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1935. junius 6-tól

Cevéícírru Debrecen,, Iparkamara, 
Sűrgörvycím'. T1RAV Debrecent 
Telefon.: 10-19 , 1 0 -2 0 . Mindenki nézze meg! 

Mindenki jöjjön el
az ipar és kereskedelem dia- I 
dalmas ünnepélyére!

SZENZÁCIÓS!

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

Magyarországi vezérképviselő:
Hockstock Lajos Szombathely, Hollán Ernő ucca. 
Hattyú lllatszertár Győr, Baross ucca.
Kántor Ernő és Társa cég, Debrecen.
Steiner Imre „Arany Korona” lllatszertár, 

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

Vezérképviselő és forgalombahozó:

10 15 perc a ía tt töké le tesen  fog, 
nem kop ik ,  e lsőrendűen D auero lha tó  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 -nak
melyre külön kézbesített meghívó útján kérjük t. 
l odrász Urakat, hogy saját érdekükben is okvetlenül 
jelenjenek meg.

Díjtalan prospektust és színkártyát kérhet bárki.

A PABOR kapható minden jobb szaküzletben.

r

SILBER LEÓ BUDAPEST
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A SZAKLAPOK HIVATÁSA...
Hónapok óta, ha figyelemmel kiséri az ember a 

főváiosi fodrász szaklapokat, azokat olvasva, mind
kettőt jogos bírálat tárgyává teszi, meg fog arról 
győződni, hogy a kisebb számban levő Nőifodrász 
Ipartestület hivatalos lapja már régen túlment azokon 
a határokon, amelyeken a szaklapoknak állandóan 
mozogni kellene . . .

A jogos közérdek megvédése sohasem mehet ab
ban a formában, hogy tárgyilagosság nélkül, tisztes 
egyéneket sértésnek nevezhető modorban, sorozatos 
cikkekben és körlevelek mellékleteivel úgy annyira 
támadjanak, hogy más egyebet az ember olvasni nem 
is tud a szaklapokból, mint azt, hogy hogyan is tudja 
jobban és érzékenyebben sérteni, bántani azokat, akik 
talán mindenben nem is osztják a nézetüket és véle
ményeiket a kisebbséggel szemben.

Nem voltam sohasem híve annak, hogy a sajtó a 
személyeskedések színterére lépjen. És az nem is he
lyes, különösen nem egy szaklapnál, mert a szaklap 
már nevében hordja szimbólumát, hogy a szakiigyek- 
kcl fog foglalkozni. Az is kétségtelen, hogy ha egy 
ipartestületnek a fuzionálása felvetődik, hogy az a 
szakmához tartozik, sőt jogos közérdek is, ez vitán 
felül áll, ezt nem is lehet elvitatni, de nem is akarom. 
Ellenben csak addig marad meg szak- és közügynek, 
amíg személyi üggyé nem fajul és nem az egymás el
leni sértegetésnek a színterére lép, csak azért, mert 
mindenben nem osztja véleményét a kisebbséggel 
egyetemben.

Lássuk az előzményeket. A Budapesti Borbélyok 
és Fodrászok Ipartestülete elhatározta azt, hogy több 
fontos ok miatt úgy látja jónak, ha a Nőifodrász Ipar
testülettel fuzionál, úgy a szakma,, mint minden szak
máját űzőnek érdekeit jobban megvédve, egységbe tö
mörül. Ugyanakkor, hogy ne lehessen személyes kér
dést csinálni belőle, a jelenlegi vezetőség tisztségét 
felajánlotta.

A békés úton való tárgyalások eredményre nem 
vezettek, mert a Nőifodrász Ipartestület részéről, a

fuzionálásról hallani sem akartak, nem hogy a tiszt
ségüket felajánlották volna. Tehát itt van burkoltan a 
személyi kérdés!

Most jön a sajtó, amelyet közpénzből, súlyos ál
dozatok árán tartanak fent. Átlépve magasztos) hiva
tását, legtöbbször részben személyi dolgokat tárgyal
va, a mások személyi bírálata közben élesebb és éle
sebb formában jelenteti meg támadó célzattal a soro
zatos cikkeit, mert jaj annak, aki ebben a dologban 
ellenkező véleményét nyilvánítani meri.

Támadásokra védekezési jog mindenkit megillet 
és én csak azzal felelek, hogy „ott Budapesten is ille
nék tudni", hogy egységben rejlik az erő és az egy
ségre sohasem volt talán olyan szükség, mint a jelen
legi időben.

Szükséges: egyébként megemlítenem azt, hogy tel
jesen meg vagyok győződve arról, hogy ezen egysé
ges erőkhöz való tömörülést többen elismerik a női
fodrász érdekeltségek részéről. Pl.: Siller István a Női
fodrász Ipartestület alelnöke - őszinte elismerésem 
és tiszteletem a személye iránt ... a „Nőifodrász” szak
lap 1934. évi július hó 1-én megjelenő számában a kö
vetkezőket írja:

,,Minden iparos vezetőnek legfontosabb teendője 
kell legyen, hogy úgy szóval, m int írással vigye bele 
az iparosság köztudatába, hogy egység nélkül soha
sem fog ják elérni azokat a célokat, melyek elérése a 
megélhetés lehetőségének egyedüli biztosítéka. Ad
dig kell ezt a kérdést propagálni, amíg elérkeztünk 
egy olyan állapot hoz, m ikor a cél érdekében személyi 
kérdéseken nem fognak fennakadni.

Mert én még mindig azt mondom, hogy az iparos
ság nem annyira esztelen, hogy ne látná az egységes 
táborba való tömörülés szükségességét és célját. Csak 
a vezetők egymás közötti versengése vonja el errő l a 
kérdésről s figyelmet. Nem vonom kétségbe egyik 
részről sem a jószándékot, azonban az önzetlenségnek 
igazán akkor adnák igazi példáját, ha ezidöszerint 
minden cselekedetük, törekvésük oda irányulna, hogy
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azt a sokak által óha jtott egységet összehozni iparkod
nának. De minél hamarább!..

Bármilyen vonatkozásban is írta ezen sorokat al- 
elnök kartársunk, de a jelenlegi vonatkozásban is 
teljesen helytálló.

Sokkal jobb volna, ha a szaklapok személyeskedő 
sorai lezárulnának, helyette a jobb belátás alapján egy 
békés utat választanának és a többség akaratának 
megfelelőleg intéznék el ezen egyesítési ügyet, amely 
semmiesetre sem lenne iparunkra hátránnyal, már csak 
azért sem, mert hiszen a szétválásnak megtörténni 
sem lett volna szabad!

Nagy Gábor.

„A Női Fodrász"
Tekintetes Szerkesztőségének.

írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.
B. lapjának „Innen-onnan" című cikkére válaszol

va, ismét azzal kezdem, hogy: végtelenül szomorú az, 
amikor a látók nem látnak, és a hallók nem hallanak.

Mekkora konoksága a helyzet meg nem értésének. 
Valahogyan úgy érzem, hogy Ön, vagy Önök hara- 
gusznak. Már pedig aki haragszik, az régen megálla
pított igazság, hogy annak nincs igaza.

Nevezetesen nincs igazuk Önöknek abban, (de 
sok másban sem) hogy az Urifodrász Ipartestületnek 
tulajdonítják a sok-sok túltermelést és más egyéb ab
szurdumokat. Úgy fest ez az önök által megállapított 
züllési folyamat, mint mikor a kikapós menyecske az 
ő bűneit úgy akarja palástolni, hogy a barátnője vét
keit pellengérezi, azt gondolva, hogy akkor ő már 
ártatlan.

Önök éppen úgy kezelik az anyatestületet, mint 
ha annak nem is volna joga a Nőifodrászatot taní
tani. Hol voltak még akkor Önök, amikor a Csengery 
utcában már Szabados József kartársunk a nőifodrá
szatot tanította. Annak már jóval több mint 30 esz
tendeje. Sőt, akik most kígyót-békát. kiabálnak az 
anyatestiiletre, nem lehetetlen, hogy alaptudásukat 
ott szerezték. (?)

Hogy az iparestület vezetősége is mulasztást kö
vetett el akkor, amikor minden lehetőt nem tett meg 
abban az irányban, hogy a szétválás meg ne történ
hessen, ezt én mint vidéki, azonnal megállapítottam. 
De a legnagyobb vétek mégis az volt, illetve a leg
nagyobb vétket mégis azok követték el, akik a szét
választást kierőszakolták! Ezt nemcsak én, de már 
igen sokan rajtam kívül is megállapították. Ennek a 
szétválasztásnak lett azután a mostani szörnyű álla
pot a következménye . . .

Hogy melyik ipartestület mennyivel járult hozzá, 
arra nézve bátor vagyok a „Női Fodrász" 1932. évi 
márciusi számában megjelent Gulyás György (ez 
nem vidéki) által írt cikknek a következő kitételére 
hivatkozni:

„ Abban tehát nincs eltérés felfogásunk között, 
hogy a szakma túlzsúfoltsága előmozdította a tisz
tes égtelen konkurrencia burjánzását, a leziillésj fo 
lyamatot. De a Nőifodrász Ipartestületet a félig kép
zettek túltermeléséért éppen olyan felelősség terheli, 
mint nz Urifodrász Ipáitstületet." Tehát ő is először 
n Nőifodrász Ipartestületet teszi felelőssé!

Kedves Uraim! Én ugyanezeket írom azzal a kü
lönbséggel, hogy bátor vagyok a betegség kóroko

zóját is megnevezni, — nemcsak a betegséget. A be
tegség okozója pedig a szétválás.

Elképzelni is gyönyörűség azt az állapotot (saj
nos, most már csak képzelni lehet) hogy hol állana 
ma a fodrászipar ha az akkori vezetőség egyesült 
erővel törekedett volna a szakma fejlesztésére. Ak
kor nem indult volna meg a Gulyás kartárs által is 
megállapított tömegtermelés, illetve mind1 a két ol
dalról vétkeztek és a szakma húzta a rövidebbet. 
Ha ez be nem következik, merem mondani, hogy ak
kor olyan volna a női fodrászatunk, hogy irigyelt 
szakma volna az összes iparosok között. Nem túlo
zok, amikor azt merem mondani, hogy húszadrésze 
volna csak a mai létszámnak a női fodrászatban. 
Gondolkozzanak Uraim, hogy nincsen-e igazam ? 
Nem volt-e nagy vétek ezt az áldatlan állapotot fel
idézni? Ha az a vétek, amit önök ez ellen a szép jö 
vőt ígérő szakma ellen elkövettek, mondom, ha ezt 
a vétket adóalapul venné az állam, akkor önök vol
nának az ország első virilistái.

Nem bánom én akármilyen jelzőkkel is illetik 
Önök az én cikkeimet, az én lelkiismeretem nyugodt.

írtak 1888. évet. lin már akkor nemcsak a beret- 
vát tudtam kezelni, hanem az ollóval is kifogástalan 
munkát végeztem. Tatabányán tanultam, ahol abban 
az időben egész nagy angol kolónia volt. . . Az an
gol hölgyeknek nagy része rövid hajat viselt és mind 
a mi üzletünkbe járt nyilatkozni. Természetesen, 
hogy én is többeknek nyírtam le a haját, na meg 
néha ki is kellett sütni, mint ahogyan akkor nevez
ték. Ki a csuda hitte volna akkor, hogy én nőifodrá
szatot végzek, vagy hogy ez negyven év múlva divat 
lesz? És az lett. Az én fiam az már Pesten képezte■ 
magát tovább, sőt a nőifodrász ipartestületnél vizs
gázott és az képesítőzte.

A nőifodrász osztályt az én üzletemben a fiam 
vezeti. Egy női tanítványom pedig Budapesten a bel
város legelőkelőbb női szalonjában szervíroz, ami 
azt bizonyítja, hogy megtanulta nálam a szakmát 
kifogástalanul.

Névtelen Innen-onnan Ur!
Bátor vagyok belecsimpaszkodni az öli uszályá

ba és jól belekapaszkodva elkezdem izzadni a követ
kezőket:

Mennyivel nagyobb tekintélynek örvendene a 
fodrászipar stb. írja ön. De én nem azoknak a 
cikkeknek tulajdonítom a szakma kevés tekintélyét, 
amely cikkekekkel ön nincsen megelégedve, hanem 
azoknak a fonákul gondolkozó uraknak a rovására 
írom, akik a szétválást kierőszakolták, helytelenül 
gondolva azt, hogy ha mint külön női fodrászat meg
alakulnak, akkor nekik, csakis nekik és senki másnak 
nem lesz joga a női fodrászat hoz!

Pedig dehogyis nem! Tudják ezt Önök is nagyon 
jól, hogy minden szakmáját kitanult szaktársnak jo
ga van a tudását fejleszteni. Önöknek is kilencven
kilenc százaléka, mint borbély kezdte. És igen nagy 
a valószínűsége annak, hogy az anyatestületben fej
lesztették tudásukat a nőifodrászatban. Tehát, ha 
önöknek jogos volt a tanulás akkor a többieknek 
is jogos. De hát Önök hálátlan gyermek módjára 
otthagyták a szülői házat és most kígyót-békát kia
bálnak, ahelyett, hogy belátva óriási tévedésüket,
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törekednének ennek a rettentő állapotnak a meg
büntetésére. Ezzel az Önök kiválásával kezdődött 
meg az egységes fodrász szakma tekintélyének a le
romlása. Ha az a vétek, amit a szakma ellen vétet
tek: fájna, akkor önök nagyon, de nagyon kín
lódnának! Sajnos, de való, hogy a szakma nagyon 
szenved.

Az Önök működésével elkezdődött ia szaktár
saknak hatósági zaklatása.

Kinek mit szabad stb. De hiszen ezeknek az ano
máliáknak a felidézésére kár a verejtékemet paza
rolni.

Ez az Önök akkori elgondolása olyan abszurdum 
volt, hogy kár, amiért nem akadt akkor egy Petro- 
vics, aki letaglózta volna ezt az elgondolásukat, mi
előtt valóra váltották.

Az Önök munkája tényleg hasonlít a cikkükben 
idézett szakácsművészhez. Öntök is különlegességet 
főztek. Összekotyvasztották a fodrászipart a frízér- 
nőkkel, akikből iett azután a sok-sok szakmarontó 
kontár. Kérdezzék meg saját lelkiismeretüket, hogy 
szükség volt-e erre a nagy szakácsművészetre? Kinek 
ven belőle haszna? A szakmának sajnos, nincsen!.. .

Illáim, ez nem az én vagy a másik ügye. Ez az 
egyetemes fodrász szakma ügye, amely már nagyon is 
a meredek szélen áll. Próbálják meg és ne személyes
kedjenek, hanem gátolják meg a mélységbe zuhanást!

A Fodrász Újság májusi számában azzal fejeztem 
be cikkemet, hogy gorombáskodjanak csak tovább, én 
nem fogok rá reagálni. De ezt a pár sort kénytelen 
voltam kiizzadni.

Most már letörlöm az izzadtságot homlokomról 
és azzal az elhatározással zárom soraimat, hogy többé 
ebben az ügyben nem fogok izzadni, akármilyen mo- 
dortalan stílust is használnak . . .

E lm en t  e g y  kartórsun lc  . . .

Elment Katona János barátunk, kollegánk . ..
Amikor munkakönyvét zsebébe téve, ismét ván

dorútra kelt, valószínű, hogy fájó szívvel vált meg 
szülővárosától, Debrecentől.. .

Itt született . . .  Itt élte le gyermekéveit, fiatalsá
gának legszebb idejét . . .  Itt dolgozott és itt lett ön
álló abban a hitben, hogy reményteljes szép álmait 
megvalósíthassa. #

A zord jelen, a rideg valóság legszebb álmait tép
te széjjel. Búcsút kelleti hogy mondjon legalább is 
egyelőre szülővárosának, rokonainak és barátainak, 
hogy újra kezdje azt, amit már majdnem felépített.

Katona Jánosnak erős karaktere nyilvánult meg 
abban, hogy iparát szeretve és tudva azt ■ - értékelte, 
nem pedig ócsárolta . . .  Talán éppen ez volt az oka 
annak, hogy tőlünk el kellett távoznia.

A Debreceni Borbély, Fodrász, Nőifodrász és Koz
metikusok Szakosztálya egy izig-vérig agilis, szakmá
jáért és a közérdekért mindig törekvő harcost veszí
tett el vele . . .  Mi pedig itt maradva sajnáljuk Öt — 
és mégis örömmel bocsájtunk útra azzal az őszinte 
gondolattal, hogy ott az idegenben is olyan erednie* 
nyes munkásságot fogol kifejteni, mint itt mi közöt
tünk!

János Bar ál unk! Mi eltávozásod alkalmából Isién 
áldását kiváltjuk és több erőt, kitartást munkádhoz.'!

Törzsök József.

Hová és m eddig?...
Irta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

Kartársaim! Hozzátok szólok, ha már a sok-sok 
szó ezideig nem is használt, hulljon le végre a sötét
ség hályoga a szemeitekről, ha már a többi kartár
saitok iránt nem is tudtok érezni, legalább értsétek 
meg, hogy elég volt a piszkos konkurenciából . . .

A Ti dicstelen nevetekhez tapad az a rengeteg 
sok könny és keserűség, amely a sok derékba tört eg
zisztenciák következtében fakadtak .. . Már elvégez
tétek munkáitokat, már nincs rontani valótok. Ti, akik 
az önérzetre és a tisztes iparűzésre nevelő szaklapok
tól is irtóztok, tudjátok-e még nyugodtan álomra haj
tani fejeiteket?... Vagy talán az árrombolási „démo
ni" kedvetek még most sem tombolta ki magát ?. . .

Hová és meddig űzitek ezen kisded játékaitokat?
#

Mi, akik a mindennapi kenyérért megvívandó har
cok mellett is, egyetemes szakmánk tollal dolgozó ro- 
botosai is vagyunk, megdöbbenve állunk azon meg
magyarázhatatlan közöny előtt, amellyel a kartársak 
tetemes tömege a szaklapok iránt viselkednek.

Sem a fővárosi, sem a vidéki szaklapok nem 
azért dolgoznak, hogy abból a vezetőknek csak egy 
fillér haszna is volna. Nem, ez a mi lelkűnktől teljesen 
idegen. Mi csak önzetlenül iparunkért és mindnyájunk
ért dolgozunk, az egyetemes borbély- és nőifodrász 
jogos érdekeikért. . .

#
Ne menjünk vissza messze nagyon a múltba, csak 

vagy 10—15 évvel toljuk vissza az idők évszámát. 
Mennyi minden másképen volt. . . De hát még azelőtt! 
Pl. itt van a tanoncnevelés. Ha mostan találkozunk 
egy-egy mostani „segéd úrral" nem is veszik észre az 
embert, pedig egy pár évvel ezelőtt még az iskola pad
jaiban tanulta a szorzótáblát. A tanoncok szótlanul 
mennek el mellettünk zsebbe dugott kézzel és nagyrit
kán teszik meg, hogy köszönjenek, mely köszönések
ben az udvariasságnak, a köteles tiszteletnek még a 
halvány árnyalata sincsen meg . . .

Vigyázat Kartársaim! Ezek a dolgok igen súlyos 
következményeket vonhatnak maguk után. Tanítani 
kell az. ifjú  generációt arra, hogy szellemileg sem le
gyenek elmaradottak, mert ma már minden ipari pá
lyán csak a szellemileg és kellő intelligenciával ren
delkező emberek találják meg úgy, ahogy a boldogu
lási lehetőségüket. . .

Felhívás a fodrásziparossághoz. Kartársaink! Iparunk 
must éli legválságosabb óráit. Ez az ipar, mely évszázadokon 
keresztül tisztességes megélhetést és sokoldalúságánál fogva 
társadalmi megbecsülést szerzett űzőinek, ma ágaitól meg
fosztva, közönyünktől villámsujtottan, szétesetten lett áldozata 
a martalúcoknak. Kartársaink! Iparunk e nehéz órájában hi
vó szóval fordulunk hozzátok, lépjetek be mindannyian a 
Mesterszövetségbe! Mindenki jelentkezzék kerülete alosztá
lyánál, Debrecenben pedig Erdélyi Ferenc körzeti elnöknél, 
Árpád-tér 16. sz. alatt.

Kar társak!
Lapunk hirdetőinél vásároljanak!
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A Tiszántúli
Ipari Kiállítás és Vásár hírei.

A kiállítás fővédnökei. A kiállítás és vásár igaz
gatósága elhatározta azt, Sesztina Jenő felsőházi tag, 
kamarai elnök elnökletével, hogy a kiállítás fővéd
nöki tisztségére felkéri Gömbös Gyula miniszterelnö
köt, Bornemisza Géza kereskedelmi minisztert és dr. 
Fabinyi Tihamér pénzügyminisztert.

A kamara elnöksége a felkérést személyesen tel
jesíti, egyben meghívja a fővédnököket a kiállítás 
megnyitására is. Minden valószínűség szerint a kiállí
tást Bornemisza Géza kereskedelmi miniszter nyitja 
meg junius 6-án, akit Debrecenhez diákköri emlékek 
is fűznek.

*
A napokban kapta meg a kereskedelmi és ipar

kamara a Kereskedélemügyi Miniszter úr engedélyét, 
amelyben megengedte azt, hogy junius 2.-ától kezdve 
18.-ig bezárólag úgy a gyors-, sebes-, mint a személy- 
vonatokon Debrecenbe és vissza való utazásnál úgy 
a kiállítók, mint látogatók 50%-os menetjegykedvez
ményt vehetnek igénybe, a kibocsátott igazolvány 
alapján.

A vásárigazolványok ára a következő lesz: Deb
recentől számított 100 km-es körzeten belül történő 
utazásnál 1.20 P., 103—200 km-ig 1.50 P., azon felül 
örténő utazásnál pedig 2.-— P.

A külföldről jövő utasok vásárigazolványának 
ára 4.— P. lesz.

A vásárigazolvány árában benne foglaltatik a vá
sárra szóló belépő díja, továbbá a m. kir. államvasu
taknak járó díj.

A TIKÁV igazgatósága minden előkészületet meg
tett a vásárigazolványok elárusítására. Újabban a 
cseh-szlovák államvasutak igazgatósága is engedélyez
te azt, hogy a Debrecenbe utazók junius 1— 16. között 
33.3%-os kedvezményt kapjanak bármely kocsiosz
tályra. Debrecenbe utazásnál a kedvezmény junius hó 
1— 16. között érvényes, Debrecenből elutazásnál pedig 
junius 6—21. között.

A kamara kérte a Külügyminiszter úrtól, hogy 
engedélyezzen vizumkedvezményt. A Külügyminiszter 
úr a kéréshez hozzájárult és a kiállításra Magyaror
szágba utazók a vízumot utólagosan Debrecenben is 
megszerezhetik személyenként 50%-os kedvezménnyel. 
Az utólagos láttamozási pótdíj fejében 2.50 pengőt 
számítanak fel.

A kiállítás látogatottsága szempontjából mind
ezek rendkívül fontosak, mert a Tiszántúli Ipari Kiál
lítás vezetősége arra számít, hogy a határmenti meg
szállott területekről ebben az időben jelentős számú 
látogató érkezik Debrecenbe. Olvasóink közül azok, 
akik a Felvidéken, vagy Erdélyben atyafisággal b ír
nak, ír já k  meg ezt a h írt, mert a fent felsorolt ked
vezmények jelentős kedvezményt biztosítanak.

*
Tekintettel arra, hogy a kiállítás alatt az ország 

minden részéből Debrecenbe félárú kedvezménnyel le
het utazni, ezt az alkalmat kitünően felhasználhatják 
az egyes foglalkozási ágak arra, hogy kongresszuso
kat, nagygyűléseket tartsanak. Eddig arról tudunk, 
hogy a kiállítás ideje alatt a debreceni ipartestület 
készít elő egy iparos kongresszust, a Kereskedő Tár

sulat fennállásának 240-ik évfordulóját, a Fiú Felső
kereskedelmi Iskola fennállásának 75-ik évét, a Női 
Felsőkereskedelmi Iskola fennállásának 25-ik eszten
dejét ünnepli meg. A kiállítás ideje alatt lesz az ama
tőr fényképészek kiállítása a Déri-Múzeumban s ugyan 
akkor az amatőr fényképészek gyűlést is tartanak.

*
Átíra t a Tiszántúli Ipari Vásárral kapcsolatosan 

a Debreceni Ipartestület Elnökségétől. 
3821—966/1935.

Igen tisztelt Elnök úr!
Amint méltóztatik tudni, junius 6-án kezdődik a 

Tiszántúli Kiállítás és Árumintavásár. Nagy súlyt he
lyezünk arra, hogy ezen az Árumintavásáron a kézmű
ves iparosság minél nagyobb számban vegyen részt. 
Tudjuk jól, hogy a mai nehéz viszonyok között ez 
nem egészen könnyű megoldás, azonban a jelentke
zésektől függ, hogy milyen mértékben tud kedvez
ményt biztosítani a Tikáv. igazgatósága. Minél több 
kézműiparos vesz részt a Vásáron, annál inkább mód
jában lesz az igazgatóságnak ennek a kiállító réteg 
nek kedvezményes áron helyet biztosítani, sőt tervbe 
vettiik azt is, hogy egy külön kézműipari pavillont 
építünk, amennyiben megfelelő számú jelentkező 
volna.

Igen tisztelt Elnök úr!
A bölcs vezetése alatt álló szakosztálynak is ér

deke az, hogy ezen a vásáron a szakosztály tagjai mi
nél nagyobb számban vegyenek részt, mert hiszen a 
cél közös, hogy megmutathassuk mindazt, amit ter
melni tudunk és arra vevőt is szerezhessünk.

Tisztelettel kérjük tehát Elnök urat: szíveskedjék 
saját szakosztályában és saját hatáskörében mindent 
elkövetni, hogy iparostársai sürgősen jelentkezzenek 
a Tikáv.-irodájában a vásáron való részvétel ügyében, 
hogy az így beérkező jelentés alapján aztán megle
hessük azokat az intézkedéseket, amelyek kedvező és 
szép helyen, olcsó részvételi díj mellett biztosíthatják 
a kiállítóknak a kedvezményes lehetőségeket.
Vági István s. k. Lechner Lajos s. k.

elnök. jegyző.

A kontárokról.
írta: Katona János,

a kontárbizottság volt elnöke, Debrecen.

A mai nehéz gazdasági helyzetben a borbély
fodrász és hölgyfodrász iparunkban olyan nehéz idő
ket élünk, hogy már talán nem is bírjuk sokáig . . . 
Oly szomorú képet nyújt iparunk mai helyzete, hogy 
ha összehasonlítjuk a még néhány évvel ezelőtti hely
zettel, ijesztő képet kapunk. Mi lehet az oka ennek? 
Talán a gazdasági viszonyok okozzák ezt? Ne m. . .  
Egészen más ennek az oka. Csodálkozom azon, hogy a 
szaktársaim még most sem ébredtek fel nem kutatták, 
hogy mi is itt a hiba!

Hogyan is lehetne ezt a hibát általánosságban ki
küszöbölni. Remélem, hogy a m. t. szaktársak tudják, 
hogy az alkalmazottak (segédek) üzletnyitás előtt és 
üzletzárás után, ebédidő alatt, vasárnap délután és 
hétfő délelőtt privátizáln-ik, tehát magánházakhoz jár

4



VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

nak nyírni, borotválni és ondolálni. Vannak olyan 
kontárok is, akik saját lakásukon ipar nélkül dolgoz
nak. így tehát nem lehet csodálkozni azon, hogy ven
degeink száma napról-napra csökken. Megfigyelésem 
szerint a hölgyközönség 75%-a mindennap ondolált 
fejjel jár, de hol csináltatja meg ezt? Mindenesetre 
ez a hölgyközönség nem a nyílt üzleteket látogatja, 
hanem a kontárok vagy a zúgmunkások által szolgál
tatja ki magát.

Felhívom az összes szaktársak figyelmét ezekre 
a zugmunkásokra, hogy erélyes intézkedésekkel sem
misítse meg ezeknek a munkáját. Küldjön ki minden 
szakosztály egy 4—5 tagból álló ellenőrző bizottsá
got. amely bizottságnak a feladata lenne az, hogy kü
lönösen vasárnap délután és hétfő délelőtt ellenőrizze 
ezeket a kontárkodásokat és akadályozza meg a mun
kájukat.

Ezen intézkedést annyiból is kívánatosnak tar
tom, mert így a kereseti lehetőségünk megnövekszik 
és munkásokat nagyobb számban alkalmazhatunk. 
Ezáltal csökkentjük a munkanélküliek számát.

Erélyesen kell e ljá rn i az alkalmazottakkal szem
ben, akik tehát üzleten kívül is dolgoznak. (Ne tessék 
bejönni az üzletbe, én olcsóbbért lejárok a házhoz, 
súgja a segéd1 a vendég fülébe, ha a főnöke nem hall 
ja.) Hát lehetséges ez, hogy továbbra is így maradjon? 
Nem! Az ilyen munkást bojkottáljuk, mert működése 
egyenesen a tisztesség fogalmával ellenkezik.

Erre a néhány mozzanatra voltam bátor a m. t. 
szaktársaim figyelmét felhívni és ha összefogunk, ez
zel elérjük azt, hogy jövedelmünk legalább 25 %-al 
biztosan emelkedni fog. Ebben a jobb jövő reményé
ben teszem le a toliamat és mondok minden kartár
samnak Isten hozzádot!

É d e s a n y á m  karossszéke  . . .
Irta : Törzsök József, Debrecen.

Az cn szobám legszebb éke 
Édesanyám karosszéke.
Szú-darálta öreg bútor 
Külön válik a sok ú jtó l.
Szégyenkezve, falhoz bújva 
Á ll szerényen, meglapulva.
Pedig nekem olyan drága,
Emlékeztet jő  anyámra.

Reccsenése sóhaj nékem,
Hogy mit beszél csak én értem 
Ha megreccsen mellé állok,
Tudom, hogy már anyám vár ott. 
Átfogom két öreg karját,
M it már a szú, százszor mart át.
Anyám keze pihen ra jta  
S csókol ja szám hideg ajka.

Gondjaiban elmerülve 
Mintha most is benne ülne. 
Nézem hulló könnyemen át 
Szomorú, szép, gondtelt arcát. 
Pedig helye kihűlt régen,
Lent van már a sir ölében 
S a rám hagyott öreg bútor 
Megvéd minden bz-.jtól-bútól.

A nőifodrász iparnak 
közkereseti alapon való jogosulatlan 

gyakorlása.
Az elsőfokú rendőri büntetőbíróság X. Y. gödöllői 

kozmetikus terheltet a nőifotírász iparnak jogosulat
lan gyakorlása miatt elítélte. Pest-Pilis-Solt Kiskun 
vármegye alispánja 2500/934. kih. szám alatt hozott 
másodfokú Ítéletével az első fokú ítéletnek a bünteté
sét kiszabó részét ugyan megváltoztatta, egyéb ren
delkezéseit azonban helybenhagyta a következő meg
okol ássál:

, A lefolytatott bizonyítási eljárás során megálla
pítást nyert, hogy 1932. évi szeptember havában egy 
budapesti borbély-fodrász bérelte ki a terhelt gödöllői 
nőifodrász üzletét, abban az ipáit egy hónapon át űzte 
is a budapesti iparigazolványa alapján. E bérleti szer
ződés hatályának tartama alatt a borbély — saját val
lomásából kitűnően is. — önálló iparos volt, a gödöl
lői kozmetikussal az iparűzés tekintetében más vi
szonyban nem volt minthogy annak üzlethelyiségét 
bérelte. Ebből a szerződésből a kozmetikus terhére 
iparkihágást nem lehet megállapítani. Ebben az eset
ben az iparkihágást a borbély követte el azzal, hogy 
a Gödöllőn folytatott iparűzésre iparigazolványt nem 
szerzett.

Megállapítást nyert azonban az is, hogy a kozme
tikus a borbély távozása után szerződést kötött a női- 
fodrásziparnak közkereseti társaság formájában való 
üzésáre egy nőifodrász iparossal, annak képesítése mel
lett s a közkereseti társaság a nőifodrász ipart az 
utóbbinak iparigazolványa alapján gyakorolta, holott 
az ipar közkereseti társaság formájában nem folytat
ható a társaság valamelyik tagjának az iparigazolvá
nya alapján, hanem a közkereseti társaságnak ma
gának kell iparigazolvánnyal rendelkeznie, mivel pe
dig a kozmetikusból és nőifodrász iparosból alakult 
közkereseti társaságnak iparigazolványa nem volt, en
nélfogva a kihágást mindketten elkövették. A nőifod
rász ellen azonban a 6 hónapi elévülési időn belül a 
kihágási eljárás meg nem indíttatott s így őt most 
már felelősségre vonni nem lehet, mert a kihágás bün
tethetősége elévült. A kozmetikust azonban bűnösnek 
találtam a fentiek alapján.”

A Kihágási Tanács 75/935. B. M. sz. végzésével a 
terhelt felebbezését hivatalból visszautasította s így a 
másodfokú ítélet jogerőssé vált. (n—y.)

Feltétlen nézze meg a Tiszántúli
W

Ipari Kiállítást és Arumintavásárt
1935. junius 6-tól junius 16-ig

50%7D-os utazási kedvezmény a 
Máv összes vonalain. Ünnepi fillé
res gyorsvonatok. Előadások. 
Sportesemények. Kirándulások, stb.
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A karíársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

kizárólag a szerkesztőségben, ötvös utca 65. szám 
alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó min
dennemű megkeresést ezen címre küldeni.

A szegedi kartársak a szaklapot példányonként 
Pásztor Imre kartársunknál szerezhetik be, Szent Ist
ván tér 6. sz. a latt, 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.

\  piszkos konkurrencia.
írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Igen sokszor írtam már a piszkos konkurrenciáról. 
Hogy foganatja nincsen, az elég szomorú. Pedig ked
ves Szaktársak, akik erre a sikamlós útra tértetek, 
merem állítani, hogy nincs belőle hasznotok. Sőt, 
nemcsak, hogy anyagilag nem tudtok gyarapodni, de 
erkölcsileg is tönkre mentek, mert a becsületes, jó- 
érzésii vendég, maga is megbotránkozik ekkora üzleti 
jelleintelenségen, amit az olcsó kiszolgálás vált ki 
belőlük.

Egy kis városban ha vagytok tizenöten húszán, 
miért nem lehet összetartani? Miért akad1 ilyen kis
számú szaktársak között egy-kettő, aki elkezdi az 
árakat lerontani? Világos, hogy a többi is előbb utóbb 
kénytelen utána menni, aminek a szomorú következ
ménye, hogy a megélhetés mindig rosszabb és rosz- 
szabb lesz. A terhek nőnek, a bevétel ped'ig mindig ki
sebb lesz. Hová fog ez vezetni? Nem gondolkoznak 
ezek az „olcsójánosok” ?

Nagyrészt a Fővárosból indulnak ki a vidékre 
ezek az üzleti érzékkel nem biró gyorsan képzett 
, frizérnők”, akik a tudást olcsó kiszolgálási árakkal 
akarják pótolni. Természetes, hogy ezzel a többi tisz
tességes szaktársaknak a helyzetét nehezítik, mert a 
rossz gazdasági viszonyok miatt a közönség mégis 
csak az olcsót akarja és hivatkozik arra, hogy miért 
tud az az új olcsóbban dolgozni. Ilyenformán kény
telen ő is az árakkal alább szállni. IJe hát a példa 
ragadós. Most már nem csak a Fővárosban gyorsan 
termelt nőifodrászok rontják az állapotokat, hanem 
úgylátszik a Fővárosban levitézlett „olcsójánosok" 
is kezdenek kirajzani a vidékre. Nevezetesen:

Egyik vendégemnek a napokban Kisbéren volt 
dolga. Ennek végeztével, mivel ideje volt bőven, be
ment egy üzletbe beretválkozni, hogy ezzel is teljék 
az idő. Szószerint leközlöm az ő elbeszélt, megtörtént 
esetét:

Az jiizlet csinos, tiszta, háromszemélyes. A kiszol
gálás a következőképen történt: A gazd'a szappanozta, 
a segéd beretválta és újból beszappanozva utána- 
beretvált. Lemosás után kifogástalan kölni fecskendőt 
kapott, végül crémmel bedörzsölték az arcát és bepu- 
derezték s a bajuszát megnyirták. Fizetésnél vendégem

odaadott egy pengőt, melyből a főnök úr visszaadni 
nem tudott és kérte, hogy nem volna-e ötven fillérese. 
Vendégem adott egy ötven fillérest, melyből huszon
hat fillért kapott vissza, vagyis a fent vázolt kifogás
talan kiszolgálásért, mond, huszonnégy fillért számí
tott. Erre az én vendégem azt kérdezte tőle: .Mondja 
barátom, mit keres maga ezen a huszonnégy filléren?’’ 
Mire a főnök úr szószerint azt felelte: „Kérem én pár 
hónapja, hogy Pestről ide jöttem , tehát muszáj, hogy 
olcsóbban dolgozzam, mint a többi!"

Eddig van, amely eset mindent megmagyaráz. 
Uraim, elég volt!

Pályázat
az 1935. évi ipari munkásjuíalmakra.

A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter ur a Ira
mára területén lévő ipartelepeken hosszabb idő óta megsza
kítás nélkül alkalmazásban álló és minden tekintetben érde
mes, idősebb ipari munkások részére a folyó évben is 5 (öt) 
egyenként 100 (egyszáz) pengőnyi jutalmat adományozott. 
Ezekre a jutalmakra a kamara a pályázatot az alábbiakban 
hirdeti meg.

1. A jutalmakra csak olyan munkások pályázhatnak, illet
ve csak olyan munkásokat hozhatnak a munkaadók javaslatba, 
akik

a) kifejezetten ipari (kisipari vagy gyári) munkások, va
g y i s  az ipartörvény rendelkezése 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 miniszter úrtól 

jutalmat vagy elismerő levelet még nem kaptak, sem pedig 
szolgálati érdemeik elismeréséül legfelsőbb kitüntetésben nem 
i észesliltek.

2. Minden pályázó munkás köteles pályázatához csa
tolni:

a) munkakönyvét, annak teljesen hiteles igazolására, hogy 
mennyi idő óta van jelenlegi munkaadónál megszakítás nélkül 
alkalmazva;

b) munkaadója nyilatkozatát arról, hogy alkalmaztatá
sának egész ideje alatt különösen a forradalmi idők alatt 
kifogástalan és nemzetim 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 pályázók 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 
1935. évi június hó 30-ig. Az ezen időn túl érkező kérelmeket 
a kamara, mint elkésetteket visszautasítja.

Nyomatékosan felhívja a kamara a figyelmet arra is, 
hogy nem terjeszthető fel azon pályázók kérelme sem, akik 
pályázatukhoz a 2. pont a c) alatt felsorolt mellékleteket nem 
csatolják.

Azok a munkások, akik alkalmazásban vannak, kérelmü
ket munkaadójuk útján terjesszék be, azok pedig, akik alkal
mazásban nincsenek, közvetlenül. Az a pályázó, akinek mun
kaadója ipartestület kötelékébe tartozó képesített iparos, az 
ipartestület nyilatkozatát is csatolja be arról, hogy alkalmaz
tatása egész ideje alatt, különösen a forradalmi idők alatt ki
fogástalan és nemzetim magatartást tanúsított.
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A gyulai szakosztály körlevele.
(A székesfehérvári mozgalomhoz.)

A gyulai boibély és fodrász szakosztály értesülve 
a z iletpengék árusítására vonatkozó országos moz
galomról, örömmel csatlakozik ezen megmozduláshoz 
és kéri a dunántúli szaktársakat, hogy minden lehetőt 
kövessenek el, a siker érdekében.

A gyulai borbély és fodrászok viszont kérik a 
szaktársakat, hogy a tervbe vett általános vasárnapi 
munkaszünet megvalósítása előtt, egyöntetűen igye
kezzenek meggyőzni a Kereskedelmi Miniszter urat, 
az esetleges általános munkaszünet elrendelése esetén, 
a ránk súlyosodó következményekre, az alanti indo
kok alapján:

Amennyiben még módja lenne a dunántúli szak
társaknak a zsiletpenge árúsítási beadványához a va
sárnapi általános munkaszünet elleni tiltakozásunkat, 
illetve kérésünket is előterjeszteni, úgy egyben ezt is 
kérnénk! Ellenkező esetben külön kérelem útján, ha 
lehetséges lenne beadni, mégpediglcn úgy, hogy akkor 
felhívnánk országosan szaktársainkat a vasárnapi ál
talános munkaszünettel kapcsolatos határozatainak 
egyöntetű állásioglalására.

A vasárnapi álalános munkaszünet behozatala 
egyenlő lenne iparunk teljes megsemmisítésével, mert 
köztudomású dolog, hogy a férfifodrászat luxus lett 
az utóbbi két évtized óta. Tehát ha családjainknak 
és munkásainknak kenyeret akarunk biztosítani, min
den lehetőt el kell követnünk, hogy azt a kevés ven
dégkört, akik igazán csak a mindennapi kenyerünket 
is keservesen biztosítják, megtarthassuk, ha már az 
újabb generációt nem is tudjuk megszerezni.

Már most tekintsünk vissza az 1914. év előtti 
időkre. A háború folytán a hadbavonultak kénytele
nek voltak egyedül megtanulni borotválkozni. Az itt
hon maradottakat pedig a folyon rosszabbodó viszo
nyok kényszerítették az egyedül való borotválkozásra. 
A háborút követő pár esztendő alatt iparunknál va
lamely javulás állott be. A javulást a segédek úgy 
gondolták, hogy állandó lesz, nem számítva egy ké
nyelmes és a vendégekre isi gazdaságosabb k o n k u 
renciára, a zsiletpengére. Vasárnapi munkaszünet be
vezetését kérték, amihez csatlakozott egy pár előre 
nem számító önálló iparos is.

Már most nézzük meg, hogy mit hozott a köny- 
nyelmű gondolkozás. Az első évben, amikor a gaz
dasági viszonyok jobbak voltak, nem mutatott olyan 
katasztrófádat a rendelet végrehajtása, de bizony 
annál jobban később vették észre a hátrányát, mert 
a vendégek kérték a főnököket, hogy menjenek ki a 
lakásukra borotválni, tehát azon szociális szempont, 
melyet a vasárnapi munkaszünet kívánt nyújtani, az 
első vasárnap megbukott, sőt sokkal kellemetlenebb 
volt, mintha az üzletben szolgáltuk volna k i a ven
déget.

Ezenkívül a zsilettpengét a legfélelmetesebben 
kezdték terjeszteni. Köztudomású volt, hogy az első 
évben főként Budapesten a szállodák előtt, a forgal
masabb útvonalokon lehetett látni és kínálkozni hal
lani a borbélysegédeket borotválásra. Az évről-évre 
súlyosbodó gazdasági viszonyok miatt a vendégek 
szinte kapva-kaptak a .zsilett” borotvakészleten, mely 
látva a vendégkör elégedetlenségét, mint napi élet
szükségleti cikk kínálta magát megvételre.

Mi önálló iparosok tűrtük a zsilettpengék terjesz-

Fekete le) védjegyű

Fodrász Urak!
F\ modern fodrász nem használ többé lúgos, káros anyagot, 

mely eddig a hajat úgynevezett mészfátyollal vonta be. f \ z  uj szen
záció a „FEKETEFEJ" védjegyű folyékony

mely egyetemi kísérletekkel bebizonyitottan, teljesen lugmentes.
Sokezer magyar fodrász használja mar ezen korszakalkotó ui készítményt fe ltűnő  ered

ménnyel, melyről számos elismerő ny ila tkozato t kaptunk, ft NEO SHAMPOON rendkívül elő
nyei m in d rn  egyáb hajápolószerrel szemben a következő:

A hajhullám ositást é s  form ázást jól tartja.
Nincs többé a k ellem etlen  szagu  ecetöb lités.
A NEO SHAMPOON-nal való  m osás után a haj gyorsan  szárad , — 

m iáltal nagy  áram  é s  Időm egtakarítás érhető el.
A hajfestést nem  b efo lyásolja .
Még a  vidéki ú gynevezett kem ény m esz e s  vízben is  jól habzik . Forgalomba hozza: Egy hajm osás cca 6  fillérbe kerül.

Mihály 0116 gyógyárunagykereskedés Budapest, Podmaniczky u. 43.
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kedését. A két évtized óta felnőtt generáció egyálta
lában nem borbélynál borotválkozik.

Fogjunk össze egyöntetűen és kérjük az illeté
kes hatóságot, hogy miután a borbélyipar a zsilett
pengék miatt úgyis halálra van ítélve, a vasárnapi 
általános munkaszünet bevezetése csak az azonnali 
tönkretevésünket eredményezné. Inkább iparunk to
vábbi életképességének a biztosítását kérjük.

Gyula, 1935. május 8.
Szaktársi üdvözlettel:

HALMAI GYULA, 
szakoszt. jegyző.

MACSKASI ISTVÁN, 
szakoszt. elnök.

P. H.

H Í R E K .

Kinevezés. A Kormányzó Ür öfőméltósága vitéz Petne- 
házy Antalt a kereskedelemügyi minisztériumba államtitkárrá 
nevezte ki. — Vitéz Petneházy Antal hosszú időn keresztül a 
honvédelmi minisztériumban a hadseregellátással összefüggő 
ipari ügyeket intézte, legutóbb pedig mint Gömbös Gyula mi
niszterelnök személyi titkáraként működött. Az új állam
titkár az iparügyek kiváló ismerője és az ország kézműipa- 
rosai bizalommal tekintenek reá új méltóságában, mert tudják 
azt, hogy a kézműiparosság iránt megértéssel lesz ésa meg
oldásra váró ügyeket az érdekeltség meghallgatásával, lehe
tőség szerint a jogos érdekek figyelembe vételével fogja el
intézni.

Kinevezé0. Antal István dr. miniszteri tanácsos, sajtófő
nököt a Kormányzó Ür Öfőméltósága igazságyminiszteriumi 
államtitkárrá nevezte ki. Antal István dr. a sajtóosztály élén 
rendkívül értékes munkásságot fejt ki, éppen ezért új mél
tóságában is továbbra megmaradt sajtófőnöknek. A ma
gyar sajtó őszinte örömmel vette kineveztetését, mert meg 
vagyunk győződve arról, hogy új méltóságában a magyar 
sajtó ügyek és kívánságok közmegelégedéssel nyernek elin
tézést.

Jcgcsulatlan iparosnál végzett szakbavágó munka. Abból 
hogy valamely ipari alkalmazott nem jogosult iparosnál vé
gezte szakbavágó gyakorlatát, az alkalmazottra hátrány nem 
származhatik. Tekintet nélkül arra, hogy a műhelyben törvé
nyes alapon folyik-e a képesítéshez kötött tevékenység, az ott 
végzett szakbavágó munka beszámítandó. (Az adott eset
ben olyan közüzemről volt szó, amelynek fenntartója ipar- 
űzőnek nem volt tekinthető). (70.111/1934. K. M.).

Ipari kihágások. Debrecenben az elsőfokú rendőri kiliá- 
gási büntető bíróság Tripsánczki Béla borbély-fodrász iparost 
két < alkalmazottjának hatósági bejelentését elmulasztotta, ezért 
15 pengő, vagy három napig tart(’) elzárásra Ítélte. Terhelt az 
Ítélet ellen, m g a szakképviselő pedig súlyosbításért jelentett 
be’felebbezést. Ugyancsak Szabó Lajos debreceni borbély
fodrász iparost munkakönyv be nem jelentése miatt 10 pengő 
Vagy öt napra átváltoztatható elzárás büntetésre Ítélte ez I. 
fokú kihágási rendőri bíróság. Az Ítélet jogerős. —- Kirilló 
György borbély-fodrász iparost, aki többszöri figyelmeztetés 
utáh is cégjelzés nélkül vezette üz'etct, szintén az elsőfokú 
közigazgatási rendőri büntető bíróság 10 pengő, vagy négy 
napi elzárásra átváltoztatható büntetésre ítélte. Nevezett ellen 
tovább folyik jogosulatlan mester cím használata miatt bün
tető eljárás, mivel röplapot adott ki, ott magát jogosulatlanul 
„mester”-nek tüntette fel. Nevezett még egy év óta sem 
folytat önállóan ipart, mestervizsgát pedig nem tett és kine
vezte magát ,,fodrászmester"-nek.

Aki a lapot átveszi, az előfizetési díjat megfizetni tar
tozik. Egy konluét esetben a bíróság a következő ítéletet 
hozta: Abban az esetben, ha valaki valamely lapot nem kíván 
tovább járatni, folytatólagosan az előfizetési összeget nem 
fizeti meg, de szándékát kifejezetten nem hozza kellő időben 
— az előfizetése lejártától három nap alatt — az illető lap tu
domására és a lapot továbbra is elfogadja és nem küldi visz- 
sza, fizetési kötelezettsége továbbra is fennáll. Ebben az eset
ben a lap lemondásáig úgy kell tekinteni, mintha a lapkiadó 
az előfizetési összeget hitelezte volna. Ennélfogva a hátralékos 
előfizetési díj megfizetendő.

Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütör
tökön este 7 órától 9 óráig az Iparoskor székhazában, 
Kossuth utca található, amikor úgy a sajtó, valamint 
szakmai ügyekben szívesen rendelkezésére áll a ka r
társaknak.

A Szegedi Ipari Vásár. A szegedi ipartestület f. évi má
jus hó 25. és június hó 3. között rendezi meg a VII. Szegedi 
Ipari Vásár-ját, amely kizárólag kézműipari jellegű. Azok a 
kézműiparosok, akik a Szegedi Ipari Vásáron részt akarnak 
venni, forduljanak levélben a rendezőbizottsághoz. Szeged, 
Ipartestület cirnen.

Megváltoztatják az ipartörvény 4. és 47. §-ait. A keres
kedelemügyi minisztérium a gazdasági és hitelélet rendjének, 
továbbá az államháztartás egyensúlyának bztosításáról szóló 
törvényben nyert felhatalmazás alapján az ipartörvény 4. §-át 
rendeletileg módosítani kívánja. Eddig a közkereseti és betéti 
társaság képesítéshez kötött ipart az esetben űzhetett, ha a 
képesítést a társaságnak az üzlet vezetésére jogosított vala
melyik tagja saját személyében igazolta. Ezzel szemben a ki- 
bocsájtendö rendelet úgy szól, hogy nemcsak az egyik tagnak, 
hanem valamennyi tagnak képesített iparosnak kell lennie.

Ugyancsak módosítani kívánja ez a rendelet az ipartör
vény 47. §-át, amely szerint eddig a kereskedő iparigazolványa 
alapján képesítéshez kötött iparág üzletkörébe tartozó ipari 
munkát csak annak foganatosítására jogosult iparossal végez
tethetett ugyan, de iparigazolványa alapján az üzletkörébe 
tartozó áruk elkészítésére megrendeléseket vehetett át, az. 
általa eladott áruk javítását, átalakítását elvállalhatta és mér
téket is vehetett, de az áruk elkésítését, átalakítását, vagy 
javítását képesített iparossal tartozott elvégeztetni. A most 
tervezett rendelet' egyelőre csak a konfekció- és cipőipari 
munkákat fogja a kereskedőktől elvenni és azt a jogot meg
vonni, hogy mértéket vehessen, megrendelést átvehessen és 
az általa eladott áru javítását elvállalhassa.

A debreceni borbély-, fodrász.-, nőifodrász- és kozmetiku
s o k  szakosztálya a legutóbb megtartott ülésén egyhangúlag 
foglalt állást ezen rendelettervezet kiadása mellett, mely há
ti rozatot az illetékes hatóságokhoz, be is terjesztették.

Az apróhirdetések dija szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére (i fillér. Az összeg levélbélycgekben 
is beküldhető a szöveggel. Vastagabb betűvel szedett hirdetés 
d ja kétszeres. Legkisebb hirdetés díja I.— 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.

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

Nyomta:
L1EBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26 89.
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»INNOCAMIN«
hajfesték

2 teljes festésre
v. 3 utánfestésre elegendő

doboz ára: 2*50 P.
Innocamin gyorsan száradó  
alcoholos fixaleur vizondoláláshoz  
3—5 liler k észítéséh ez  P 2*—.

Vezérképviselet:

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

LERAKATOK:
Debrecen:

Komáromy Józsefné 
Moldván Béla 
Ramminger István 

Miskolc:
Kossahuba Pál 

Szeded:
Dudás Sándor

Nyíregyháza:
Cuttmann Márton 

Balassagyarmat:
Skribák István 

Jászárokszállás:
Király drogéria. 

Kesztliely:
Balaton drogéria.

Hlrdelelí
Ön már a

Vidéki Eri és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN!!! ,
mert hirdetései

biztosak, jók és olcsók!
Kartársak csakis lapunk hirdetőinél 

vásároljanak!

A P R Ó  H Í R D E T E S E K .

Ügyes fiú tanulónak elmenne bentkoszttal — vidékre is. 
Címe: Varga Gábor fodrásznál, Debrecen, Cegléd utca 2.

Perfect fodrásznőt április 17-ére keresek. Cint: Laskay 
István fodrász-m. Keszthely.

Vidéki nagyobb városban levő jómenetelii borbély és 
fodrászüzletbe benősülhet jó megjelenésű izr. vallásit borbély 
segéd. Cint: Pannónia könyvnyomda Debrecenben.

Megvételre keresek hajlemosótálat állvánnyal, hajmunka 
szerszámot, eoinplelt és kézi hajszárító villanygépet. Címet ké- t 
rém a Szerkesztőségben leadni.

Jó munkás borbély- és fodrász-segéd vidékre kerestetik. 
Cím: lapunk szerkesztőségében.

Borbély és nőifodrász üzlet elköltözés miatt Debrecenben 
olcsóért sürgősen eladó. Cint a szerkesztőségben.
FIGYELEM! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 

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

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

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

Lapunk rcszcrc a közleményeket minden hó 5-ig 
kérjük a szerkesztőség címére, Debrecen, Eötvös utca 
65. sz. megküldeni. — Szerkesztőség.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A FODRÁSZTÁRSADALOMHOZ.

A Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestületének 
50 éves fennállásának jubileuma alkalmából 

kerül kiadásra a

JUBILEUMI
EMLÉKKÖNYV

A díszes kiállításban, dús tartalommal megjelenő mű magába 
foglalja az Ipartestület munkáját, jelenét és jövőjét; iparunk 
életében előfordult nevesebb eseményeit, kimerítően tárgyalja 
a fodrásziparral kapcsolatos összes közérdekű és a fodrász- 
társadalom minden rétegét érdeklő problémákat, szakkérdé
seket, stb., valamint vezetőférfiaink életrajzát, a fodrászipar 
mai társadalmát és teljes tagnévsorát is tartalmazni fogja. 
E mű kortörténeti hiteles adatokkal alátámasztva, biztosítékul 
szolgál arra, hogy megjelenésével ipari életünkben hézagpótló 

munkát fog betölteni.
A mű szerkesztő-bizottságának tagjai:

ECKERT BÁLINT BREITFELD ALAJOS
test. elnök a testületi szék elnöke,

felelős szerkesztő.

Megrendelhető lapunk útján is. — Debrecen, Eötvös utca 65.
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