember hó 15 9. szám

A VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGYFODRÁSZMESTEREK SZAKKÖZLÖNYE.
Felelős szerkesztő:

N A G Y  G Á B O R .  
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

DEBRECEN, EÖTVÖS UTCA (»5. SZÁM. 
Telefon: 26—89.

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

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

MEGJELENIK MINDEN HŐ 15-ÉN.

Főmunkatárs: BAK ISTVÁN Budapest. Munkatársak: CSERNYÁK JÓZSEF Budapest, GESZLER JÁNOS Budapest, 
MURA MÉSZÁROS GYULA Tatabánya, NEMESS ENDRE Nyíregyháza, NYITRAI JÓZSEF Miskolc,

PÁSZTOR IMRE Szeged,ifi. RAMMINGER ISTVÁN Debrecen, TÓTH JÓZSEF Budapest, TÖRZSÖK JÓZSEF Debrecen.

TARTALOM:
Nagy Gábor: Nyílt levél.
Diczig Alajos dr.: Az inségadó igazságosabb meg

osztása.
Éless József: Válasz a „Gondolkoznom kell” ci- 

mü cikkre.
Mura Mészáros Gyula: Az önmagába visszatérő 

vonal.

TESz: Nemzeti Munkahét.

Pásztor Imre: A Szegedi Úri- és Hölgyfodrász 
Szakosztály ülésének köréből.

Kozmetika és szépségápolás.

Hírek. — Hirdetések. — Kivonat az Országos 
Kongresszus jegyzőkönyvéből. (Folytatás.)

FODRÁSZ URAK ÉRDEKE
hogy berendezési és felszerelési tárgyakat nálam szerezzék be, m ert olcsó és korrekt

kiszolgálásomat számtalan vevő bizonyítja.

Bécsi forgószékek, n i k k e l e z e t t  f e j t á m l á v á  1 P  38.— Opál, fertőtlenítő, í z lé s e s  ............................. ........... p 2.—
Szék-ülőpárna, a m e r i k a i  b ő r v á s z o n b ó l  ...........  P  5 .— Nyakszirtkefe, t a l p a s ,  f e h é r  s ö r t e  .................... p 2.20
Hajmosótálak, e g é s z  n a g y ,  e r ő s  r é z l e m e z b ő l , Asztali kefe, e r ő s  k i v i t e l b e n  ...................................... p 1.60

n i k k e l e z v e  ................................................................. P  52.— Fiilke-szék ( f o t e l ) ,  h a j l í t o t t  k e m é n y f a  .......... p 12.—
Hajmosótálak, k i s e b b ,  f e n t i  k i v i t e l b e n  P 32. Kölnivizek, m i n d e n  i l l a t b a n ,  5 0 %  ............................. p 4 .40
Hajszárító bura, l e g u j a b b  t í p u s  .............................  P  38 —-40 Bayrum, v a g y  Lotion 5 0 %  ............................................... p 4.40
Vízmelegítő tartály, 6. sz .  k á l y h á r a  n i k k e l e z v e  P  11.— Brillantin v. Dióolaj, f o l y é k o n y ,  l i t e r j e  ........... p 3.—
Egysrófos vasmelegítő lámpa, n a g y  e r ő s  ............ P  5 .50 Púder, k i l o g r a m m j a  ....................................................... p 1.60
Gáz-rechaud, s z a b á l y o z ó  ................................................ P  7.— Azonkívül fodrászberendezések, uj és használtak,
Nikkel asztali garnitúra, n é g y s z e r e s  n i k k e l  .... P  7.50 mélyen leszállított árban.

R o THMANN ÁRMIN B u d a p e s t .

ú r i  é s  n ő i  f o i i r á s z ü z l e t  b e r e n d e z é s i ,  f e l s z e r e l é s i ,  ^ 1 . ,  T E R É Z  K Ö R Ú T  2 9 .  S Z .  1. E M . 7 .

a c é l  é s  i l l a t s z e r e k  s z a k ü z l e t e .  T E L E F O N :  1 5 - 5 - 6 0 .



Fontos!
Szenzáció!

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

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

Kérjen díjtalan bemutatási

GAÁL SÁNDOR,6.
Telefon: 4 2 -1 -1 6 . Budapest, VIII., Rákócziját 1. sz.

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, Hollán Ernő ucca. 
Hattyú Illatszer tár Győr, Baross ucca.
Kántor Ernő és Társa cég, Debrecen.
Steiner Imre „Arany Korona” Illatszertől', 

Nyíregyháza. Zrínyi Ilona ucca I.
Gémes István fodrász, Szentes,
Vágó Endre Illatszer tár, Nagykanizsa.
IJoro Géza illatszertár, Tatatováros.
Vadász Miklós drogéria, Hódmezővásárhely.
Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút.

Vezérképviselő és forgalombahozó:

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.

SzánTos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

P A B O R -nak
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 szaküzletben.

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

TELEFON:

255-74.
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Nyílt levél
Förslner Tivadar iparokíaíási Főigazgató 

Öméltóságához, Budapest.
Méltóságos Uram!
Debrecenben az Iparostanonciskolánál újabban az 

össziparosságot érintő, de különösen a borbély-fod
rász, női fodrász és kozmetikus iparosságot igen sú
lyosan érintő intézkedések történtek.

Nevezetesen Szöőr József ip. isk. igazgató, a 
szakmákban a technológiát és a gyakorlati szakokta
tást, a főhivatású tanárokkal tölteti be, a meglévő óra
adó szakoktatókat kicserélteti, mégpedig olyan for
mában, hogy pl. budis H. Imre borbély és fodrász
mestert, mivel 60 évét betöltötte, helyette Petri Béla 
oki. grafikus-iparművészt javasolta.

Nem vitás az, hogy egyik másik főhivatású tanár 
eltudja e látni elméletileg vagy sem egyes szakmák
ban az oktatást, de gyakorlatilag, az már kétséges.

Utalok a Nyári Zsuzsámul oki. középiskolai ta
nárnő esetére, aki már 4 éve tanárnő az iskolánál, rö
vid tanulás után, de eredménytelen vizsga letétele da
céira, a nőifodrásztanulóknál a gyakorlati szakokta
tást már a múlt tanévben ellátta.

Meg kell említenem az 1936- -34. évi debreceni 
Iparostanonciskola „Értesítőjében” közölt statisztikai 
adatokat, amely valószinti elkerülte Méltóséigod nb. 
figyelmét: közölve van, hogy a borbély-fodrásztanu- 
lók létszáma 69, tehát az. iparágak szerint ez a lég 
több, ellenben a hölgyfodrászoknál megjelölt 2 tanuló 
létszáma téves mert az ipartestület kimutatása szerint 
meghaladja a 30-at. Jóllehet, hogy ezen nőifodrász- 
lanulók között felmenteitek is vannak, de mind a 30 
meg sem lehet felmentett, márcsak azért sem, mert a 
kimutatás szerint ami az értesítőben szerepel az ipar
águkból 29. Vajon hova lettek a többi tanulók . . . .

Méltóságos Uram! Más érdekes adat is van az ér
tesítőben. Fuchs H. lnne a 28- 35 sorszám alatt hét
főn <3- I óráig tanít a földszint 5-ös és 1. em. 1-es szá
mú szobákban technológiát, ugyanakkor Debreczeni 
Tivadar pedig rajzot, mindketten egyidőben emeleten 
és földszinten. Ezen bármennyire is gondolkozunk, 
nem tudunk rájönni, hogy hogyan is lehetséges ez!

Ezen dolgokat úgy a szakmai érdekeltség, vala
mint az ip. test. elöljárósága úgy tárgyalta, amely az 
érdekeltségre nézve, a tények alapján nagyon sérel
mes, egyben a szükséges lépéseket megteszi. Nem he
lyes az ipari gyakorlati szakoktatás beszüntetése azért 
sem, mivel ez máshol teljesen ismeretlen fogalom. Bu
dapestet nem is említem, Pécsen 10, Győrben 6, Mis
kolcon pedig 5 óraadó tanár van, általános szakmák 
szerint. Bizonyára ha nem volna j<3, ha nem volna 
szükséges úgy már ottan sem volnának meg.

Méltóságos Uram! Ezen dolgokat az érdekelt 
szakmák annyira sérelmezik, hogy közös gyűlést fog
nak tartani, az ipartestület kél delegált tagja pedig 
rendkívüli felügyelő bizottsági ülést hivat össze, már 
csak azért is, hogy a legutóbbi ülésről ezen két fel
ügyelőbizottsági tag eltávozott, a jegyzőkönyv aláírá
sát pedig megtagadták.

Ezen sérelmezett dolgok nem újak .. . Lapomban 
pl. a Nyári Zsuzsanna esetéből kifolyólag egyik köz
ismert munkatársam a vádlottak padjára került! Tehát 
foglalkozik vele a független bíróság is. Ezen ügyet, ha 
érdemlegesen nem lehetne elintézni, amely az érdekel 
tek megnyugtatása végett is indokolt, akkor már most 
arra kérem Méltóságodat, hogy kérelmünkre, amely 
meg fog történni, mélt őzt ásson lehetővé tenni úgy 
mint a pincérszakmánál, az önálló borbély, fodrász és 
női fodrász ipariskola megvalósít fisát.

Nagy Gábor 
sz. o. elnök, 

felelősszerkesztő.
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VIDÉKI ÚRI- ÉS HŐLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

Az inségadó
Igazságosabb m egoszlása.

Irta: dr. D ic iig  Alajos kamarai h. titkár.
Előreláthatólag igen nehéz tél előtt vagyunk. Az 

építőipar rendkívül nagy pangása következtében úgy 
Debrecenben, mint a többi városokban valószínűleg 
még az elmúlt télnél is szélesebb keretben kell a segi- 
tőakciót lefolytatni. Közeledik az idő, amikor a m. kir. 
Belügyminiszter az inségadóra vonatkozó rendeletet 
kiadja. Ezért a kereskedelmi és iparkamara a miniszté
riumhoz előterjesztéssel fordult, amelyben a követke
zőket adta elő:

Az 1933/34. évi inségenyhitő tevékenység költsé
geinek fedezésére szolgáló inségjárulékokról a ni. kir. 
Belügyminiszter ur 1110/1933. B. M. számú rendelete 
intézkedett, amely lényegében változatlanul megismé
telte az 1932/33 évre vonatkozó 185.400/1932. számú 
rendelet intézkedéseit és pusztán azt az egyetlen vál
tozást hozta, hogy a 3-ik §. 3-ik bekezdésében kimon
dotta azt, hogy „ha a kereseti adó kivetése alapjául 
vett adóalap az évi 500 pengőt nem éri el, úgy az in- 
ségjárulék kivetését mellőzni kell.

Ezen utóbbi rendelkezés azt eredményezte, hogy 
a legkisebb existenciák az inségjárulék fizetése alól 
mentesülhettek. Itt is reá kell mutatnunk azonban a 
rendelet érdekes szövegezésére, mert a rendelet értel
mében az az egyén, akinek adóalapja az évi 500 pen
gőt nem éri el, mentesül az inségadó alól, ami tehát 
annyit jelent, hogy az az adóalany, akinek kereseti 
adóalapja kereken 500 P volt, inségadót köteles volt 
fizetni.

Ha pedig figyelembe vesszük azt, hogy a kereseti 
adóról szóló szabályzat értelmében (L. K. H. 0. 29 §- 
hoz fűzött utasítás 10 és 11 bek.) a segéd nélkül dol
gozó kisiparos kereseti adóalapját általában 500—1000 
pengőben kell megállapítani, akkor azt kell monda
nunk, hogy az ipar és kereskedelem csaknem kivétel 
nélkül inségadó fizetésére kötelezett volt.

Az inségadó terhének megoszlása véleményem 
szerint igazságtalan. Különösen a kézműipar a kerület
ben a legsúlyosabb helyzetben van, amely helyzet ke
vés kivétellel egyénileg igazán az ínséges szóval jelöl
hető meg. Lehetetlennek tartjuk azt, hogy az inség
adó alól való mentességnek ilyen alacsony mértékben 
való megállapításával olyan kisembertömegek marad
janak meg az inségadó alanyaiként, akik maguk is tá
mogatásra szorulnak!

Még súlyosabbá teszi ezt a helyzetet az a körül
mény, hogy az általános kereseti adó pótlékolása pél
dátlanul súlyos, mert a kivetett általános kereseti adó 
40 %-át kell fizetni inségadó fejében, ami az adóalap 
2 %-ának felel meg. Ez a pótlékolás rendkívül súlyos 
és igazságtalan is, mert hiszen nem felel meg az igaz
ságos adóztatásnak az, hogy egy 800 pengős kereseti 
adóalappal biró iparos kereseti adóját épugy 40%-kai 
pótlékolják, mint egy 10.000 P adóalappal biró adó
alany kereseti adóját.

Ezek után a kereskedelmi és iparkamara a követ
kezőket kérte:

1. Az inségadó alól mentes kereseti adóalap hatá
rát az eddigi 500 pengőről emeljék fel legalább 1000 
pengőre, tehát az inségadó fizetési kötelezettség a ke

reseti adóalanyoknál az 1001 pengős kereseti adóalap
nál kezdődjék.

2. Az 1001-től 2001 pengőig terjedő adóalapok
nál az inségadó pótlékolása az eddigi 40% helyett 20 
%, 2001 pengőtől 5001 pengőig 30% és 5001 pengőn 
felül 40%-a legyen a kivetett általános kereseti adó
nak.

3. Tekintettel arra, hogy a folyó évben előrelát
hatólag az Ínség, főleg az építkezések nagymérvű szü
netelése miatt igen nagy lesz s így az inségakció igen 
nagy összeget fog igényelni az I. és 2. pont alatt em
líte tt engedmények következtében előálló inségadó 
bevétel csökkenést pótolják olyan módon, hogy az in
ségadó fizetésének kötelezettségébe vonják be esetleg 
természetbeni adózás ut ján a földadó alanyait is, szin
tén progresszív alapon.

Amint a legkisebb kisipari adóalanyok részére in
ségadó alól való mentességet kértünk, époly termé
szetesnek tartjuk azt is, hogy a kisgazda rétegekből 
20—30 katasztrális holdig mentesítsék az inségadó fi
zetése alól a földtulajdonosokat.

Ezenfelül bizonyos progresszivitás megvalósítá
sával bőven pótolni lehetne a kereskedelem és ipar 
terhének enyhítése következtében előálló hiányt, sőt 
az inségadó hozadékát jelentékenyen emelni is lehet
ne, amire az 1934/35-ös évben különösen nagy szük
ség lesz. Teljes mértékben indokoltnak tartjuk azt, 
hogy az agyonterhelt háztulajdonosok a házadon ke
resztül inségadőval nem pótlékoltatnak, de igazságta
lannak tartjuk azt, hogy az inségadó alapja hozadéki 
adórendszerünkből csak az általános kereseti adó, to
vábbá a társulati és tantieme adó, mig a földadó abba 
bevonva egyáltalán nincsen. Nem tudjuk megérteni, 
hogy egy 1000 holdas földbirtokos miért csupán a jö
vedelemadón keresztül ró le inségadót, ezzel szemben 
egy hasonló keresetű kereskedő vagy iparos nemcsak 
a jövedelemadó után, hanem a kereseti, illetőleg tár
sulati adója után is fizessen inségadót.

4. Az ínségesekről való gondoskodás mindenkinek 
a terhe. Ezért valljuk azt a felfogást, hogy bármilyen 
nehéz helyzetben vannak is a köz- és magántisztvise
lők, indokoltnak tartanánk azt, hogy a téli hónapok
ban inségjárulék címén a köz- és magántisztviselők 
egv bizonyos összeget fizessenek. Figyelembe kell ven
nünk, hogy a magántisztviselők a jövedelmi adójuk 
pótlékolása következtében eddig is fizettek igen je
lentős inségadót. Nem szül jó vért azonban az, hogy 
ezekben a rettenetesen nehéz időkben az inségjárulék 
fizetése alól a köztisztviselői réteg teljesen mentesül. 
Nem kétséges, hogy társadalmi utón az esetek túlnyo
mó többségében a köztisztviselői réteg ks meghozza a 
maga áldozatát, azonban, amikor olyan nagy a szük
ség, az egyenlő teherviselés eszméjének csak az felel
ne meg, hogy az inségenyhitő tevékenység terheihez a 
köztisztviselők is járuljanak hozzá.

Az ínségesek megnövekedett számáról csak össze
fogással és a terhek igazságos eloszlásával lehet gon
doskodni. Ezt a célt szolgálja a kereskedelmi és ipar
kamara előterjesztése, amelyet az illetékes kormányté
nyezők elébe terjesztett.

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.
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VIDÉKI ŰRI- ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

Válasz
a »Gondolkoznom kell« c. cikkre.

Irta: Éless József, Budapest.
Félreértett elgondolásomra akarok rávilágítani 

egy néhány szóval, hogy ezáltal a szinte magától kí
nálkozó megoldásra hívjam fel a figyelmet.

Az úri és női fodrászoknak már van országos 
mesterszövetségük, amelyeknek egyesítése után, a sa
ját kebelén belül egy kultur-bizottságot lehetne ala
kítani. Ezen bizottság hivatva lenne odaadóan, meg
értőén, önzetlenül irányítani a fodrász-iparosságot. Ez 
a kulturmunka kiemelné iparunkat és általa az egész 
iparosság nívóját abból a szomorú helyzetből, amely
ben jelenleg van.

Hogy ez az égetően szükséges megmozdulás meg
történhessék, el kell, hogy jöjjön az önzetlen fenn- 
költlelkü ember, aki a fáklyát magasra tartja és nem 
hagyja kialudni azt a lángot, mely éledezni kezd, ha
nem kitartó és fáradhatatlan munkával, levelezéssel, 
lobogó és mindent bevilágító vezérlő tűzze fejleszti.

Kartársaim! A mi érdekünk, hogy a keblünkről 
fakadó tehetségeket piedesztálra emeljük. Ezzel ön
magunkat becsüljük meg és megbecsültetjük iparos
társainkat.

Csak nemrégen történt, hogy egy kisgazda ve
zérrel beszélve, megkérdeztem, hogy hogyan tudtak 
ilyen hatalomra szert tenni ? A válasz igen érdekes 
volt: ,,A kisgazdák közt sok gatyás ember van, aki 
vezércikket is tud írni".

Kartársaim! Mutassuk meg végre mi is az életre 
valóságunkat, tudásunkat és lehetőségünket. Bizonyít
suk be azt, hogy az iparos nem csak eszközzel dolgo
zó ember, hanem szívvel érző, jól gondolkozó és igen 
sokszor Isten adta tehetség is!

Abban a reményben, hogy szavam nem hangzott 
a pusztába, kérek mindenkit, csatlakozzék mozgal
munkhoz. #

Amikor már elhangzottak ezen megnyilatkozások, 
amelyek igen tárgyilagos és komoly formában nyilvá
nultak meg, szükséges, hogy a magam megállapításait 
is a következőkben hozzam a nyilvánosság elé, egyben 
a következőkben javaslatokat tehessek:

Mindazon kartársak, akik irodalommal, vagy bár
milyen művészi munkával pl: festészet, szobrászat, ze
neszerzés stb. foglalkoznak, teljes címüket tudassák 
lapunk szerkesztőségével, tekintet nélkül arra, hogy 
önállóak-e vagy sem. Szükséges ezen statisztika ösz- 
szeálIitása és javaslatok megtétele a továbbiakban, 
melyről a jelentkezések és a beérkezett javaslatok 
után megfelelő intézkedések fognak megtörténni.

Felelősszerkesz t ő.

Pályázati hirdetmény. A karcagi borbély- és fodrász, 
szakosztály kéthónapos hölgyfodrász.tanfolyamot óhajt nyitni 
és erre oktatói keres. Csak megfelelő szaktudása egyén pá
lyázzon, válaszbélyeggel ellátott levélben. A készpénzbeli ho
norárium megnevezendő. Az oktató lakásról és ellátásról sa
jtit maga tartozik gondoskodni. Tananyag: ondolálás, hajfestés 
és manikiirözés. Oktatási idő mindennap felváltva a résztvevő 
mesterek üzletében d. u. 2 7 óráig; az oktató lakásán pedig 
szombat és vasárnap kivételével minden este 7 10-ig, cso
portosan. A tanfolyamon résztvesznek, mesterek, segédek és 
tanulók.

Az önmagába visszatérő vonal.
Irta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Olvasgatom a szaklapokat, mennyi panasz, meny
nyi sóhaj, mennyi óhaj szól mindegyik cikkből. Egyik 
tanácsol, másik helyzetet vázol, de majdnem mindegyik 
egyetért abban, hogy a szakma csúszik lefelé. A kér
lelhetetlen idő pedig csak múlik könyörtelenül és az 
idők múlásával a gondok, a terhek sokasodnak. Akár 
merre nézünk, akárhová fordulunk, a helyzet javulá
sának még csak az árnyékát sem látjuk sehol.

De sok cikk látott már napvilágot, melyben a há
borút, a háború utáni állapotokat teszik felelőssé min
den meglévő nyomorúságért. Szó sincs róla, száz szá
zalékig igazuk van a cikk íróinak. Mert hiszen, ha 
nincs háború, nem születik meg a trianoni békepa
rancs, amely megnyomorította, széjjeltépte drága ha
zánkat. Azt az országot darabolta fel, minden gon
dolkodás nélkül, melyet a Teremtő olyan természeti 
egységnek alkotott Európa közepén, hogy nincsen a 
világon még egy ország, melynek olyan természetes 
határai volnának és ezt az egybeszabott, szép erdők
kel koszoruzott országot széjjeltépte a tudatlanság, 
a rosszakarat, a kapzsiság. Ebbe az állapotba becsü
letes, hazáját szerető magyar ember bele nem nyugod
hat.

Kedves Szerkesztő Ur! Tudom én nagyon jól, 
hogy a szaklap nem arra való, hogy politizáljon. Nem 
is akarok én fenti szomorú megállapítással politizálni, 
csak hasonlatnak vettem. Mert a fodrászipar helyzete 
szakasztott ilyen. Fodrászipar is csak egy van. Fod
rász, ez egy olyan egységes gyűjtő kifejezés, hogy 
ebben benne van minden. Rövid haj, hosszú haj, mind
egyik a fodrász munkáját igényli. És ezt a fodrászipart 
is széjjeltépte a tudatlanság, az önzés, a rosszakarat, 
a kapzsiság. A trianoni hóhérok is mindent elkövetnek, 
hogy amit ők botorul alkottak, maradjon. Nem akar
ják meglátni, hogy az ő konokságuk következtében 
nemcsak a legyőzöttek, hanem ők maguk is a tönk 
szélén állnak. A női fodrászok is arra törekszenek, 
hogy az ő művük fennmaradjon. Nem látják be, hogy 
amit ők alkottak, az a szakma tönkretevését eredmé
nyezi, nem pedig a felvirágoztatását.

Mert hát mi is történt 11 év előtt? Azok az urak, 
akik megteremtették az u. n. női fodrász ipartestüle
tet, azt hitték, no most felvirradt nekünk, csak mi és 
más senki. Csak nekünk fog sütni a nap mától kezdve, 
másnak nem. Aki nem tagja a mi testületünknek, az 
pusztuljon. Hát ami igaz, az igaz. Pusztul is, de mind
egyik, nemcsak az úri, hanem a női fodrászok is. (Ép
pen úgy mint Trianon következtében Európa.)

Az első időben az anyatestület vezetősége min
dent elkövetett, hogy ezt a pusztulási folyamatot meg
állítsa. Nevezetesen, törekedett az egységre, de az uj 
ipartestület magatartásán mindig hajótörést szenve
dett az egyesülési jő szándék. Idővel jött egy uj veze
tőség. Az elnök programmjában is benne volt a szét
tépett szakma egyesítése, de az eredmény szintén sem
mi. Azaz, hogy több a semminél, mert a szakma csú
szik, csúszik folyton lefelé. Budapesten változott a ve
zetőség, de az u j elnök nem nyilatkozott még, hogy a 
széttépett szakmát egyesileni fogja-e? Nem hiszem, 
hogy belenyugodna e széttépettségbe, mint az a haza
fi, aki belenyugszik Csonkamagyarország csonkasá- 
gába ! . . .
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Hát kedves jó Uraim! Valamint a csonka ország 
is csak akkor fog fejlődni tudni, ha ismét egyesülhet 
széttépett részeivel, éppen úgy merem állítani azt is, 
hogy a mi széttépett fodrásziparunk is csak akkor fog 
boldogulni tudni, ha ismét együtt lesz egy ipartestii- 
ietben.

Isten! Add meg ezt az egyesiilhetést hazánknak, 
de add meg a fodrásziparnak is.

Szaklapunk olvasói előtt nem új, hogy cikkeim 
állandóan az egyesítést célozza, azért adtam ezt a cí
met is mai cikkemnek. Az én elgondolásom - és igen 
sok szaktársamnak — az, hogy btint követtek el azok, 
akik széjjel tépték!

A Nemzeti Munkahét.
Van szerencsénk t. Címmel közölni, hogy a TESz 

az ország társadalmi és gazdasági egyesületeinek és 
szervezeteinek szeptember 29-től október 8-ig, kibő
vített programmal, ez évben újból Nemzeti Munkahe
tet rendez.

A Nemzeti Munkahét egyik legkimagaslóbb és az 
esemény egész tartama alatt szembetűnően előtérbe 
helyezett akciója a Nemzeti Munkahét kirakatverse
nye, amelyen való részvételre t. Címet ezennel tiszte
lettel felkérjük.

A részvétel feltételeit az alábbiakban terjesztjük
elő:

1. A Nemzeti Munkahét kirakatversenyén résztve- 
het minden budapesti cég, ha:

a) megfelelő utcai kirakat felett rendelkezik;
b) kötelezi magát, hogy a kirakatversenyre bene

vezett kirakatában kizárólag magyar árut mutat be. 
(Magyar áru alatt olyan gyártmány értendő, amely
nek nyersanyaga és feldolgozása magyar eredetű, 
vagy oly árú is, amelynek anyaga bár külföldi 
nyersanyag is szerepel benne — túlnyomórészt mégis 
magyar eredetű olyannyira, hogy a feldolgozott kész
áru értékének legnagyobb része a magyar eredetű 
anyagból és a feldolgozásra fordított magyar munka 
értékéből adódik.) A Nemzeti Munkahét rendezősége 
jogosult az ezen szabály ellen vétő cégeket az akció
ban való részvételből azonnali hatállyal kizárni.

c) Ha a részvételre vonatkozó szándékát a TESz 
által rendelkezésre bocsátandó nyomtatványon beje
lenteni és a kirakatonként 3.80 P árban megállapított 
jelentkezési illetéket a TESz sorszámmal ellátott hiva
talos elismervénye ellenében a TESz megbízottja ke
zéhez lefizette.

2. Mit nyújt a Nemzeti Munkahét a kirakatverse
nyen résztvevő cégeknek:

a) A TESz a résztvevők minden egyes kirakatát 
díszes és egyben ízléses, a résztvevő cégeknek díjta
lanul i endelkezésre bocsátott jelzőtáblával jelöli meg, 
amely hivatalosan igazolja a kirakatokat néző közön
ség előtt, hogy:

I. a cég a Nemzeti Munkahét hazafias akciójában 
résztvesz,

II. a kirakatban bemutatott minden termék ma
gyar áru.

b) A kirakatversenyen résztvevő minden cég kira
katéit a Nemzeti Munkahét vezetősége által az érdek- 
képviseletekkel egyetértésben szervezett, pártatlan 
jury szakszerű pontozással ellenőrzi, illetve elbírálja.

c) A kirakat verseny juryjének határozata alap

ján a résztvevő cégek között szakmánkénti dijak ke
rülnek szétosztásra. A Nemzeti Munkahét az:

I. díjban részesülőket aranyéremmel,
II. díjban részesülőket ezüstéremmel,

III. díjban részesülőket bronzéremmel 
jutalmazza. Terv szerint minden egyes szakma két 
aranyéremben, öt ezüstéremben és 10 bronzéremben 
részesül. A vezetőség azonban fenntartja magának a 
jogot, hogy ezeket az érmeket csak a jury határoza
tával megállapítandó érdemnek megfelelő arányban 
ossza szét, illetve hogy az érmeken felül szükség sze
rint elismerő okleveleket is adományozzon.

A kirakatversenyben résztvett minden egyes cég 
ezenkívül díjtalan emlékokiratban is részesül.

d) A Nemzeti Munkahét rendezősége a jury mun
kálatait október 8-tól számított hat héten belül lezár
ja, úgy, hogy az érmek, az elismerő oklevelek és az 
emlékokiratok ünnepélyes átadása legkésőbb folyó évi 
november hó folyamán, vagyis olyan időpontban feje
ződik be, hogy a cégek az elnyert dijakat és emlék
okiratokat még a karácsonyi vásár megkezdése előtt 
vehessék kézhez.

Tisztelettel kérjük t. Címet, hogy fenti közlésein
ket tudomásul venni és ezek alapján a Nemzeti Mun
kahét kirakatversenyén való részvételét a legsürgő
sebben elhatározni szíveskedjék. A részvételre vonal
közei nb. bejelentésüket kérjük a Nemzeti Munkahét 
kirakatverseny rendezőségével (Budapest, V., Szalay- 
ut.ca 2., TESz ház) közölni, amelynek vétele után meg
bízottunk a legsürgősebben fogja a t. Cég főnöksé
gét a jelentkezési-lap kitöltése ügyében felkeresni.

Hazafias tisztelettel:
Társadalmi Egyesületek Szövetsége 

Nemzeti Munkahét.

Véber József megvált 
a Budapesti Fodrász Újságtól.

Legutóbbi számunkban megírtuk, Ihimv Véher .József, aki 
hossza ideiír volt a Fodrász-Újság felelősszerkesztője ezen 
tisztségétől megvált. Az uj felelősszerkesztő Eckert Bálint, 
aki egyben az ip. test. elnöke is, a legutóbbi Fodrász Újságban 
a következő komilnikét közli:

SZAK TÁRSAIMHOZ!
A lapbizottság és az. elöljáróság egyhangú határozata tett 

mejr címemet a Fodrász Újság felelősszerkesztőjévé.
Najry megtiszteltetés számomra ez az. egyhangú bizalom, 

de enyhén súlyos kötelezeltség is. Mert nemcsak kezembe ad
ták a legerősebb fegyvert, a sajtót, hanem ezzel együtt azt a 
súlyos kötelezettséget is reámruházták, hogy mén fokozottabb 
erővel szolnál.iam a fodrásztársadalom érdekeit.

örömmel vállalom ezt az uj munkát, mert meggyőződé
sem, liony ha azzal a szeretettel és lelkesedéssel fonnak d ine
met munkatársaim támonalni, mint eddin, uny ez újabb mun
kásságom előbbre fogja vinni a fodrászipar érdekeinek érvé. 
nyesiilését.

Szeretném, ha ebben az együttes munkában mindenki 
i észtvenne s mindenki megértené, hogy az. a fehér zászló, 
amit magasan felemelve tartok, nemcsak a fodrásztársadalom 
érdekeiért folyó harc tisztaságát jelképezi, hanem szimbóluma 
egyúttal annak a kartársi szeretetnek is, amit a múltra való te
kintet nélkül, mindenkivel szemben érzek, aki kész önzetlenül 
harcolni a jelenben a fodrásztársadalom szebb jövőjéért.

Hiszem, hogy szavaim megértésre találnak, hiszem, hogy 
támogatni fogtok a küzdelemben. Eckert Bálint.
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A karíársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

kizárólap a szerkesztőségben, Ötvös utca 65. szám 
alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó min
dennemű 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 
Nyilrai 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 
kér jük a szerkesztőség címére, Debrecen, Eötvös utca 
65. sz. megküldeni. — Szerkesztőség.

A Szegedi Url- és  Hölgyfodrász 
Szakosztály ülésének köréből.

Irta: Pásztor Imre, Szeded.
I\ év augusztus hó 9-én tartotta sz. o. ülését a 

szegedi Úri és Nőifodnísz Szakosztály. Ezen ülés igen 
hangosan folyt le egy kontárügyből kifolyólag, t. i. 
a kontár ellenőr igen agilis ember, - több feljelentést 
tett, — ez keserítette el azokat, akik érdekelve vol
tak, viszont a többséget pedig az enyhe büntetések ki
szabása. Megtörtént pl. azon sajnálatos eset, hogy a 
kontárellenőr egyik kihágási tárgyaláson tetleg inzul- 
tált egy arra érdemes embert, mert őtet „hazugnak” 
szólította. Ezen inzultus után a hatóság a kontáriga
zolványt visszavonta, melyet a szakosztály azért nem 
óhajt tudomásul venni, mert ilyen agilis kontárellenőrt 
úgy sem talál, a működésével pedig a legteljesebb 
mértékben meg van elégedve.

Ezen határozatot a sz. o. vezetősége a hatóság 
elé fogja terjeszteni azzal, hogy kérni fogja a kontár
igazolvány visszavonását hatálytalanítani.

#
Ezen ülésen egy árszabályt dolgozott ki a szak

osztály, melyet jóváhagyás végett a Polgármesteri Hi
vatalhoz terjesztettek fel. Kimondotta a sz. o. továb
bá azt, hogy a „zsilett” elterjedése miatt, aki csak te
heti bármilyen kereskedést fog külön űzni és arra az 
engedélyt kiváltják, hogy ezzel is könnyítsenek a 
helyzetükön. Az évenkénti szokásos „Védszent” ünne
pét most is október 1-én megrendezi a szakosztály, 
hangversennyel egybekötve, mely ünnepségre meg
fogja hívni Szombati József zeneszerző kollegánkat 
Kiskunhalasról. Ezen az ünnepségen kizárólag Szom
bati József kartársnak a szerzeményei fognak szere
pelni. Az ünnepségről legközelebb, lapunk útján fogok 
ka r t á rsaim nak beszámól ni.

Pályázati hirdetmény. A Budapesti Borbélyok és Férfi- 
fodrászok Ipartestülete ezennel pályázatot hirdet egésznapi el
foglaltsággal .iáró ipartestületi vezető jegyzői állásra. A pá
lyázaton csak olyan egyének vehetnek részt, akik a törvény
ben előirt kellékeken felül megfelelnek az ipartestületekről 
sz(')k') 1932. évi XIII. te. 28. §-ában foglaltaknak. A megkívánt 
előképzettség: főiskolai oklevél. Ez a rendelkezés azonban nem 
vonatkozik azokra, akik a hivatkozott törvény kihirdetésekor 
ipartestületi jegyzői tisztet töltenek he, vagy valamely ipar
testületnél legalább egy év óta főfoglalozásként irodai mun
kák végzésére vannak alkalmazva. A megválasztott vezető 
jegyző ezenkívül köteles záros határidőn belül képzettség te
kintetében, amennyivel avval még nem rendelkezne (az alap- 
képzettségen kiviil), az ipartestületi jegyzői vizsgálatot is le
tenni. A pályázati kérvényhez a következő okmányok csato
landók be: 1. születési bizonyítvány, 2. a magyar állampolgár
ságot igazoló bizonyítvány, 3. az erkölcsi megbízhatóságot 
igazoló erkölcsi bizonyítvány és esetleg a kommtin alatti ma
gatartást igazoló hatósági bizonyítvány, 4. a képesítést iga
zoló oklevél és egyéb okmányok hiteles közjegyzői másolata. 
Megjegyezzük, hogy az okmányok esetleges elkallódásáért fe
lelősséget nem vállalunk. Fizetés évi 2160.— pengő. Az állás 
betöltése 1 évi próbaidőre szól. A pályázat határideje 1934 
szeptember 20. A Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipar
testületének Elnöksége és Elöljáróságának megbízásából: 
Eckert Bálint elnök.
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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.

Tartós ondolálásra 
rendkívül alkalmas

No. 10. olajfürdők alkalmazása a festett és ondolált haj ápo
lásához nélkülözhetetlen. Ezen kezeléstől a haj visszanyeri 
erejét és rugalmasságát.
Kérjen ismertetőt, melyet DÍJTALANUL küldünk.
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Hirdetett
Ön már a

Vidéki Úri és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

7

H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN! ! ! ,
mert hirdetései
biztosak, jók és  olcsók!

Kartársak csakis lapunk hirdetőinél 
vásároljanak!

A „Hullám ” kisfeszültségű villanyonduláló 
gép gyakorlati bemutatója.

A debreceni hölgyfodrászok szine-java előtt mutatta be 
julius 22-én Kolozsváry Gyula hölgyfodrász saját találmáiiyu, 
kisfeszültségit villanyonduláló Képét. Az „Angol királynő” szál
loda zöldtermét az érdeklődők tömege töltötte meg.

Az uj találmányi! transzformátoros villanyonduláló gép 
karcsú felépítésű, gyönyörű kivitelű alkotás, mely már az első 
pillanatban megnyerte az érdeklődők tetszését. Ez a tetszés 
csak fokozódott, amikor a gépet munkaközben megfigyelték.

Kolozsváry szaktársunk igazi művészettel 28 perces re
kordidő alatt készítette el a tartós ondulálást. Gépe jelenpil- 
lanatban a legtökéletesebb gépek közé tartozik.

A kifűtés után fogott hozzá a preparált haj feldolgozásá
hoz Kolozsváry Gyula és a lágyan omló hajat művésziesen for
málta gyönyörű frizurává.

Munkaközben a feltaláló elmondta azt, hogy a fűtési idő 
meghatározása nem fontos, mert gépét úgy konstruálta, hogy 
akármilyen ideig is fűtik a hajat, mindig ugyanazt a hőfokot 
kapja és igy a túlfűtés teljesen ki van zárva.

Szárítás után került sor a haj felfésülésére és ekkor bon
lakozott ki annak a munkának a tökéletessége, amit az uj ta
lálmányit transzformátoros villanyondulálógép produkált.

A derék feltalálónak szaktársai szívélyesen gratulálva 
sok sikert kívántak. Mindenki elismerte azt, hogy egy debre
ceni szaktárs olyan találmánnyal lepte meg a szakmát, amely 
akármelyik külföldi gyártmánnyal felveheti a versenyt.

A magunk részéről örömmel regisztráljuk ezt a fontos 
szakmai eseményt és kívánjuk, hogy Kolozsváry kartársunk 
még sok hasonló találmánnyal szolgálja a szakma fejlődését.

(n -y . )

K O Z ME T I K A @ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

Kenőcsök hatása a bőrre.
Olajok használata.

Ida a bőrt valamilyen zsiradékkal bekenjük, akkor 
a bőr simább, lágyabb és fénylő lesz. Ezen alapult kü
lönösen az ókorban a bőrnek szakosított zsiradékkal 
való kenegetése.

Ma már tudjuk azt, hogy rendes viszonyok között 
a bőr faggyumirigyei épen elegendő zsírt termelnek 
ahoz, hogy a bőr megfelelő simaságu és puha legyen. 
De vannak bőrök, melyek nem termelnek elegendő 
zsírt, vagy ha erősen szappanozzuk a bőrt, vagy ha 
petyhüdt, ráncos a bőr, ezekben az esetekben elsőren
dű fontosságú a bőr zsiradékkal való kezelése.

A zsiradék hatása ebben érvényesül a bőrön, hogy 
a tapadó levált hámsejteket, piszkot, port, kormot fel - 
hígítja s igy könnyebben eltávolít hatóvá teszi. De vé
di a zsiradék a bőrt a nedvesség ellen, megnehezíti to
vábbá a bőr kiszáradását is.

Már a levegő tárgyalásánál, de a szappannál is 
megemlékeztünk róla, hogy nagyon sok ember bőre 
nem bírja elviselni a szeles, hideg időt, kivörösödik, 
erősen hámlik, sőt be is repedezik az. Ugyanezeket az 
ártalmakat idézi elő a szappan is.

Ezekben az esetekben elkerülhetetlen úgy az arc
bőr, mint a levegőnek kitett más bőrrészleteknek a zsi 
rozása. Azoknál az embereknél pedig, akik szappant 
egyáltalában nem tudnak használni, azoknak a mosa
kodása is, de különösen a kéz tisztítására is az u. n. 
mayonnaise mosakodást ajánlják. Ez úgy történik, 
hogy a kezet friss olíva olajjal kenjük be, aztán kevés 
tojássárgát teszünk a tenyerünkbe nehány csepp víz
zel s ezt jól eldörzsöljük, utána a kezet kevés vízzel 
leöblítjük.

Akinek gyakran kell mosni a kezét, vagy liosz- 
szabban kell vízben dolgoznia, annak a munka végezte 
után elkerülhetetlen a kéz zsirozása. Erre a célra leg
jobban megfelel a lanolin crém, de teljesen kielégítő 
eredményt ad a közönséges tejkrém is.

(Folytatjuk.)
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. em. Tele
fon 11—82.

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

Azon előfizetők lapszámához, akiknek előfizetése lejárt, 
csekket mellékeltem. Kérem az előfizetés díjját beküldeni. A 
lapot Szerkesztőségünk csak akkor küldheti meg, ha az előfi
zetési díj beérkezik.

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

Az Elnökség.
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h í r e k .
Kitüntetés. Fabinyi Tihamér dr. magy. kir. kereskedelem

ügyi minisztert, a kormányzó nr fáradhatatlan ügybuzgalom- 
maI és kiváló odaadással a hazának tett igen értékes szolgá
lataiéi! elismerése képen az. I. osztálya érdemkeresztet adomá
nyozta. Ezen legmagasabb kitüntetés őszinte örömöt váltott 
ki a kézmiiiparosságban, mert Fabinyi miniszter a hozzája 
forduló kézmiiiparosságnak a kérelmét igen sok esetben telje
sítette. Ezen kitüntetés alkalmából a borbély és fodrász, va
lamint a nöifodrász kézmüiparosság jókívánságait ezúton tol
mácsoljuk. (Szerit.)

Esküvő. Polgár Lajos kollegánk a Magyar Borbély és 
Eodrászmcsterek Országos Szövetsége debreceni körzetének 
alelnüke augusztus hó 19-én d. u. 3 órakor esküdött örök hű
séget Romzsa Irma nrhölggyel a debreceni ref. Kistemplom- 
han. Az esküvői szertartáson, melyet Uray Sándor ref. lel
kész végzett igen sok kartárs volt jelen és elhalmozták az 
ujpárt jókívánságokkal. Mi ezúton gratulálunk és boldogsá
got kívánunk. (Szerkesztőség.)

Helyreigazítás! Lapunk folytatólagosan közli az Orszá
gos Kongresszus jegyzőkönyvének kivonatát, de abból saj
nálatosan kimaradt, hogy a szegedi úri és nöifodrász szakosz
tály képviseletében Sáry István sz. o. elnök, valamint Tóth 
András szakosztályi jegyző kartársaink jelen voltak. Készség
gel helyreigazítjuk azzal, hogy nem volna ugyan szabad, de 
egy lap szerkesztésénél minden különösebb ok nélkül az 
ilyen hibák sajnos előszoktak fordulni, Felelősszerkesztő.

A debreceni Borbély-, Fodrász, Nöifodrász és Kozmetikus 
mesterek Szakosztályainak fuzionálása. A debreceni Nöifod
rász.- és Kozmetikusmesterek Szakosztályának folyó hó 12-én 
tartott ;jz ipartestület által összehívott gyűlésén, melyet 
Vági István ipartestületi elnök elnöklésével tartott meg, egy
hangúlag kimondotta, a szakosztály egyesülését a Borhély- 
és Fodrászmesterek Szakosztályával. A gyűlés lefolyását, an
nak kimerítő tudósítását lapunk legközelebbi számában kö
zöljük.

Katona János betegsége. Katona János úri- és nöifodrász. 
mester kartársunk, aki a kontárellenőr-bizottság elnöke, any- 
nyira súlyos beteg lett, hogy szükségessé vált megoperálása. 
A több, mint kétórás súlyos gyomorműtétet Loessl János 
egyetemi m. tanár, a Horthy Miklós közkórház, sebészfőor
vosa végezte. A műtét után vérátömlesztés vált szükségessé, 
amelyet szintén végrehajtottak. Meggyógyulása olyan stádi
umban van, hogy most már lábbadozik. Mi rendkívül örven
dünk ezen sikeres műtét- és gyógyulás eredményének, mely 
igazolja Loessl sebész.főorvos, valamint orvosi karának a leg
teljesebb odaadó fáradozásait.

Értesítés! A debreceni kerületi kereskedelmi és iparka
mara közli az érdekeltségével, hogy a budapesti V. Őszi Lak
berendezési és Háztartási Vásár kedvezményes utazásra jogosí
tó vasúti igazolványai megérkeztek. Az. igazolvány ára 2.20 P. 
Érvényes az odautazásra 1934. évi augusztus 29-nek 0 órájá
tól, szeptember hó Ki-ának 12 órájáig, a visszautazásra 1934. 
évi augusztus 31-nek 12 órájától 1934. évi szeptember hó 20- 
ának 24 órájáig. Az igazolvány úgy az oda-, mint a vissza
utazáskor a vasútnál, illetve menet jegyirodában, valamint a 
vásár pénztáránál lehélyegeztetendő, mert csak úgy érvényes 
a visszautazásra. A pénz előzetes beküldése esetén a kamara 
vidékre is készséggel megküldi az igazolványt.

A borbély és fodrászmesterek szakosztályi ülése. A deb
receni borbély és fodrászmesterek szakosztálya f. hó 19-én, 
azaz szerda este fél 3 órai kezdettel az Ipartestület tanácster
mében rendkívüli szakosztályi ülést fog tartani a következő 
tárgysorozattal: 1. Az iparostanonciskolánál a Fuchs H. Imre 
szakoktatásának megvonása. 2. A záróra ügyben tett ható
sági és elnöki intézkedések ismertetése. Több fontos ügyek, 
átiratok és elnöki bejelentések. Kérjük a sz. o. tagok teljes- 
számú és pontos megjelenését. -  Figyelmeztetés! Az 1932. évi 
Vili. te. 11. §-a értelmében csak azok az iparosok bírnak ta 
nácskozási (hozzászólási) és szavazati joggal, akiknek 2 egész 
évi tagsági díjhátralékuk nincs. Azok, akik az 1932. évre ki
rótt ipartestületi tagsági dijuknak több, mint háromnegyed ré
szét ki nem fizették, sem tanácskozási, sem szavazati joggal 
nem bírnak, de mint hallgatók megjelenhetnek. Az elmaradt 
tagsági dijat az ülés előtt be lehet fizetni. Elnökség.

Kránitz Árpád lemondása. Kránitz Árpád a nőifodrász- 
mcsteregyesiilés elnöke, az elnökségről lemondott. Ezen le
mondását a nőifodrász-mesteregyesülés augusztus hó 23-án 
Budapesten megtartott rendkívüli közgyűlésén terjesztette elő 
Herzog József aleinök kollegánk, melyet a közgyűlés tudomá
sul is vett. A közgyűlés a rendes évi közgyűlés megtartásáig 
Herzog József aleinök kartársunkat bízta meg az elnöki te
endők megtételével és intézkedésével.

A mestervizsga kötelezővé tétele. A kézmiivesiparos vál
ságának megoldása hosszú idő irta foglalkoztatja a kézműves 
érdekszervezeteket. Az Ipartestület Országos Központja mull 
évi közgyűlésében indítványt fogadott el, mely szerint az 
1922. XII. t.-c. 2(i. §-ának oly értelemben való módosítását kí
vánja, hogy a kézmiivesipar gyakorlók csak akkor kaphassa
nak igazolványt, ha a mestervizsgát előzetesen sikerrel le
tették. A vizsga anyagát az érdekeltek meghallgatásával a 
kereskedelmi miniszter állapítaná meg. A gazdasági liberaliz
musból fakadó szabad iparűzés fokozatos korlátozásának szük
ségességét számos külország törvényhozása már régebben fel
ismerte. így Németországban számos iparágban csak azok 
kaphatnak iparengedélyt, akik mestervizsgát tettek. Ausztriá
ban a Spcrrvcrordmmgok megállították az iparengedélyek ki
adásának özönét. Az uj jugoszláv ipartörvény megköveteli a 
mestervizsga letételét. Nálunk az 1922. XII. t.-c. ismeri ugyan- 
a mestervizsgát, azonban ez. csak a fakultatív jellegű, anteny- 
nyiben csupán azoktól követeli meg, akik a törvény életbe
lépése után szerezvén iparjogot, a „mester” címet használni 
akarják.

Az illatszerekre és kozmetikai cikkekre a forgalmi adó 
váltság szempontjából megállapított értékek és fényűzést' for
galmi adó alapok hatálya az illatszerkereskedőkre is kiterjed.
A magy. kir. Pénzügyminisztériumnak 110.830/1934. Vili. b. 
számú rendeleté értelmében a 82.249/1934. Vili. b. számú ren
deletét, mellyel egyes kozmetikai és illatszerekre a forgalmi 
adó váltság szempontjából megállapított kereskedelmi értékek 
és fény űzési forgalmi adó alapok hatályát a drogériákra az 
egész országra kiterjesztette, értelemszerűen az illatszerkeres
kedőkre is alkalmazni kell. Ennélfogva az 51.725/3/1934. II. a. 
számú végzéssel a budapesti illatszerkereskedőkre megállapí
tott kereskedelmi értékek és fényüzési forgalmi adó alapok az 
egész, ország területére érvényesek. Közli továbbá a kir. pénz
ügyigazgatóság, hogy a magyar kir. Pénzügyminisztérium ren
deletét az összes pénziigyigazgatóságoknak megküldötte.

Ipari kihágás. Debrecenben Kökényessi Erzsébetet a bor
bély-fodrász szakosztály feljelentésére az I. fokú közigazga
tási hatóság 10 pengő pénzbüntetésre, vagy átváltoztatható 2 
napi elzárásra Ítélte kontárkodásért. Az ítélet jogerős.
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Kézműipari kiállítás Debrecenben. A debreceni ipartestü
let f. évi december hó 18—24-iy jótékonycélu ipari kiállítást 
rendez az „Arany Bika" szálloda dísztermében az ínségbe ju
tott kézmüiparosság karácsonyi felsegélyezése céljából. Az. 
ipartestületi elöljáróság határozata alapján a szükséges elő
készületet a bizottság megkezdette, melynek teljes programja 
előkészítés alatt van.

APRÓ HIRDETÉSEK.

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

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

Fodrászsegéd jó vas-vizondoláló (lehet fodrásznő is) 
azonnal beléphet. Ajánlatokat fizetés megjelöléssel kér: Kil
incsek Miírton hölgyfodrász, Kisnjszállás, Főtér.

Borbély és fodrászüzlet női is bevezetve Debrecenben ol
csóért eladó. Cim lapunk szerkesztőségében.

Debrecenben modern 4 kabinnal ellátott hölgyfodrász- 
iizlet teljes felszereléssel eladó. Az üzlet kipróbálható, feltétlen 
biztos megélhetést nyuj. Komoly vevők lapunk szerkesztősé
gével tárf -Ihatnak.

Borbé.y és fodrászüzlet Debrecenben a belvárosban el
költözés miatt sürgősen olcsóért eladó. Megbízott lapunk 
szerkesztősége.
F1GYLLEM! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 

bizalommal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, —
Eötvös ueca 65. szám. Válaszbélyeg mellékelendő.

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

Nyomta:
I.IEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26 89.

Fodrászat! 
szakirányú technológia

B a k  I s í v á n
főv. ip. isk. tanár

című könyve rövidesen megjelenik. Nélkü
lözhetetlen minden fodrásznál.
Tartalom: hajvágás, hajfestés, paróka, koz
metika, i'iri- és női fodrászai, 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

Kivonat az Országos Kongresszus 
jegyzőkönyvéből.

(IV. közlemény.)
Szeretné, ha kimondaná a kongresszus, hogy a 

beszerződtetés után (i hónappal a tanoncot vizsgálat
ra kell bocsájtani, annak megállapítása céljából, hogy 
kilátás van-e a tanonc tudásának fejlődésében, mert 
így megakadályozható lenne az, hogy a tanonc hosz- 
szabb időt hiába elvesztegessen. Rendkívül fontosnak 
tartja a tanonckérd'ést, melytől a szakma egész élete, 
jövője függ.

Brostyán dános azt kívánná, hogy egy üzletben 
csak egy tanoncot lehetne tartani, máskülönben teljes 
egészében hozzájárul a határozati javaslathoz.

Katona János örömmel üdvözli az előterjesztett 
határozati javaslatokat, azonban nem sok hasznot vár 
tőle, ha nem szüntetik meg a 3 hónapos tanításokat és 
a. szakvizsgákat.

A pesterzsébeti kiküldött az OTI képességvizsgáló 
intézetének véleményéről a munkaadók értesítését kí
vánná még a tanoncbeszerződtetés előtt. Silló István, 
Szalai egyik helyreigazítása címén szólal fel, mert ő a 
jelenlegi orvosi vizsgálati rendszer eredménytelensé
gét tette szóvá és e helyett kívánta a képességvizsgá
lat kötelezővé tételét. Silló megállapítja, hogy az elő
terjesztett határozati javaslatok komoly megfontolás 
után hozattak a kongresszus elé, ezért kéri tehát azok 
nak egyhangú elfogadását. Nem ért egyet azzal a fel
szólalóval, aki társadalmi utón kívánná a tanoncidőt 
és iskolai képzettséget határok közé szorítani, mert a 
gyakorlatból tudja, hogy a fodrászok csak a felsőbb 
helyről jött rendeletnek tesznek eleget. Teljes egé
szében osztja azt a felfogást, hogy a szerződés idő
tartama 4 év legyen, mert képzett munkásokra vau 
szükség mindig. Ugyancsak helyesnek tartja a tanonc 
létszám további korlátozását is, mert a jelenlegi se
gédek hosszú ideig el tudják látni a szükségletet. Az 
önborotválkozók számának emelkedése és az egyes 
üzletekben a higiéna hiánya az úri fodrászokat teljesen 
a lejtőre jutatta, szükség van tehát arra, hogy minél 
képzettebb és minél jobb segédeket bocsássanak az 
életbe. Ezzel aztán meg lenne oldva a kontárkérdés is, 
mert a jelenlegi helyzetben maguk a fodrászok nevel
nek maguknak konkurenseket és kontárokat. Mégegv- 
szer kéri a határozati javaslat egyhangú elfogadását.

Lusztig Márton üdvözli a Debrecenben megjelent 
kartársakat, akiket a mai nehéz viszonyok hoztak össze 
Nem akar szerénytelen lenni, de nála bizony jelentkez
tek már tanoncnak egyetemi hallgatók is, de ő nem 
engedi, hogy szaporítsák az éhezők számát. Ö vallá
sos zsidó ember, aki szombatot megtartja s igy meg
állapítja, hogy a piszkos konkurenciának se Istene, sem 
vallása nincs, mert az nem ismer ünnepeket. Mit le
hessen tehát várni az ilyen helyen felszabadult tanon- 
coktól. Beszél végül a zárórának egyes kartársak ré
széiül való be nem tartásáról és végül a megjelentekre 
Isten áldását kéri. Hidegkuthi János szólásra emelke
dett, azonban a szótól elállt.

U. v. elnök megállapítja., hogy e tárgyhoz további 
fel-zólaló nincs, épen ezért az előterjesztett határo
zati javaslatot az elhangzott módosításokkal együtt 
egyhangúlag elfogadottnak jelenti ki.

Kerekes József: a miskolci ipartest illet férfi és női- 
fodrász szakosztálya megbízásából jött el ide is, mert
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minden kongresszuson részt szokott venni, melyet az 
utóbbi években tartottak. Hogy a fodrász iparosság a 
mai kongresszuson ilyen szép számmal megjelent, eb
ben annak bizonyítékát látja, hogy kezd tért hódítani 
az az eszme, hogy a dolgozóknak meg is kell tudni ke
resni a kenyerüket. Ez a kongresszus az összefogás 
jegyében jött össze és hiszi, hogy a kiküldöttek ezt a 
gondolatot otthon is propagálni fogják az otthon ma
radottak körében. Ebben látja a kongresszus nevelő
hatását, mely a szakmának minden olyan kérdését meg 
akarja oldani, amely a szakma naggyá tételére hiva
tott. Neki, aki sok kongresszuson résztvett már, szub
jektív meggyőződése az, hogy nem sok eredménye 
lesz, mert minden erő abban merül ki, hogy kéréseket 
eljuttatják az illetékesek asztalára, de az ott vagy 
megakad, vagy pedig a papírkosárba kerül, vagy leg
jobb esetben olyan későn jönnek rá intézkedések, 
hogy késő a kérdés elméleti rendezése. Ugyancsak 
szubjektív elgondolása az is, ami már különben egy
néhány gondolkodni tudó kartársában is felvetődött: 
az úri fodrászok felett meghúzták a vészharangot, ha 
bevallják őszintén és nem képmutatóskodnak, segít
ség csak az lesz, ha legalább az uj generációt az élet 
tökéletesedése felé nevelik, afelé a tökéletesedés felé, 
amely a halálra Ítélt fodrászokban a darab kenyeret 
fogja megteremteni. A tökéletesedés útja pedig az élet- 
képesség a mindjobban növekvő versenyben. A XX. 
század modern iparosságának nemcsak iparosnak, ha
nem kereskedőnek is kell lennie, mert az ipar és a 
kereskedelem együttesen sem képes ma megteremte
ni azt a lehetőséget, hogy emberi módon éljenek. Meg
becsülésünket és megbecsiiltetésünket nem különben 
akaraterőnket kell nevelni és ne ideálizmusunkat, ha
nem a tudásunkat szaporítsuk és hazamenve foglalkoz
zunk az ipar titkaival, melyekben hatalmas kincs rej
lik s amelyet egy egész életen át sem lehet teljes egé
szében magunkévá tenni. Ezek az elgondolásoknak 
szellemében vállalta az előadói tisztet, melynek leg
jobb tudása szerint igyekszik is eleget tenni. Mint az 
IpOK tagja nagyon sok kérdés felett kell, hogy dönt
sön, de mindig megteszi a kötelességét szakosztálya 
érdekében is, de amit itt kívánnak az nemcsak a fod
rásziparnak, hanem az egész magyar iparosságnak sé
relme. Ha pedig sérelmek vannak, azok orvoslása ér
dekében minden lehetőt el kell követni, mert a Pató 
Pálok kora lejárt, .lóleső érzéssel látja, hogy a kong
resszuson a segédkartársak is résztvettek, mert azt a 
nevelő munkát, melyet a kongresszusok csinálnak, 
nem lehet egyedül végezni, hanem a jövőt is maguk
hoz kell nevelni és bele kell vinni a lelkűkbe mindazo
kat a magokat, amelyek az embert széppé és naggyá 
tehetik. Erről megemlékezve, életének egyik legked
vesebb emléke ébred fel benne, mert annak idején 
Debrecenben 3 évig segédként dolgozott s itt került 
bele az élet viharába, s később ez az idő adott neki 
erőt a tövises ut megjárására, mely pedig nemcsak 
pénzbe, hanem idegekbe is került. Nagyon jól mon
dotta valaki az előbb, mert minden attól függ, hogy 
azt miképen kérik, mert lehet valamit alázatosan és 
szépen kérni, de lehet azt is megmondani, hogy a ké
relem teljesítése nem az én érdekem, tehát nem ké
rem, hanem nemzeti érdekből követelem annak telje
sítését. Ezeknek előrebocsátása után azt szeretném, ha 
a szerzett-jogok tiszteletben tartásával 5 évig több 
jogot nem adnának ki, ellenben a meglévőket lehetne 
eladni annak, aki megfelelő tőkét gyűjtött ahhoz, hogy

átvehesse az elöregedett kartársak üzletét. Mint már 
az előbb megmondotta, ismétli, hogy semmi ered
ményt nem vár a kongresszustól, de azért próbálják 
meg Jonutz elgondolásának megvalósítását is, vagyis 5 
évig szüntessék meg a további jogok kiadását s ennek 
az időnek leteltével újabb tárgyalást kezdjenek az 
esetleges prolongációval. Különösen figyelmébe ajánlja 
ezt a gondolatot az Ü. v. elnöknek, akinek a jobb jö 
vőért küzdő fodrásziparosság előharcosának kell len
nie. A kongresszus összehívása a debreceni héttel kap
csolatban nagyon nagyszerű gondolat volt, mert ezzel 
módot adott a fodrásziparosságnak sérelmei és kíván
ságai előterjesztésére. Az idő nagyon előrehaladott 
voltára tekintettel azonban nem akar többet beszélni, 
csupán még azt kell kijelentenie, hogy ennek a tör
ténelmi múltú Debrecennek falai között, ahol valami
kor az ősök és kiváló nagy férfiúk voltak, akik sorso
kat intéztek a Nagytemplomban, ennek a békés és en
nek az értékes társadalmi osztálynak sorsával is tö
rődnie kell. Ennek reményében adja át Határozati ja
vaslatát, melynek elfogadását kéri.

U. v. elnök felolvassa az elnökség és a beszéd vé
gén említett, illetőleg átnyújtott határozati javaslatot.

Gulyás György a következő felszólaló, aki azon
ban nem a határozati javaslathoz szól, hanem a vonat
kozó miniszteri rendeleteket ismerteti, amelyek közül 
ha egyetlen egyet megváltoztatnak, már nagyon sok 
jó következne belőle.

Goldenics Gábor a mestervizsga kérdésével nem 
kíván foglalkozni, hanem a felvetett gondolatokkal. 
Ezeknek során megállapítja, hogy a fodrászipar nem 
sorozható a közegészségi és egyéb szempontoktól nél
külözhetetlen iparok közé, amilyenek pl. a gyógyszer- 
tárak és a kéményseprés, s épen ezért megvalósitha- 
tatlannak tartja azt az elgondolást, hogy a képesítés 
igazolása esetén valakitől az ipar kiadása megtagad- 
tassék. Ilyen törvény vagy rendelet nincs és nem is 
lehet. De van egy másik háttere is a dolognak. Köz
tudomású, hogy a forradalmat követő időkben min
denhol nem lehetett bérleményeket kapni, milyen visz- 
szaélések voltak az átengedésekkel kapcsolatban. Kér
di, nem hasonló visszaélések történnének-e most az 
iparengedélyek eladásánál is? Fióküzletet mindenkinek 
lehet nyitni, amennyit csak tetszik, élnének is tehát 
ezzel a joggal s a visszaélések tömkelegé állna elő. 
Nem lehet tehát a kérdést megoldani igy, de hogy 
mégis miképen lehet, azt majd a következő felszóla
lók meg fogják mondani. ..

Jónutz József: Az előbb felszólaló Kerekes Jó
zsef csupán néhány szóval fejtette ki az elgondolást, 
melyet most ki akar bővíteni. Kezdi tehát azzal, hogy 
— ami különben is közismert tény — ma már sokkal 
több fodrász van az országban, mint amennyire szük
ség volna, ha tehát szeretik az iparukat és meg is 
akarják menteni, akkor cselekedni kell valamit annak 
a tízezer fodrásznak érdekében is, akik ma ebből az 
iparból szeretnének megélni. Debrecenben is sokkal 
több a fodrászok létszáma, mint amennyit a szükség
let megkövetelne, épen ezért az az elgondolás, hogy 
a szerzett jogokat hagyják meg, de többet ne adja
nak ki, az üzletek megvásárolását megakadályozná, azt 
a lehetetlen helyzetet, ami az utóbbi időben mind 
gyakrabban előfordul: pénz nélkül lesznek önállóak 
az emberek. Miért neveljen tehát önmagának piszkos 
konkurenciát a fodrászipar?

(Folytatása következik.)



»INNOCAMIN«
hajfesték

2 teljes festésre
v. 3 utánfestésre elegendő

doboz ára: 2*50 P.
Innocamin gyorsan száradó 
alcoholos fixaleur vizondoláláshoz 
3—5 liter készítéséhez P 2*—.

Vezérképviselet:

STEIN IMRE BUDAPEST,
Király ucca 72. szám. — Telefon: 241- 75.

LERAKATOK:
Debrecen:

Komáromy Józsefiül 
Moldván Béla 
Ramminger István 

Miskolc: Kossahuba Pál 
Szeged: Dudás Sándor

Nyíregyháza:
Guttmann Márton 

Balassagyarmat: 
Skribák István 

Jászárokszállás:
Király drogéria.

Figyelem! •  Uj találmány!

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 megtakarítási 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.

Megtekinthető ugyanott! 

Kérjen árajánlatot!

Kolozsváry Gyula
hSIgyfodrász

Debrecen, Dégenleld té r Z. 
T elelőn : 33-1Z.

C s a k  asz, ig a s z s á g  győzz!
■jfc ■  M j WJI M  -borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek. 
KJ I  E» H l  l u  -borotvák szakszerűen vannak köszörülve, 
l e  I  I I  -borotvának tartós az éle.
■ P  B Í  I ®  ■  ■-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Elismert angol borotvakések rak
táron •  B LEH  A Non plus ultra 
hajvágó-olló l-a minőség, 18 és 
19 cm 7 — pengő % Hajnyiró- 
gépek, fenőszljak legfinomabb 
bőrből és valódi gurrtnlval ellátva 
% 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 „ franeia 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 „ 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 C0 P 
4'80 P 
4 80 P 
5'40 P 
5'— P 
7'60 P 
9‘-  P 
6'20 P

BLEHA FERENC BUDAPEST,
EZÜSTKOSZORUS KÉSMŰVES- ÉS MÜKÖSZÖRÜS MESTER VILMOS CSÁSZÁR UT27
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