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BUDAPEST, VII. Csengery ucca 26. BUDAPEST, VII. Csengery ucca 15.
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^ ^ 1a lk a lm a s !

Inecto Rapid Insulax
folyékony hideg hajfesték.
100%-ig biztos és garantált 
méregmentes.
Nem tartalmaz higanyt, rezet, ezüs
töt és paraphenylenediaminet. Ezen 
körülményt a világ számottevő 
egészségügyi bizottságai igazolták.
Egyedüli festék,
amely csak fodrászok utján
jön forgalomba!

18
szinben 
kapható !

Vezérképviselet:
KANITZ IVÁN és TÁRSA
BUDAPEST,
VII. Kertész ucca 43. III. emelet.
T e le fo n : 45 -1 -8 0 .

E O R I S S A - P A J O R
Ari- és hölgyfodrAszall felszerelések 

és acéláruk nagybani szaküzlete
BUDAPEST, VII., Keríész u. 23. Telefon 339-67.

Wesselényi-u. mellet!. Ciklop-garázzsal szemben.
Fodrász forgószék 52.—• 
Támlás karszék erős 18.—
Támlás karszék, II. 7.5Ü
Támlás ülőke 6.—
Támlás ülőke 4.40
Viaszkos székpárna 7.— 
Filar székpárna 6.50
Fejtámla nikkel, minden 

székre alkalmazható 8.— 
Gázkar, forgatható 9. 
Fodrászkabát I.a 9., II. a 7.80 
Montirszeg K kg. 2.50 
Hajkefe 2, 3.20, 4.20 4.80
Bajuszkefe ovális fahát

tal ,70, -.90
Gáspár Generál bajusz- 

kötő .90
Góliát 1.I0 Hunnia príma 1.25 
Borissá borotvakés, príma 

27—28-as 4.80
Borissá borotvakés honi. 5.60 
Schilel réztányér dupla 

15 18 20 24 26-os
2.60 3.20 4.20 5.20 5.60 

Schildtartó 45 60 80 cm.
4.— 5.-- 6.—

Oldalfésiikben nagy választék.

Schildtartó pásztorbot 2.10 
Vízimllámkeszítő fém

csat ■—.55
Vízhullámkészítő Kemény- 

féle aluminiumcsat -.68 
Vízhullám folyékony be

rakó, I liter 2.40
Porcellán lemosótál

nagy 2. , közép I.60 
Fertőtlenítő porcellán da

rabja 3.40, 4.20
Fertőtlenítő állványos, 

nikkelezett üvegbe
téttel 6.—

Fertőtlenítő, hozzá üveg
betét 2.—

Fölkér pomádé .56
nagy -—.94

Tabletpuder -.42
Szarufésű hajvágó -60, .70
Herkules hajvágó -.90
Matador hajvágó - -.70
Bőrvágóolló 4-es egyenes I.IO 
Rapid fenőszij 2.40
Rapid paszta -.40
Allan —.32, —.50
Készpénznél 5% engedmény.

Telefon vagy laprendelést szállításnál javára írom. Régi szé
keket, tükröket és felszereléseket veszek és eladok.

SILBER LEÓ BUDAPEST
VI., KIRÁLY UCCA 14. SZ.
ALAPÍTVA: 1910.

TELEFON:

255-74.
Fodrászati-, kozmetikai-, illatszer-, acélárú- és  hajnagykereskedés.

A világhírű ,,Pollart“ és „Louper“ borotvák, Louper 
ollók, Effiláló ollók, hajvágógépek, hajnetzek, vala
mint az összes hajfestékek u. m. L’Orientol, Komol, 
Innocamin, Arábia, Hercules fésűk, onduláló vasak 
stb. állandóan raktáron.

Óriási választék a világhírű Augusta Bonaz párizsi 
fésüárúgyár divatfésüiben. Azonkívül az összes fodrászat; 
cikkek állandó nagy raktára.

Egyetlen próbarendelés után ön  is vevőnk marad.
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A kézművesipar adóügyi 
kívánságai.

írta: Dr. Diczig Alajos, kamarai h. titkár.
A kézművesiparosság sorsának, jövő boldogulásá

nak egyik előfeltétele kétségtelenül az, hogy a kéz- 
művesiparosságot teljesítőképessége szerint adóztas
sák meg. Ha a kézművesiparosság közszolgáltatását 
vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy úgy eljárási, mint 
anyagi jogi tekintetben igen sok a tennivaló. Ezeknek 
a tennivalóknak végrehajtása, meggyőződésem szerint 
döntő módon járulna ahhoz, hogy a kézművesiparos
ság helyzetében általánosságban bizonyos megköny- 
nyebbtilés álljon be. Mert bármilyen nagyra becsüljük 
a munkaalkalmak teremtését, az ipari közigazgatási 
szabályok módosítását, a kisipari hitel újra megindítá
sára stb. vonatkozó javaslatokat, az kétségtelen, hogy 
ezeknek az intézkedéseknek a jelenlegi viszonyok kö
zött a gazdasági válságok által meghatározott ható
ereje van, amelyeket ebben a tekintetben nem lehet 
összemérni a közszolgáltatás enyhítésének hatásával. 
Az adöterheknek enyhítése feltétlenül olyan intézkedé
sek lennének, amelyek a kézművesiparosság egészé
ben, hanem is megelégedést, — adózási téren túlzás 
volna erről beszélnünk, — hanem lelki és anyagi meg
könnyebbülést váltanának ki.

1. A kézművesiparosság körében igen gyakran 
felhangzó kívánság, amellyel a pénzügyi kormányzás 
különösen két érvet szegezett szembe: az egyik az ál
talános kereseti adó hozadéki adójellege, a másik pe
dig az államkincstár, továbbá a városi és községi ház
tartások súlyos helyzete. Végül felhozták azt is, hogy 
ha és amennyiben az általános kereseti adónál létmini
mumot állapítanak meg, abban az esetben a föld és 
házbirtokra nézve is meg kell állapítani adómentes 
minimumot.

Mindezen szempontok figyelembevételével is, egy 
adómentes létminimum megállapítása, mindig szá
mot vetve a hazai viszonyokkal, — feltétlenül indo

kolt. Hiszen a legkisebb adófizetőknek az általános ke
reseti adó alól való felmentése igen jelentős egyszerű
sítést jelentene a pénzügyi adminisztráció számára, to
vább;') reámutatok arra, hogy adómentes minimumot 
az általános kereseti adó testvéradója, a szolgálati vi
szonyban állók kereseti adója is ismer, amikor a szol
gálati járandóságokat havi 80.— pengőig, tehát évi 
9(30 pengőig mentesíti az általános kereseti adó alól.

Figyelembevéve a hazai viszonyokat, továbbá li- 
gyelembevéve azt, hogy a szolgálati viszonyban állók
nál az adóalap megállapítása sokkal fontosabb, véle
ményem szerint 5—600 P. körül lehetne megállapítani 
az adómentes minimumok határát. Ezzel a legkisebb 
adóalanyok kikerülnének az általános kereseti adó 
alól, ami az egyenlő és igazságos teherviselőképesség 
megvalósítása szempontjából is igen jelentős vívmány 
lenne.

2. A létminimum bevezetésének megvalósítását a 
fentebb előadott keretben gyakorlatilag még inkább 
megvalósíthatóvá tenné a fokozatos adókulcsnak az 
általános kereseti adónál való bevezetése.

Az az elvi ellenvetés, hogy hozadéki adónál foko
zatos adókulcs nincsen, nem állja meg a helyét, hiszen 
az általános kereseti adó nem hozadéki, hanem szemé
lyi jellegű és jelenleg a kereskedők és iparosokra két 
személyi természetű adó nehezedik. Természetesen az 
általános kereseti adó fokozását sokkal mérsékeltebb 
keretben képzeljük el, mint a jövedelemadónál. De, 
hogy ennek szociális szempontból való igazságossága 
kétségtelen, azt tagadni annál inkább nem lehet, hiszen 
a progresszió a szolgálati viszonyban állók kereseti 
adójának kulcsa havi 1800 P. jövedelemnél eléri az 
5%-ot, ezentúl tovább emelkedik és havi 3.000 P. jö 
vedelemtől felfelé 7.5%-os adókulccsal kulminál, míg 
az általános kereseti adóé a havi 1800 pengőt megha
ladó jövedelmeknél is 5%, holott a fix fizetésesek jö 
vedelmét az utolsó fillérig megállapíthatják, míg tel
jes tárgyilagossággal meg kell mondanunk, hogy ez 
az egyéb hasznot hajtó fogalkozásoknál 100 %-os biz
tonsággal nem állapítható meg.
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Egy enyhe progresszió alkalmazásával vélemé
nyem szerint azt a hiányt, a városok és községek ház
tartásában is némileg pótolni lehetne, amit a létmini
mum bevezetése jelentene.

3. A minimális adóalapok megállapítása tekinteté
ben kb. 3 esztendeje évről-évre a Pénzügyminisztéri
umnál felszólalunk ebben a kérdésben, sajnos minden 
eredmény nélkül. Hiába mutatunk arra reá, hogy az 
1927-ben a K. H. Ö. 29. §-ához fűzött Ut. 10 és 11 
bekezdésében megállapított minimális adóalapok nem 
állhatják meg a helyüket 1931-ben, 1932-ben, vagy 
1933-ban, mert időközben ezek a minimális adóalapok 
maximális adóalapokká változtak át, az eredmény csu
pán annyi, hogy legújabban, de ott sem az országos 
rendeletben, hanem csupán a debreceni kamara kerü
letéhez tartozó pénzügyigazgatóságokat érintő 28.775/ 
1932. VII. a. számú körrendeletében annak figyelem- 
bevételére utasította, hogy: „a K. H. Ö. 29. § (2) be
kezdéséhez fűzött utasítás (10) és (11) bekezdésében az 
önálló kézművesiparosokra vonatkozóan a megállapí
tott legkisebb jövedelmektől az adókivető hatóságok 
az érdekképviseletek véleménye alapján minden olyan 
esetben eltérhetnek, amikor a helyi körülmények azt 
indokolják.”

4. Jogorvoslati téren kívánatos a kézművesiparos
ság számára lehetővé tenni azt, hogy a felebbezést az 
adófelszólamlási bizottság akkor is tárgyalja le, hogy
ha a felebbezésében indokait nem adta elő részletesen, 
hanem azt szóbelileg kívánja előadni.

Az adófelszólamlási bizottság szervezeti kiépítését 
is meg kellene változtatni, mert egy egész adóhivatali 
kerületre alakuló felszólamlási bizottságban nem lehet 
biztosítani a helyi ismeretet.

5. A jövedelemadóra vonatkozólag a létminimum 
alsó határát legalább 1500 pengőre kellene felemelni s 
erre kellene vetíteni a családdal biró jövedelemadó
mentes minimumot.

6. A borbély és fodrászipart forgalmi adó annyi
ban érinti, hogy csak a segéd nélkül dolgozó iparos 
mentesül a forgalmi adó alól és a fázisrendszeren belül 
nem lehet a borbélyipart a forgalmi adó alól mentesí
teni. Ezen a téren kívánatos lenne a borbély és fodrász 
ipar rendkívül nehéz helyzetére tekintettel kimondani, 
hogy 3 segédig a borbély- és fodrászipar a forgalmi 
adó alól mentesül. A végső célnak ebben a tekintetben 
annak kell lennie, a fázisredszer általánosítása esetén, 
hogy a borbély- és fodrászipart teljesen mentesítsék 
a forgalmi adó alól.

A budapesti Mesterszövetség 
országos versenye.

írta: Nagy Gábor.
A budapesti Mesterszövetség folyó évi május hó 

7-én tartotta III.-ik országos tartós ondoláló-verse- 
nyét az Esplanade szálloda összes termeiben.

A versenyt a Nőifodrász Ipartestület támogatá
sával rendezte meg a Mesterszövetség és azon kb. 40 
versenyző vett részt. Itt kell megemlítenem Kanilz 
Iván, az Inectó és Notox budapesti vezérképviselő
jét, aki ezen versenyhez 120 pengő készpénzt, mint 
dijat, viszont a párisi „Gállia”tartós ondolálógép bu
dapesti képviselője pedig egy ezüst-serleget ado
mányozott.

A verseny délután 5 órakor vette kezdetét, me

lyet Kránitz Árpád, a Mesterszövetség elnöke szép 
beszéd kíséretében nyitott meg. Ezen III.-ik országos 
verseny 2 csoportra volt osztva. A csoport beosztása 
azért történt, hogy a II.-ik csoporban csak azon mes
terek és segédek vehettek részt, akik a tartós ondo- 
lálásban díjat nem nyertek, míg az I.-ső csoportban 
bárki. A verseny első csoportjában induló versenyzők 
modelljei a versenyszabályok 6.-ik pontja szerint ki 
lettek cserélve.

Ez az első országos verseny, amely részben mo
dellcserével történt meg, melyet állandósítani és álta
lánosítani is kell, a zsűrizés szempontjából.

A zsűrizés pártatlanságához meg kell jegyezzem, 
hogy a zsürijelölésnek a verseny megkezdése előtt 
mindég meg kell történni, hogy a versenyből ne lát
hasson semmit, miáltal a mindenki által kötelezőnek 
elismert döntése nem fog vitára alkalmat adni.

A versenyen az egész országból úgy a versenyző, 
mint az érdeklődő kartársak szép számmal vettek 
részt, amely részvétel bizonyítja az iparfejlesztésért 
való működés szükségességét, — viszont a rendező
ség nehéz és fáradságos munkájáért pedig a legtel
jesebb elismerést.

A verseny úgy anyagilag, mint erkölcsileg sike
rült, de tapasztalható volt az a szokatlan jelenség, 
hogy a budapesti segédi kar a versenytől távoltartotta 
magát. Ezen magatartás egyik részről sem helyes, 
mert ha ellentétek is vannak, azokat így orvosolni 
nem lehet, ellenben keresni kell módot és alkalmat 
a békés együttműködés lehetőségére.

A passzivitás, mint egy rideg állásfoglalás, — 
legyen az bármelyik részről, — annak keresztülvitele 
kizárja a békés együttműködés lehetőségét. Most pe
dig a mai nehéz gazdasági viszonyokban, az össze
tartás, a békés együttműködés az alapfeltétele ipa
runk fejlesztésének és m indnyájunk boldogulásának!

#
A versenyzsüri döntése a következő volt:
Az ezüst serleget nyerte: Láng .lenőné, Budapest.
/. csoport: I.-ső díj: Zombory Aladár nagy arany

érem, oklevél és 50 pengő; II.-ik díj: Herczogh József 
nagy ezüstérem, oklevél és 30 pengő; 111.-ik díj: Nyirő 
József kis ezüstérem, oklevél és 20 pengő; IV.-ik díj: 
Teleky Vilmos nagy bronzérem és oklevél; V.-ik díj: 
Berger József kis bronzérem és oklevél; VI.-ik díj: 
Starkovszky Lajos oklevél.

II.-ik  csoport: I.-ső díj: Boronta Teréz arany
plakett, oklevél és 40 pengő; II.-ik díj: Kiss Sándor 
nagy ezüstérem, oklevél és 25 pengő; III.-ik díj: Her- 
dó István kis ezüstérem, oklevél és 25 pengő; IV.-ik 
díj: Ramminger István nagy bronzérem és oklevél;
V. -ik díj: Sáfrány Elemér kis bronzérem és oklevél;
VI. -ik díj: Fodor János oklevél.

A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 
özv. Szász Györgyné Fercncz József út 64. sz. a. tra
fik jában szerezhetik be. Ugyanott a szerkesztőség 
megbízást adott az előfizetések és hirdetések felvé
telére.

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

Lapunk részére a közleményeket minden hó 5-ig 
kérjük a szerkesztőség címére, Debrecen, Gyöngyvirág  
utca 3. sz. megküldeni. — Szerkesztőség.
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B ix ía tá s  . . . t*)
írta: Nemes Endre, Nyíregyháza.

A vidéknek arculatján,
Te voltá l aki megláttad, —
Hogy mély, panaszredök ülnek,
M int vádoló néma bánat.

Egymást bántva és vádolva,
Bús család a mi családunk,
Már réges-régen nem vendég —
De úr a széthúzás m inálunk!

M iko r bajok orkánja zúg 
Erőnk aprópénzre váltva,
Egymás között sohasem' lelünk:
Megértő és jóbarátra . . .

. . . Nagy munkára vá lla lko z tá l. . . 
Szétszéledt nyáj, erre-arra,
De ezért ne csüggedj Testvér,
Munkád így ju t diadalra.

Szent az írás, hirdesd vele,
Hogy egy legyen akaratunk.
Egy célhoz csak akarat kell,
Hogy sikert így arathassunk.

. . . Legyen áldás a munkádon,
Megértés ha nincs is mostan,
Harcold harcunk, lesz idő még —
Hogy minden szív veled dobban . . .

A „Vidéki l'iri- és Hölgyfodrászok Szaklapja” fe
lelősszerkesztőjének: Nagy Gábor kartársamnak aján
lom ezen versemet őszinte elismeréssel és kartársi sze
retettel. (Szerző.)

Pozitív és  negatív.
írta: Kontrö János,

a budapesti fodrász ipartestület volt elnöke.
A fodrász társadalom érzés világáról írok, melyet 

leghelyesebben a két fenti jelzővel úgy állapíthatunk 
meg, hogy van egy érzés világa, mely a helyes úton ha
lad, s van egy másik, amely mindig éppen az ellenke
zőjét cselekszi! Más szóval pedig helyes és az ipar 
szempontjából szükségesnek tartok minden olyan 
megmozdulást, amely végeredményébe annak űzői ré
szére, anyagi vagy erkölcsi tőkéket biztosít. Ez a po
zitív. Ezzel szemben áll örökké a másik, vagyis a ne
gatív, amely a maga kártékony hatását éreztetni pró
bálja mindenütt, hol az előbbi megjelenik. Ha látomá
saim nem csalnak, ma ez az ipar negatív állapotában 
él, letértünk a helyes útról, megzavarta érzésvilágun
kat a t^rhnika soraink közé való élcelődése és ahelyett, 
hogy ezt a megfelelő rendszabályokkal próbáltuk vol
na ellenszabályozni, egymásnak rontottunk. Széttép
tük a már kiépített egységeinket, melyeken keresztül 
feltétlenül könnyebb lett volna a mutatkozó bajok ki- 
heverése. Emberek álltak iparunk élére, akik hirdetnek 
ugyan fodrászokat megváltó eszméket, próbálnak új 
alakulatokat összeeszkábálni, de ha figyelemmel kísér
jük eddigi működésüket és számba vesszük a felmutat
ható eredményeket, meg kell állapítanunk azt, hogy

„K IV A ”
9 m ié in  ártalmatlan loljehoy rapid H AJFESTÉK.

Prof. I. MAS, PARIS gyártmánya,
állandóan raktáron:

160. Fekete (noir)
161. Barna (brun)
162. Sötét gesztenyebarna

(chatain foncé)
163. Gesztenyebarna (chat.)
164. Világos gesztenyebarna

(chatain clair)
165. Sötét szőke (blond fo.)
166. Szőke (blond)
167. Világos szőke (blond cl.)
16S. Tompa szőke (bl. pale)
169. Vöröses barna (acajou)
170. Vöröses gesztenyebarna

(chatain fauve)
1 DOBOZ /

Dauerwelle alkalmazásánál

171. Vöröses szőke (bl. roix)
172. Sötét vöröses (ronx f.)
173. Hamvas (cendré)
174. Hamvasszőke (bl.cend)
175. Velencei szőke

(blond vénitien)
176. Aranyszőke (bl. dóré)
177. Párisiszőke (bl.parisien)
178. Baby szőke (bl. bébé)
179. Dán szőke (bl. danois)
180. Hollandi szőke

(blond hollandais) 
SZÍNEKBEN.

RA P 2 50.
színek sohasem változnak.

Már előzőleg Hennával, vagy bármely 
más festékkel festett hajaknál minden 

meggondolás nélkül használható. 
M I N D E N  S Z A K Ü Z L E T B E N  K A P H A T Ó .

Magyarországi főraktár:

„MONOPOLJA”
B U D A P E S T ,  V., MÉRLEG UCCA 10. SZÁM. 

Telefon : 81-0-73.
Debreceni főlerakat:

K Á N T O R  E R N Ő  É S  T S A
(Városháza épület).

azok mindkét vonatkozásban a semmivel egyenlők. 
Az ipart űzők pedig ma kapkodnak jobbra, kapkodnak 
balra, itt állnak a bajokkal szemben tehetetlenül . .. 
És mikor ezt látjuk, önkéntelenül adódik toliamra az 
az intelem, hogy ebbe a zűrzavarba a tisztelt Fodrász 
mesteri kar ne megint Negatív érzéseire hallgasson 
akkor, mikor szakmamentőket keres, hanem jól gon
dolja meg, hogy mit fog cselekedni. Ismét meg fog
nak soraink között jelenni a huncutkodók, kik az 
irigységen, bosszúálláson keresztül megpróbálnak 
olyan helyzetet teremteni, mely az ő kisded játéka
iknak megfelelnek, de ezzel aztán nagyon messzire, 
talán örökre el lesz vetve a kocka. Soká nem lesz a 
fodrász társadalom abban a helyzetben, hogy a 
fennálló bajokat orvosolja!

Intő példaként álljon előttünk az utolsó év sok 
hajótöröttje, kiknek pusztulása nem hozott semmi 
javulást a megmaradottak részére. Ezen bajokat pe
dig ma csak egységes fellépéssel tudjuk kiellensú
lyozni. Azért kell a Fodrász társadalomnak egy közös 
plattformot megállapítani, melynek megszerkesztését 
olyan férfiak kezébe kell letenni, akik bírják a fodrász 
társadalom bizalmát. Nem igaz, hogy egységes fellé
péssel nem lehetne még ezen az iparon segíteni. Min
dent lehet csak akarni kell. Félre a párt tusákkal, azon 
ke ll fáradoznunk, hogy iparunkban positiv állapotot 
teremtsünk, ha mégis akadnak közöttünk pártütők, — 
úgy á lljon  össze a fodrász társadalom egyeteme és té
rítse jobb belátásra az eltévelyedetteket!



VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA

Elment egy barátunk . . .
Szilágyi György debreceni úri és nőifodrászmes

ter barátunk, collegánk e lm en t. . .  De nem úgy, m int 
aki örökre itthagyo tt volna, csak e lkö ltözött . . . E l
kö ltözö tt Nyíregyházára, mert újéletet kezdett, meg
nősült! Szakmai szemponból sajnáljuk őt, mert igazi 
jó  collega volt, — egy ta lp ig úr, — melyet a közéleti 
működése is ig a zo l. . .  De nem sajnáljuk, mint embert, 
mert újéletet kezd, reméljük, hogy ott Nyíregyházán 
jobb lesz !. ..

Ezen rügyet fakasztó május aranyozza be arany
sugarával ú j élet utadat, legyen áldás és boldogság 
ezen az életeden!. .. Nehéz vo lt az eltávozásod, mert 
tudod és érezted azt, hogy kartársaid, barátaid szeret
nek, amely nem volt tito k  előtted sem. Gyuri barátom! 
Ha netalán az élet, m int egy hajót, vihar módjára 
tépázni fog ja  megkezdett utadat, egyet kérünk csak, 
fordítsd erre ismét az utadat és jö j j  közénk, mert 
visszavárunk! De jö j j  anélkül is hozzánk néha-néha. 
Emlékeidbe zárd az eltávozásod napján őszinte kar
társaid soha el nem múló tisztelet, szeretet és meg
becsülésnek megnyilatkozó órá ja it, melyben sokszor 
mondtuk, hogy „Ne menj el, — maradj itt, fá j a 
szivünk érted!”  Gyuri barátunk, sok szerencsét az ú j 
élethez! Isten veledJ

Nagy Gábor.

Iparunk általános sérelm ei.
Iparunk általános sérelmei címen, egy állandó ro

vatot tartunk fent, melyben közölni fogjuk az iparunk
ban előforduló sérelmeket. Ezen rovatban közöltekre 
Kartársaim az észrevételeiket tegyék meg, hogy ez
által mód és alkalom legyen a helyes orvoslásra!

Az iparigazolványokkal való üzérkedés.
írta: Nemes Endre, Nyíregyháza.

Nem régen adtam hírt a Nyíregyházán erősen fel- 
burjánzott borbély-fodrász és női fodrász iparigazol
ványokkal való üzérkedésről. Az itteni szakosztály ve
zetői időt, fáradtságot nem kímélve a maguk erejétől 
telhetőleg, minden lehetőt megtettek, hogy a szak
mát, az elszaporodott parazitákéi megtisztítsák!. . .

Amidőn valahol rendellenességet észleltek, hiteles 
jegyzőkönyvek, szerződésmásolat és tanúvallomások 
stb. alátámasztásával, az illetékes hatóságoknál eset- 
íől-esetre megtették a feljelentést. Sajnos azonban az 
eredmény úgy a múltban, mint a jelenben, a semmivel 
volt egyelő.

A tisztes ipar, amikor már csak vergődik,. . . ami
kor már panaszkodni nem bir, ugyanakkor a terheket

alig ismerő és egyik-másik magáról megfeledkezett 
kartársunk árnyékában nagyra nőtt lápvirágok, úgy
szólván aranykorukat élik!

A Pampuch Mihályok, Fábián Lajosok, Takács 
Balázs bátyánk stb., akiknek neve alatt mások ziil- 
lesztik a szakmát, a józan ész, itt e helyen kérve-kér 
benneteket, tegyétek szívetekre a kezeiteket és gon
doljatok arra: mi lesz belőlünk, ha a magatok jelen
jét, tiéitek jövőjét nem nézve, a lezüllött gazdasági vi
szonyok mellett, vásári sikerekre alapozva, még ti is 
tápot adtok a már beteg szakma sírásóinak.

Lássatok végre látó szemekkel, lássátok meg, 
hogy korunk árvái, az általunk, a mindnyájunk által 
kitenyésztett munkanélküli borbély, fodrász és női 
fodrászsegédek borravalón aluli áraikkal, házakhoz kí
nálkozva menve, elárasztanak majdnem minden helyet. 
11a itt erkölcsi kötelességből szemet kell hunynunk, 
legalább legyünk önérzetesek és a saját leszegényedett 
portánkon iparigazolványainkat, melyekért oly sokat 
küzdöttünk megbecsülve, mentsük ami még menthető!

A leírattak után nem mulaszthatom el, hogy meg 
ne emlékezzek az itteni „Flóra Szalon” tulajdonosnő
jéről. Nevezettnek, midőn a szakosztály két strómann- 
ját kiugrasztott s amidőn már a szakoszály vezetőinek 
éberségétől félve, itt többé új strómann nem akadt 
hogy az eddig jogtalanul folytatott üzletet be ne kell
jen zárni, — gondolt egy nagyot — és merészet, át- 
rándult Debrecenbe és néhány óra múlva már hozta is 
Flórika a szerződést, amelynek értelmében eladta az 
úri és nőifodrász üzletét, azonban továbbra is Flóra a 
régi tulajdonos és ennek segédje vezetik az üzletet.

Röviden a hatóság és a szakosztály arcába nevet
ve, most már Flóra joggal elmondhatja Julius Cézár
nak oda módosított mondását, hogy:

Jöttem, láttam, győztem,
Egy borbélyt megfőztem!

Íme Nyíregyházán is szép számmal van orvosolni 
való, mellyel szemben a legkíméletlenebb harcot fog
juk felvenni!

Felelősség az alkalmazottak cselekményeiért. A Kúria 
gyakorlata értelmében a vállalat tulajdonosa az alkalmazott
nak a versenytörvénybe ütköző cselekményeiért nemcsak va
gyoni felelősséggel tartozik, hanem gondoskodni köteles arról 
is, hogy alkalmazottai a tiltott cselekményeket hagyják abba. 
A tulajdonos ettől a kötelezettségtől, illetve az abbanhagyásért 
való felelősségtől nem szabadulhat arra való hivatkozással, 
hogy az alkalmazottak megválasztásánál, a felügyeletnél és 
utasítás adásánál a kellő gondosságot kifejtette, mert a tiltott 
cselekmény abbahagyandó akkor is, ha akár az azt követő 
alkalmazottat, akár az üzlettulajdonost vétkesség nem terheli.

A R T  ET C O I F F U R E M A R C E L L

párisi hölgyfodrász divat- és szaklap magyarországi le- 
rakata. — Megjelenik havonta 12-én 2 drb mélynyomásos 
színes kirakat melléklettel. — Előfizetési díj 'A évre P 4.50 

előzetes beküldéssel

BUDAPEST, JÓZSEF UCCA 62.

Megérkeztek Parisból a sokáig nélkülözött eredeti „MAR
CELL” vasak. — A vasak a legújabb szisztéma szerint, 

csapágyas perforált és sima, szénmentes acélból.
Ára páronként perforált CD P 14.—
Ára páronként sima CD P 12.—

Az árak ab Budapest értendők, utánvét mellett.

— MAGYARORSZÁGI LERAKAT.
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A bácskai bárány . . .
Irta : Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Bácsmegyében, Kossuthfalván 
Harangoznak délre,
Rabmagyarok imádkozva 
Néznek fe l az égre.
Halkan m ondják imájukat . . .
Senki más ne hallja,
Csak az Isten! hogy sújtson le 
Bosszúló haragja.

Bácsmegyében, Kossuthfalván 
Délre harangoznak,
Rabmagyarok imaközben 
Csendesen zokognak.
Magyaroknak nagy Istene!
Lásd meg helyzetünket:
Szerb igától, szerb já rom tó l 
Szabadíts meg minket.

Szomorúan szól a harang 
Reggel, délben, este,
Azt kongja, hogy szerte hu llo tt 
Magyarország teste.
Akkor fog  majd vígan szólni 
A bácskai harang,
Ha kivonul szerb, cseh, oláh, 
Osztrák — giling-galang.

Tartós ondolatlonál 
érdekes m egfigyelés.10)

Egy hölgy meghagyta magát tartósan ondolál- 
tatni. Eredmény: határozottan gyenge. Oka: mens
truáció. Különösen ez utóbbi esetet kell közelebbről 
megtárgyalni. Dr. Prioré egyetemi tanár legújabb 
kutatásai erre nézve betekintést engednek. Ö azt 
mondja: Nemcsak a menstruáció alatti napok veszé
lyesek, hasonlóan ezekhez az előtte való (néhány) 
nap is figyelembe veendő, mert ezen idő alatt a női 
test 100 százalékkal több mérget tartalmaz, mint a 
normális napokon. Ez a méreg a vérkeringés útján 
keresztül vonul az egész testbe, befolyásolja részben 
a szervezet működését és végül a test átváltoztatja 
azt izzadtsággá. Aki ezen idő altt a haját kezelésbe 
véteti, akár tartós hullámosításra, akár festésre stb. 
úgy száz eset közül kilencven esetben gyenge ered
ményre számíthat. De hogyan tudnánk ez ellen véde
kezni? Egyes esetekben, ha egy törzsvendégről van 
szó, úgy a kezelési napot ki lehet tolni, mert nekünk 
ügyfelünk haját magasra kell becsülnünk és szentnek, 
mint a mi tőkénket, vagyonúnkat kell tekintenünk s 
nem szabad azon kísérleteznünk. Minden más esetben 
azonban — megengedem magam is — ha egy hölgy 
az üzletbe belép és kezelést (tartós hulámosítást, be- 
festést stb.) kíván, nem lehet először a diagnózis 
megállapításához fogni. Szá? és száz bizonyíték van 
azonban arra nézve, hogy a hölgyek éppen olyankor 
keresik fel előszeretettel a fodrászokat, mert odahaza 
olyankor nem tudnak semmit sem csinálni s ennélfogva *)

*) Fenti cikket a Marosvásárhelyen megjelenő Fodrász 
Újságból vettük át, melyet érdekes volta miatt közlünk le.

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

REX-FELE válóságáról és tartósságáról

TÉGELYES k'>zlsn,crt

B o r o t v a s z a p p a n t

Egyéb

használja. A tégelyekhez bo
rotvaszappan betét külön is 
kapható.

R ex~féle k o z m e tik u m o k
púderek, kölnivizek, 
brillantin, hajolaj stb. 
kimérve is elsőrangú 
minőségben és ol
csó árban kaphatók a 
szaküzletekben. Városi raktár:

PIAC UCCA 69. SZ.
Illalszertár.

idejük van órákig ott üldögélni s magukat kipihenni. 
Miért nem tudnak ők azonban otthon semmit sem csi
nálni? Mert az már régi szabály, hogy a nők a men
struáció alatt semmi gyümölcsöt nem főznek be, nem 
szabad nekik oly üveget, amely állandó tárgy meg
őrzésére szolgál, tisztítani és még sok hasonló dolgot. 
Én rövid idő előtt a következő esetet kisértem figye
lemmel: tartósan hullámosított hajat kellett, illetve 
lett vízondolálással ellátva, de az eredmény 2 napig 
nem volt látható. Ismételt vízondolálás a harmadik 
napon eredménnyel járt, mert még 4 hét után is, ami
kor a hölgy fejmosás végett ismét jelentkezett, a 
hullámok még gyönyörűek voltak. Mindenütt bizo
nyára előfordultak már esetek, amikor a hölgyek 
jöttek reklamálni: „Most azonban nem jól tartott”.

N. N.

KOZ ME T I KA ®ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A víz szerepe a kozmetikában.
A testápolás illetve tisztálkodás napjainkban a 

legnagyobb tökélyben természetesen, mint minden sok 
más, az amerikai egyesült államokban van meg. Any- 
nyira előrehaladottak ottan e téren a viszonyok, 
hogy még a munkásoknak is saját házaik vannak s a 
fürdőszoba pedig ezeknek, mint elengedhetetlen kel
léke szerepel.

De lássuk ezek után a víz használati lehetőségeit 
és hatását a különböző bőr elváltozások kezelésében.

A víz a bőrápolás egyik legfontosabb és leghasz
nosabb eszköze. Használható a tisztasági mosakodáson 
kívül, fürdők, ledörzsölések és borogatások alakjában.
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A víz a bőrre chemiai, mechanikai és thermicus 
úton hathat.

Magára a test felületére is kétféleképen hat, egy
részt feloldja és kiöblíti a bőr felületén kiválasztott 
anyagokat, sókat, zsírsavakat és némelyik fehérjét, 
másrészt duzzasztja a szövetek egy részét. Ezeket a 
hatásokat természetesen fokozni vagy csökkenem le
het a víz hőfokával.

Ezeken a chemiai hatásokon kívül mechanicus ha
tásokat is vált ki a még a bőrfelületén, dörzsölés, zu
hany, a fürdővíz vagy szabad fürdő hullámzása alak
jában. Ezek a hatások természetesen szintén azonosít
ják a fent vázolt chemiai hatásokat s egyben edzik is 
a bőrt.

Látjuk tehát ezekből, hogy milyen nagy és milyen 
ható jelentőségű a tisztálkodás. A bőr megtisztítása 
szabaddá teszi a verejték és faggyú kiválasztását, 
ugyanígy megadja a párolgás lehetőségét s ezekkel 
együtt elejét veszi sok bőrbetegségeknek. Ezek a be
tegségek pedig nagyon is sok oldalról fenyegetik az 
embert. Betegséget okozhat már magán a bőrön bom- 
ló váladék, munkaközben, vagy véletlenül a bőrre ke
rülő izgató anyagok, továbbá növényi, vagy állati 
élősdiek.

Ezeken kívül igen fontos tényező a víz által ki
fejtett hőhatás is, mely mint látni fogjuk nemcsak a 
szépség, de a test edzésében is igen jelentős szerepet 
játszik. űr. Bősze Lajos.

(Folyt, köv.)
Kozmetikai kérdésekben úgy a jeligés, mint a névvel el

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

Nyilalkozaí.
A debreceni férfifodrász-szakosztály legutóbbi 

gyűlésen felakartam szólalni a napirendben levő 
ügyben, de ugyanakkor Fuchs H. Imre, szakosztályi 
elnök hozzászólási jogomat nem engedte meg.

Tekintettel arra, hogy felszólalásom úgy közér
dekénél, valamint személyes vonatkozásban is indo
kolt, ezúton vagyok kénytelen a következőket elő
adni:

Az elnök úr aknamunkának nevezte azt az elke
seredett küzdelmet, amely már évek óta folyik a szak
mában. Ez a tábor ezideig azért nem emelte fel a til
takozó szavát, mert nem akart soha ünneprontó lenni, 
ellenben elment az emberi udvariasság legvégső ha
táráig!

Kijelentem, hogy nem volt semmiféle akna mun
ka, levelem félre lett értelmezve, mert engem fel nem 
kértek, de ha mégis felkértek volna, akkor is büszkén 
vallom, hogy közérdekből tettem, azt soha meg nem 
bánom.

A tudást és ambíciót, ha az közérdekre és mind
nyájunk érdekében hasznos, annak teret engedni em
berileg mindenkinek kötelessége. Nehéz időket élünk, 
iparunk már a porban fetreng és amikor ezen nyilat
kozatomat teszem, soraimat is ilyen értelemben elbí
rálni szíveskedjen!

Debrecen, 1933. május hó 15-én.
Törzsök József.

„HENNE PLORAL EG YPTIEN "

Rendelet.
Kivonat az 1982. évi Vili. t.-c. és ennek végrehajtása tárgyá

ban kiadott 163.400—1932. K. M. számú rendeletéből.

Teljesen új rendelkezése a Törvénynek, hogy az 
az iparos, aki két évi tagdíjjal hátralékban van, az sem 
nem választó, sem nem választható. E rendelkezést 
1932. november 20-tól (amikor a törvény életbelépett) 
kezdődőleg azonban a jövőben mindig és mindenütt 
alkalmazni kell. A megtartandó szakosztályi tisztújító 
az ipartestület közgyűlésén tehát sem tanácskozási, 
sem szavazati joggal nem bir, sem pedig meg nem vá
lasztható semilyen tisztségre az olyan iparos, aki az 
1931. évre kirótt testületi tagsági díjára legalább rész
letet, a tisztújítás, illetőleg a közgyűlés napjáig nem 
fizetett. (Az egész természetes, hogy 1931. évben nem 
lehet részletet fizetni akkor, ha valaki még az 1930. 
évi díjjal is tartozik.)

A tagok kötelezettségeit az alapszabályok 0. §-a 
foglalja magában, amidőn kimondja, hogy minden tag 
köteles:

1. az alapszabályoknak és az alapszabályok értel
mében hozott határozatoknak eleget tenni és az ipar
testület érdekeit tehetségéhez képest előmozdítani;

2. a megállapított tagdíjat megfizetni;
3. a reá esett választást, megbízatást, kiküldetést 

elfogadni és abban legjobb tehetségéhez képest el
járni.

Nem érvényesíthető a 3. pontban foglalt kötele
zettség azzal szemben, aki 60-ik életévét betöltötte, 
vagy olyan betegségben, vagy testi hibában szenved, 
amely miatt a rábízott feladatoknak nem tud eleget 
tenni.

Azt a tagot, aki a testületi fegyelem ellen vét, a 
reáruházott teendőket igazolatlanul elmulasztja, vagy 
tisztéből folyó kötelességeit nem teljesíti, az Ipartes
tületi Szék (lásd a 25. §.) által felelősségre kell vonni. 
Fegyelmi büntetésképen pénzbírság, a kapott megbízás 
visszavonása, a tanácskozási, szavazási és szenvedő vá
lasztójog (választhatóság) gyakorlásának felfüggesz
tése állapítható meg. A pénzbírság húsz pengőt meg 
nem haladhat és azokat közigazgatási úton, közadók 
módjára kell behajtani. A pénzbírságokból befolyt 
összeget évről-évre felerészben szorgalmas tanoncok 
jutalmazására, felerészben pedig elszegényedett ipa
rosok felsegélyezésére kell fordítani.

A törvény és a V. U. 12. §-a kimondja, hogy a 
testület önkormányzati szervei: 1. a közgyűlés, 2. az 
elöljáróság, 3. az elnök (alelnökök), 4. a külön e célra 
alakított szakosztályok és bizottságok.

Érdekes újítása a V. U. 12. §-ának az, hogy a 
közgyűlésen csak kiküldöttek útján vehetnek részt. A 
kiküldöttek létszáma a sz. o. tagok tíz %-ánál keve
sebb nem lehet, Debrecenben tehát szakmánkból lega
lább 15 kiküldöttet kellene választani, ha az alapsza
bályokat tárgyaló ipartestületi közgyűlés ilyértelmű 
határozatot hoz. Az alapszabályokba a közgyűlés ezen 
rendelkezéseket ha felveszi, akkor az elöljáróság meg
állapítja, hogy minden szakosztály hány kiküldöttet 
válasszon meg. A kiküldöttek létszámának megállapí
tásánál a szakosztály tagjainak létszáma veendő alapul 
és minden tíz tag után egy közgyűlési kiküldött vá
lasztandó. A kiküldöttek választása három évre törté
nik, még pedig titkos szavazás útján.
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Kiküldöttül csak aktív és passzív választójoggal 
rendelkező iparos delegálható, tehát csak olyan, aki 
választó és választható.

A törvény és a V. U. 9. §-a az ipartestületi tagsá
gejt fogalmazza és a régi törvénnyel egyezően kimond
ja, hogy minden iparos, aki képesítéshez kötött iparral 
foglalkozik, kötelező tagja az ipartestületnek. Nem 
az illető iparos elhatározásától függ tehát, hogy kí
ván-e tagja lenni az ipartestületnek, hanem erre őt 
maga a törvény kötelezi mindaddig, ameddig iparának 
gyakorlásával akár önként, akár hatósági határozat 
következtében fel nem hagy. Másszóval: minden ké
pesítéshez kötött iparral foglalkozó iparos, iparának 
kiváltásától, iparának beszüntetéséig, vagy visszavo
násáig köteles tagja lenni az ipartestületnek.

Sok vitara adott alkalmat, hogy az az iparos, aki 
iparát nem gyakorolja, hanem szünetelteti, köteles-e 
tagsági díjat fizetni? A törvény e kérdést is rendezi, 
amennyiben kimondja, hogy minden képesítéshez kö
tött ipart űző iparos az ipartestületnek köteles tagja 
lenni; mivel pedig az iparszüneteltetés az iparjogosít
vány megszűnését nem jelenti, világos, hogy minden, 
képesítéshez kötött iparos, aki csak szünetelteti az 
iparát, az ipartestületnek tagja és tagsági díjat fizetni 
tartozik.

Ha valaki iparát beszünteti, az ipartestületnek ön
kéntes tagja maradhat, amíg a tagsági díjat fizeti, de 
sem nem választó, sem nem választható. (n.—y.)

A Debreceni Iparlesíület Borbély- és  
Férfifodrász mesterek Szakosztályának  

ügyrendje
1. §. A szakosztályi üléseken minden tag, illetve 

minden önálló borbély és fodrász iparos megjelenni 
tartozik; akadályoztatása esetén az ülés megkezdése 
előtt a szakosztályi elnököt eltávozásának, vagy el
maradásának okáról szóban vagy írásban értesíteni 
köteles. Megnem jelenés esetén az elmaradás az ülést 
követő 8 napon belül írásban igazolható, melyet a 
szakosztály választmányának címezve, a szakosztály 
elnökének kezeihez kell juttatni.

2. §. A szakosztályi választmány csak kellően in
dokolt minden kétséget kizáró okokat ismerhet el a 
meg nem jelenés igazolására.

3. §. Minden szakosztályi tag igazolatlan elmara
dása esetén: 1. szakosztályi elnöki felszólítást kap; 
2. a választmány felhívó határozatát.

4. §. A szakosztályi üléseken a Kamara, Iparha
tóság és az Ipartestület kiküldöttein és a tagok fele
ségein kívül más nem vehet részt, csak abban az eset
ben, ha ahhoz az ülésen résztvevők egyhangúlag hoz
zájárulnak. Alkalmazott csak akkor vehet részt, ha 
mint üzletvezető van alkalmazásban- és tömőkétől 
írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

5. §. A szakosztályi ülésen a felszólaló tagok csak 
állva, — jelentkezési sorrendben — mondhatják el 
beszédeiket.

Minden tárgyhoz egy tag csak egyszer szólhat 
hozzá, kivételt képez az indítványozó, aki a zárszó 
jogán felszólalhat.

Tisztújító közgyűléskor az ipartestületi ügyrend 
idevonatkozó szakaszai érvényesek és kötelezők.

fi. §. Indítványok a szakosztályi üléseken csak 
akkor tárgyalhatok,’ ha az indítvány az ülés előtt leg

alább 3 nappal az elnökséghez írásban beadatott.
7. §. Rendkívüli szakosztályi ülés 10 tag aláírá

sával ellátott kérelemre összehívandó.
A rendkívüli ülés megtartását kérő ív a szakosz

tály elnökségéhez adandó be s ennek beérkezésétől 
számított 8 napon belül a rendkívüli ülést az elnök
ség összehívja.

8. §. Szakosztályi és választmányi ülés 2 hóna
ponként egyszer, sürgősebb esetekben azonban bár
mikor tartható.

9. §. Illuminált állapotban való megjelenés ese
tén, kétszeri figyelmeztetés után a szakosztály elnö
kének joga van az illető tagot az ülésterem elhagyá
sára felszólítani, mely esetben meg nem jelentnek te
kintendő és vele szemben az Ipartestület ügyrendje 
03. §-ának l.-ső bekezdése nyer alkalmazást.

10. §. Az a tag, aki bármilyen tisztséget tölt be, 
de azt hanyagul látja el, vagy megbízatásának egy
általán nem tesz eleget, vagy egymásután 2 ülésről 
igazolatlanul elmarad, az lemondottnak tekintendő s 
helyébe más szakosztályi tag választandó. Kivételt 
képez a szakosztályi elnök, illetőleg az előljárósági 
rendes és póttag, akikre az Ipartestület alapszabá
lyainak és Ügyrendjének vonatkozó rendelkezései 
kötelezők.

11. §. A szakosztályi üléseken a tagok által ho
zott jogerős határozatok, melyek az ipar fejlesztése, 
a tisztesipar megvédése érdekében hozattak, minden 
tagra nézve kötelezők.

Azon szakosztályi tagokra, akik akár üzletileg, 
akár erkölcsileg tisztességtelen magatartást tanúsí
tanak, illetve a szakosztályi határozatoknak eleget 
nem tesznek, az ipartestületi ügyrend 63. §-ának 1 -ső 
bekezdése nyer alkamazást.

(Lásd: Ipartestületi ügyrend 63. §-ának l.-ső be
kezdése.)

(A szakosztályi elnök, illetve alelnök gondoskodik 
az ülések zavartalan levezetéséről. Evégből, ha vala
melyik tag olyan magaviseletét tanúsítana, mely ma
gaviselet a tárgyalásmentét károsan befolyásolná, 
vagy az elnök pártatlan működését megakasztaná, 
avagy a szakosztályi ülés további vitelét lehetetlenné 
tenné, elnök a renitens taggal, vagy tagokkal szem
ben nyílt dorgálás, ismétlés esetén 2-től 10 pengőig 
terjedhető pénzbirságolással élhet, súlyosabb vétség 
esetén a vétkes tag szavazati jogának határozott ülés
számra való megvonására javaslatot tesz, mely szó
többséggel határoz. Öt szavazati jog megvonása leg
feljebb 10 ülésre terjedhet ki.)

A renitens tag pénzbirságolása közigazgatási 
úton haj tátik be és pedig az elaggott iparosok alapja 
javára.

12. §. Szakosztályi évi tagsági díj olyan tagok 
részére, akik segédet nem alkalmaznak évi 2.50 pengő; 
azon tagok részére,akik segédet alkalmaznak évi 4 P.

Ezenkívül minden tag köteles évi 1. pengő te
metkezési járulékot fizetni, mely összeg, mint temet
kezési alap külön lesz kezelendő.

A szakosztály elnöke méltánylást érdemlő eset
ben, de esakis a temetkezési alapból, belátása szerint 
és megítélése szerint segélyt folyósíthat. A temetke
zési alapot sem koszorú vásárlásra, sem más címen 
felhasználni nem lehet. Ha valamelyik szakosztályi 
tag meghal, aki a halálesetről leghamarabb értesülést 
szerez, köteles erről a szakosztályi elnököt értesíteni.

(Folyt, köv.)
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H f R E K.
Eljegyzés. Wéber József kartársunk, a Budapesten meg

jelenő „Fodrász Újság1” felelős szerkesztőjének Klárika leá
nyát eljegyezte Hajnal Ödön. Őszinte üdvözlet.

Esküvő. Szilágyi György úri és női fodrászmester kar
társunk Debrecen és Koroknay Józsefné úrnő, női fodrász
szalon tulajdonos, Nyíregyháza, folyó évi április hó 27-én 
tartották esküvőjüket Nyíregyházán.

Halálozás. Bleha Ferenc, budapesti ezüstkoszorus mfl- 
köszörüsmester folyó év április hó 23-án Balatonfüreden vá
ratlanul elhunyt. Iparunkban, mint a legkiválóbb műköszörüs- 
mester nemcsak a jó munkájával, hanem saját készítésű bo
rotva és fodrászollójával tette nevét közismertté. 27 éve volt 
önálló az ipari pályáján és a szakosztálynak pedig 10 éven át 
elnöke. Az utóbbi években már sokat betegeskedett, éppen 
ezért nagyüzemét ve.ie: Voós Ferenc sollingeni születésű mű- 
köszörüsmester vezette, aki ezen üzemet, mint eddig, továbbra 
is olyan kiválóan és közmegelégedésre fogja vezetni. A ma
gyar borbély- és fodrász-társadalom őszinte részvéttel osz
tozik az elhunyt özvegyének mély fájdalmában.

A budapesti országos versenyről. A f. évi május hó 7-én 
megtartott III.-ik országos tartós ondoláló versenyen Ram- 
minger István, lapunk munkatársa, a debreceni nőifodrász- 
szakosztály elnöke is résztvett. A második csoportban indult 
és a IV.-ik dijat,mint a kitűzött nagy bronzérmet és okleve
let nyerte el, mely a kartársak elismerését és gratulációját 
váltotta ki.

Megszakítás nélkül három évi önállóság kell az iparosok 
választójogához. Az ipartestületi választásokkal kapcsolatban 
felmerült az iparosság között az a kérdés, hogy törvényben 
előirt 3 év egyhuzamban kell-e hogy meglegyen, vagy pedig 
választó és választható az iparos akkor is, ha az előírt 3 évi 
önállóság több megszakítással adható össze.

Az ipartestillet, hogy a kérdést tisztázza, felirattal for
dult a kereskedelmi miniszterhez, hogy jelölje meg a keres
kedelmi minisztérium közelebbről is a kötelező 3 évnek eltöl
tését.

A válasz most érkezett meg és határozottan kimondja, 
hogy csak az az iparos választó és választható, aki iparát leg
alább 3 évig megszakítás nélkül folytatja. Indoklásában el
mondja a kereskedelmi miniszteri leírat, hogy az. ipartestületi 
életben vezető szerepet csak azok az ipartestületi tagok t ölt - 
hétnek be, akik az iparosok helyzetét ismerik. Ezt pedig a 
legkönnyebben azzal lehet biztosítani, ha a törvény a szenvedő 
választói jogot csak azoknak a testületi tagoknak adja meg, 
akik képesítéshez kötött iparukat az ipartestület keretében 
hosszabb idő óta a törvény rendelkezése szerint legalább 3 év 
óta megszakítás nélkül űzik. Lehet tehát valaki önálló iparos 
20 30 éve is, de ha iparát közben, ha csak egy hétre is meg
szüntette, de újbóli megindítása óta még 3 év nem telt el, 
semmi tisztségre sem választható meg.

A vagyontalan önálló iparosok ingyenes orvosi és kór
házi ellátása. A debreceni ipartestület mozgalmat indított az. 
olyan önálló iparosok ingyenes orvosi és gyógyszerrel való, 
nemkülönben kórházi ellátása érdekében, akik jövedelmi- és 
vagyonadót nem fizetnek, valamint a forgalmiadó alól is men
tesítve vannak. Ingyenes orvosi és kórházi ellátásban ugyanis 
csak azok részesülnek, akik számára az illetékes hatóság sze
génységi bizonyítványt állít ki, a jelenleg fennálló törvényes 
rendelkezések értelmében pedig önálló iparosok szegénységi 
bizonyítványt nem kaphatnak.

Az Ipartestületek Országos Szövetsége ezt a mozgalmat 
most magáévá tette és részletes felterjesztést intézett dr. Fa- 
binyi Tihamér kereskedelmi miniszterhez, kérve, forduljon az. 
illetékes kormányhatósághoz, hogy a kérelmet teljesítse.

Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütörtökön este 
7 órától 9 óráig az Iparoskörben (Simonffy u. 1. sz. II. emelet) 
található, amikor is szívesen rendelkezésre áll a kartársaknak.

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

APRÓ HÍRDETÉSEK.

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 dija 1.— pengő. Azon hir
detés, melynél a hirdetési díj mellékelve nincs, nem közöltet- 
nek. Kéziratokat és leveleket a szerkesztőség nem ad vissza. 
Válasz levelekre, válaszbélyeg mellékelésével ad értesítést a 
Szerkesztőség.
Három vármegye székhelyén levő modern fodrászüzlet, úri 

és női kiszolgálásra berendezve, sürgősen olcsóért el
adó. Biztos megélhetést nyújt. Megbízott e lap felelős 
szerkesztője.

Jómunkás hölgyfodrásznő fürdőhelyre nyári elhelyezést ke
res. Cím: „Rózsi” hölgyfodrászat, Debrecen, Csapé) u. 
65. szám.

Nagy városban, modern hölgyfodrászat, kozmetikával és illat
szertárral, 6 személyre berendezve, családi okok miatt 
olcsón eladó. Gondtalan megélhetést nyújt. Megbízott 
e szaklap felelősszerkesztője.

Debrecenben úri- és nőilodrász-iizlet, elköltözés miatt, olcsón 
eladó. Megbízott e lap felelősszerkesztője.

„Marcel” francia gyártmányú hajsütővasak sima C, D minő
ségben, úgyszintén perforáltak kiváló minőségben da
rabonként gyári árban kapható lapunk felelősszerkesz
tőjénél. Kapható továbbá a ’rendkívül praktikus „Louper” 
effiláló kés, női és férfi hajak használatára kiválóan 
alkalmas.

Uii és női fodrász, vas- és vízondoláló, hajvágó, perfekt haj
festő, saját G. S. tartós ondoláló gépe van. Elhelyez
kedne fürdőhelyre, esetleg vidékre, kis igényekkel. - 
Schacherl Frigyes Budapest, József u. 62. sz.

Fiatal úri fodrász-segéd, vidékre azonnali alkalmazást keres. 
Cime a szerkesztőség és kiadóhivatalban.

Borbély- és fodrász-segéd egy olyan üzletbe keres elhelyez
kedést, ahol a nőifodrászatot elsajátíthatja. Mini tanuló 
is elmegy. Jobb üzletet kér alkalmazásához. Címe: Gé
mes Károly borbélysegéd, Biidszentmihály.

Hölgyfodrász segédnő, aki manikűrözni is tud, közepes jó 
üzletbe elhelyezést keres. Címeket a szerkesztőséghez 
kérünk továbbítás végett.

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

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

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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A b £ E .H A -fé le  b o r o tv á k  asz O rsszágos Kész- 
m ű v e s  Ipari Tárlaton asz e s z ü s t k o s s z o r u s  
m esterá iffa l le tte k  ^
k itü n tetve  í "

A BLEHA név teljes garanciát nyújt.

A legkényesebb fodrász igényeknek 
is megfelel a BLEHA 25-ös 
borotva, francia él ára P 5
A já n lo m  az. á lta la m  k é s z í te t t  19 cm  
Ö o ssz u  Non p lu s  u ltra  /ja jv á g ó o lló 
k a t, m e l y e k  tjom oru a n  v a n n a k  k ö 
s z ö r ü lv e , n e m  to ln a k  é s  a le g fin o 
m a b b  a n g o l K a ls e r  E lllso n  S t)efe -  
e l  b o r o tv a -a c é lb ó l  k é s z ü ln e k ,  
ára ( i  - p e n g ő .

Blelia 24--/s a legkeskenyebb
borotva francia éllel . . . 4 20 P

Blelia 25-ös borotva minden 
szélességben 3/8, 4/s. r,/sés (l/8
francia é l ......................... 5 — P

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

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

Szenzációs újdonság 
a iarlós o n d u lá c ló  terén!

Mindössze 3 darabból áll az újtipusii

<<KORONA<< 
tarlós ondulálógép!
I védő, 1 csavaró és a fűtőtest.
Nem kell vászon, papír stb. semminemű 
csomagolás!

A íüíésl idő fűtés  közben  
ellenőrizhető!
Nincs többé túlfűtés.

Magyar! — Olcsó!
Bármely Képre felszerelhető!

16 Hilőlesíes gép már 400 pengőtől

Megtekinthető minden vételkényszer nélkül.

SEREGI ALFRÉD nőifodrász
BUDAPEST, VI., Dessewffy ucca 3. szám.

FIGYELEM!
VILLANY g | p

0N D 0L A L 0  GÉPÉT
V E G Y E N ! Megrendelhetők

NAGY GÁBOR
fodrászmester, lapunk felelős szer
kesztője címén a következő gépek :

PRINZESS, 
DÍVA, 
EURÓP, 
RÁDIÓ, 
FUVA
készpénzáron és 
részletre.

Kérjen árajánlatot!

Örök ondoláláshoz 
legfontosabb kel
lék a jó gép!

DEBRECEN,
Gyöngyvirág ucca 3. szám.


	06



