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In e c t o  Ra p i d  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 forgalom ba!

18
színben 
kapható !

Vezérképviselet:
KANITZ IVÁN és TÁRSA
BUDAPEST,
VII. Kertész ucca 43. III. emelet.
Telefon: 45-1-80.

Szép, természetes matt színeket

„HENNE
FLORAL

csak a

ECaYPI IEN -e l
érhet el.

w

Fesíés előli nem  kel l  m eg-
mosni a hajai!

Kapható minden színben:

R A M M IN G E R IS T V Á N
hölgyfodrásznál Doboz ár:
D E B R E  C E N,
Szent Anna u. 12. Telefon: 15-37. P 3*50

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 fodrászati 
cikkek állandó nagy raktára.

Egyetlen próbarendelés után ön is vevőnk marad.



II. évfolyam. Debrecen, 1933. augusztus hó 15. 9. szám

A V I D É K I  Ú R I -  É S  H Ö L G Y F O D R Á S Z M E S T E R E K  S Z A K K Ö Z L Ö N Y E .

Felelős szerkesztő:
NAGY GÁBOR.  

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
DEBRECEN, GYÖNGYVIRÁG UCCA 3. SZÁM 

Telefon: 26—89.

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

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

MEGJELENIK MINDEN HÓ 15 ÉN.

Munkatársak: CSERNYÁK JÓZSEF Budapest, MURA MÉSZÁROS GYULA Tatabánya, NEMESS ENDRE Nyíregyháza, 
NYITRAI JÓZSEF Miskolc, ifj. RAMMINGER ISTVÁN Debrecen, SZÉCHÉNYI FERENC Szeged, TÖRZSÖK JÓZSEF Debrecen.

Iparunk érdekképviselete.
Az a szaksajtó, amelyik mentesítve van bizonyos 

külső és belső befolyástól, — csak abban az esetben 
állhat meg hivatásának magaslatán, ha a befolyások 
és öncélok mellőzésével, kizárólag az egyetemes szak- 
iparosok jogos érdekeit szolgálja és sem jobbra, sem 
balra eltéríteni nem lehet!

A mai nehéz gazdasági viszonyok a szaksajtót az 
állandó panasz és az ipari boldogulási lehetőségeknek 
a folytonos napirenden való közlésére ítélte, amely 
sérelmeknek és orvoslásoknak az állandó propagálása 
mellett nem szabad szemet hunyni és szótlanul elmen
ni, mert bajainkon való segítés jogos közérdek.

Az egész .szakiparosság a legnagyobb elismerés
sel fogadta miniszter elnökünknek a közelmúltban tett 
ama kijelentését, hogy „kívánatosnak és indokoltnak 
tartom az iparosságnál az érdekképviseleti rendszer
nek a teljes kiépítését!”

Ezen kijelentés általános megnyugvást keltett a 
kézműves iparosságban, mert az érdekképviseleti 
rendszernek megvalósítása a gyakorlatban sokat re
mélhető eredményeket fog produkálni, mert a kéz
műves iparosság aktív részt vehet a törvényhozásban, 
részt kapnak az ország intézésében úgy, mint ahogyan 
már ez több külföldi államokban meg is van.

Általános köztudomású ma már az iparosság sé
relmei, föl vannak tárva a segítségnek módozatai, 
csak cselekedni kell! Már történtek kedvező lépések 
az érdekképviseleti rendszernek megvalósítására és ha 
az egész vonalon az érvényesülni fog, akkor az össz- 
iparosság helyzete nem fog kétségbe ejtő lenni.

Egyes politikai pártok nem nagy lelkesedéssel 
fogadták ugyan az érdekképviseleti rendszer meg
valósítását, mert (tisztelet a kivételnek) féltek attól, 
hogy a mandátumuk esetleg veszélybe fog kerülni, 
pedig megköveteli a kézműves iparosság egyetemes 
érdeke azt, hogy érdekeinek megvédésére alkalmas 
egyén legyen a törvényhozásnál, amelynek szükséges
ségét a miniszterelnök is elismerte.

Az érdekképviseleti rendszer alapfeltétele az, 
hogy az ország összes borbély-, fodrász- és nőifod- 
rász társadalma összetartson. Legyen egy egységes 
platform  iparunkban, mert a bajok és sérelmek egy
formák, úgy a fé rfi, mint a nőifodrász iparban.

Az iparunkban levő sérelmeket: a kontárkérdés, 
jóléti üzemek, tanonckérdés, filléres műhelyek, mun
káskönyvek pénzért való osztogatása, kötelező mes
tervizsga letétele, segédi gyakorlati idő meghosszab
bítása stb., ezeket kizárólag csak újabb törvényes ala
pokon lehet orvosolni, amely csak az érdekképvisele
teknek a bevonásával történhet meg és csak ez eset
ben hozható megfelelő védelem az iparosság érde
kében. Nagy Gábor.

Ipari Vásár Debrecenben.
A Debreceni Ipartestület f. évi szeptember hó 3— 

8-án tartja „Tiszántúli Ipari Nagyvásárját”. A vásár 
terjedelme és programja oly nagy, hogy az előjelek
ből ítélve nemcsak a Tiszántúl iparosait, kereskedőit, 
hanem az egész ország ipaiossai részvételével fog 
megtörténni. Egyébként az ipari vásár programját az 
alábbiakban közöljük, mely program még bővülni is 
fog.

Az ősi Kollégium falai között a debreceni ipar ké
szítményei fogják a közönséget gyönyörködtetni. Az 
udvar, valamint a környező folyosók a modern nagy 
városok hangulatára emlékeztetőén lesznek dekorál
va. Ugyanitt lesz külön színpadon, a debreceni iparo
sok naponként megismétlődő divatbemutatója. A vil
lanyszerelők, rádiósok és cukrászok, valamint fényké
pészek, melyek kollektív kiállítással jönnek, tarka 
összevisszaságban, de amellett egységes vezéreszme 
alatt fognak csoportosulni. Ugyancsak itt lesznek el
helyezve a budapesti nagy cégek gyártmányai, hely
beli kereskedők útján.

A Kereskedő Társulat gyönyörű iivegfestményes 
dísztermében a helybeli bútoripar remekei, valamint 
az iparművészeti tárgyak nyernek elhelyezést.
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Az ősi magyar iparágak a 60 méteres „Csizmadia 
Szin”-ben kapnak helyet. Már maga a „Szin” is érde
kes ipartörténeti emlék, mely — mint a neve is mu
tatja — céh-korbeli maradvány. Itt sorakoznak fel 
egymás mellett a híres debreceni csizmadia, tímár, 
szíjgyártó, kovács és kerékgyártó-szakma készítmé
nyei és ebben a magyaros miliőben ott fog állani az 
udvaron a magyar kocsma, amelyben Debrecen kör
nyékének nagyszerű vinkóját fogják mérni.

A vásár érdekessége az lesz, hogy a résztvevő cé
gek nemcsak kiállítják, hanem olcsó áron árusítják 
is mindazt, ami a legjobb és a legszebb.

Kereskedőink és így többek között a „Takaré
kosság” szervezetei külön, hatalmas komplexumukkal 
a debreceni „Arany Bika” nagyszálló dísztermét, fo
lyosóit és egyéb helyiségeit foglalják el és itt tárják 
fel ■— mintegy 60 cég — remekeit a közönség szemei 
elé.

Az utcákon útjelzők fogják a közönséget tájé
koztatni, de a szórakozásról sem feledkezett meg a 
vásár rendezősége, mely azon igyekszik, hogy a vásár 
látogatóinak minél kellemesebbé és feledhetetlenebbé 
tegye azt az időt, melyet Debrecenben töltenek.

A világhírű „Déry-muzeum” előtti téren 3-án és 
8-án szabadtéri előadás lesz, amikor is a háziezred ze
nekara operaáriákat és magyar szerzeményeket fog 
interpretálni. A hangverseny keretében a jellegzetes 
debreceni iparok gyakorlói a céh-korbeli ruhákban 
fognak felvonulni.

A többi estéken toronyzene, sétahangverseny, 
konfetti- és szerpentin-, valamint virágcsatával; dísz
előadás a mozikban és a színházban; „Bocskay” mér
kőzés; autó-, motorkerékpár-, kocsikorzó és sok 
más szórakozási lehetőség fog a közönség rendelke
zésére állani.

A vidékiek, valamint a tanulóifjúság és ezek szü
leinek beutazhatását vasúti kedvezmények fogják meg
könnyíteni. Mivel pedig — mint fentebb említettük — 
igen kedvező vásárlási lehetőség is lesz, a szórakozá
sokon kívül a vidéki közönségnek módjában fog állani 
az őszi és téli szükségletek olcsó és megbízható be
szerzése.

Ezen ipari vásárral kapcsolatosan az Ipartestület 
minden érdeklődőnek készséggel ad felvilágosítást és 
ugyanott jelentendők be a helyfoglalási igénylések is. 
Cím: Debrecen, Simonffy ucca l/c. emelet.

(n — y.)

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

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

A tisztességtelen versenyről.
írta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

A mai rossz gazdasági helyzet miatt csupa ver
sengés az élet. Egyik ember verseng azért, hogy fel
színen maradhasson, a másik verseng a dúsásabb ha
szon és jövedelem reményében. Míg a harmadik, nem 
számolva a következményekkel és nem válogatva a

verseny eszközeiben, verseng azért, hogy Kartársai
nak ártva, azok kezéből az utolsó maradék darabka 
kenyeret is kiüsse, nem számolva a bekövetkezhető va
lósággal, hogy az ilyen vásári siker őt is könnyen ke- 
nyértelenné teheti.

Ezen utóbbinak iskolapéldája Nyíregyházán Stá
delmann Károly, aki nem válogatta az eszközöket, 
mert ezelőtt pár évvel, az akkor még 40—50 filléres 
borotválásokat 20 fillérre ziillesztette, ami a mai ala
mizsna kiszolgálási díjakhoz vezetett!

Stádelmann nem állt meg ezen sírásásnál. Mert 
csúnyán destruáija a még valami hasznot biztosító 
nőifodrászat árait is és ezen árdestruáláshoz olyan 
nemtelen eszközt választott, az amúgy is válsággal 
küzdő tisztes ipar rovására, ami már egyenesen 
arcpirító és mindenki existenciáját veszélyeztető tisz
tességtelen versenybe megy át, mert a hiszékeny és 
hangzatos reklámoknak könnyen beugró közönséget 
félrevezeti olyan hirdetésekkel, hogy az ő üzletében a 
régi segéd helyett, Budapestről „dauer professzort 
szerződtetett

Ezen hangzatos, de valóságnak meg nem felelő 
hamis reklám, (mert Nyíregyházán minden fodrász 
egy-egy profeszort nem szerződtethet) a nyíregyházi 
nőifodrászok vendégeinek számát igen megapasztotta, 
mert minden nő hiúsági érzésének hizeleg az, ha őt 
nem egy fodrász, hanem egy élő professzor déueroz- 
za, vagy ondolálja! A nyíregyházi női fodrászérdekelt
ség nem adott hitelt Stádelmann hirdetésének, kétség
be vonta a nála alkalmazott úgynevezett professzor 
profeszorságát, így átiratot intézett a budapesti köz
ponthoz és onnan azt a választ kapta, hogy ott még 
ezideig magyar dauer professzor nem volt és belátható 
időn belül nem is igen lesz!

A nyíregyházi fodrászérdekeltség nem ítél. Majd  
megállapít ja a független és pártatlan magyar bíróság, 
hogy Stádelmann Károlyinak, a fodrásztársadalom ro 
vására és a közönség megtévesztésére joga volt-e 
ilyen hirdetéseket közölni és hogy eljárása kim eríti-e  
a tiszteségtelen verseny kritérium át, vagy sem.

*

A nyíregyházai ipartestület agilis elnöke ifj. Tóth 
P;il és Meyer István alelnök, aki Tóth Pálnak méltó 
társa, a kontárkérdésben belátták az iparosokat állan
dóan mindég jobban fenyegető veszedelmét és így en
nek teljes megszüntetését célzó egyben színtiszta 
érvekkel alátámasztott tartalmas memorandumot ké
szítettek a kereskedelemügyi miniszterhez. Ezen me
morandumot, többszáz főnyi küldöttség vitte dr. 
Bencs Kálmán polgármester és dr. Mikecz Ödön fő
ispánhoz. Az iparosság vezetői, a pártfogásért és köz
benjárásért mindkét helyen kedvező ígéreteket kap
tak.

Az iparosság vezetőinek ezen kezdeményezése az 
ország többi városaiban is követésre talált és ha az 
ígéreteket tettek követik, úgy ez az égetően fontos 
és régen húzódó probléma rövidesen meg fog szűnni.

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

..HENNE FLOKAL EGYPTIEN*'
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Em lékeim ből__
írta: Kerekes József,

az Ip. Orsz. Központjának r. tagja, Miskolc.
Kedves Gáborom!
Abból a kedves alkalomból, hogy Te itten Mis

kolcon a kollegák szép számának a jelenlétében olyan 
szépen, olyan érthetően kil'ejtetted a fodrász ipar 
nyílt sebeinek a közeljövőbenvaló gyógyításának a 
lehetőségeit, fogadd érte a miskolci kollegák nevé
ben soha el nem múló őszinte igaz köszönetünket.

. .. Egy szép lillafüredi kirándulás után jöttél 
el közénk és mi már vártunk. Vártunk új hirt a fod
rászipar megmentéséről és hogy lehetséges-e még 
erről beszélni is ebben a nagy gazdasági váltságban? 
És te jöttél, mi pedig miskolciak újból reménykedünk, 
kezdünk bízni a fodrászipar jövőjében. Még mi min
dég annak a szép napnak a hatása alatt állunk, amit 
Te szereztél nekünk azzal, hogy közénk jöttél. Tedd 
ezt máskor is, de ne csak Miskolcra, hanem menjél el 
a Csonkaország különböző városaiba és hirdesd az 
összetartás szükségességét, mert csak az összetartás
sal tudunk el lent ál I ani annak a pestis szerű járvány
nak, amely végig söpri a becsületesen dolgozó kartár
sak régi jó hírneves üzleteit, egzisztenciáját.

Kedves Gáborom!
Te olyan jól, olyan érthetően adtál nekünk tanú

bizonyságot elhivatottságodról. Az újságunkon ke
resztül Te reád még nagy feladat háramlik a jövőben! 
Neked lesz a feladatod, hogy járjad a vidéket és rázd 
fel a maga sorsával közömbös fodrászokat, hogy egy 
táborba tömörüljenek, mert csak az egységben van 
az erő, amely még megmentheti a már-már teljesen le- 
züllesztett fodrászipart. Te vagy erre ezidőszerint hi
vatott, mert Te egy olyan hatalmas fegyverrel ren
delkezel, ami a vidéki fodrásziparosoknak felbecsül
hetetlen értéket jelent. Ez a Te fodrászsajtód, amely 
ez időszerűit egyedül világít a vidéki fodrászipar bi
zonytalan világában. Fel tehát a munkára Gáborom! 
Még most is a fülembe cseng a Te őszinte, tiszta ma
gyar értelmiséget eláruló igazi magyar érzésből fa
kadó szavaid. Adja az isteni gondviselés, hogy Te a 
lapunkon keresztül mind megvalósíthatnád azokat a 
sok-sok kérdéseket, amelyek ma a magyar fodrász
ipar nyílt sebeit képezik. Bár tudnád ezt az ezer felé 
széthúzó fodrásziparosságot egy közös cél felé törek
vő egyéges táborba tömöríteni! A Te írói munkássá
goddal sok-sok gáncsvetésekkel fogsz találkozni, de 
az Téged ne térítsen el a kitűzött céltól. Menj bátran 
elől és mi öreg harcosok is Ígérjük, hogy közhasznú 
munkásságodban mindég melletted fogunk harcolni. 
Adja Isten, hogy úgy legyen.

A kereskedelem ügyi miniszler válasza 
a budapesti borbély- és  fodrász- 

íparleslüleí beadványára.
A budapesti borbély- és fodrászmesterek ipartes- 

tiilete beadvánnyal fordult a Kereskedelemügyi mi
niszter úrhoz, hogy azok az úrifodrásziparosok, akik 
a nőifodrászipart, mint rokonszakmát űzik, kötelez- 
tessenek arra, hogy csak a borbély és fodrászipartes- 
tilletnek legyenek tagjai, egyben az IpOK azon bead

ványára, melyben a két ipartestület egyesítését java
solja a következő rendeletet adta ki:

' 25992/V11. b— 1933. sz. K. M.
Budapest Székesfőváros Polgármesterének.
A budapesti borbély-, fodrász- stb. ipartestület

nek közvetlenül hozzám intézett beadványát, melyben 
kéri, hogy azok a borbélyiparosok, akik üzletkörüket 
a nőifodrász iparra is kiterjesztik, csak a főiparukra 
nézve illetékes ipartestületbe való belépésre kötelez- 
tessenek, illetve, hogy csak a főiparukra nézve illeté
kes ipartestületi felvételi díj fizetésére köteleztesse- 
nek, valamint az ipartestületek országos központjá
nak azt a beadványát, melyben a két ipartestület egye
sítését javasolja, idezárva azzal küldöm le, hogy a 
budapesti borbély-, fodrász-, stb. ipartestület kérel
mét teljesíthetőnek nem találtam.

Az 1932. Vili. t.-c. 9. §-a értelmében ugyanis a 
Budapesten több képesítéshez kötött ipart folytató 
iparos mindazoknak az ipartestületeknek tagjává kö
teles lenni, mely ipartestületekbe az általa űzött ipar
ágak tartoznak.

Mivel a férfi- és nőifodrászipart folytató iparo
sokra a kétféle ipartestületi járulék fizetése — külö
nösen a mai viszonyok között — igen súlyos terheket 
ró, felhívom polgármester urat, hogy erre való tekin
tettel az új ipartestületi alapszabályok jóváhagyásá
val kapcsolatban a budapesti férfi- és nőifodrász ipar
testületek egyesítése iránt, illetve a férfi- és nőifod
rász iparosoknak közös ipartestületbe való tömörítése 
iránt tegyen lépéseket.

Budapest, 1933. junius 27-én.
A miniszter rendeletéből 
Török s. k., min. o. lan.

Levél a szerkesztőhöz.’31)
Kaptuk az alábbi levelet:
Folyó évi julius hó 15.-én megjelent 7-ik számú 

szaklapjában „Miért kellett az Országos nőifodrász 
iparosok egyesületét megalakítani” címmel és ugyan
ezen egyesület titkárának aláírásával egy cikk jelent 
meg, melynek egyik bekezdése a Budapesti Nőifod- 
rászok Mesterszövetségével foglalkozik. Kérjük szer
kesztő urat, hogy ezen sorainkat becses lapjában kö
zölni szíveskedjen. Előre bocsájtjuk, hogy nem óhajt
juk a dolgot személyes útra terelni, mert ellenkezik 
elvünkkel, meg kell azonban állapítanunk, hogy a cikk 
író úr az újságban megírt közleményével a Budapesti 
Nőifodrászok Mesterszövetségét kicsinyíteni és az ed
digi tíz éves eredményes működését elhomályosítani 
akarja és az a célja, hogy az alapszabályokban lefek
tetett felvételi módozatokat nevetséges színben tün
tesse fel! Cikkíró urat a magyar fodrásztársadalom 
széles rétege eléggé jól ismeri, nem újonc a toliforga
tásban és az egyesületi életben sem és éppen ezért 
csodálatos, hogy mielőtt a Budapesti Nőifodrászok 
Mesterszövetségével nyilvánosan foglalkozik, nem 
győződött meg eléggé az adatok helyességéről. Hely
telen megállapítása az, hogy a szövetségnek 20—30 *)

*) Ezen levelet szószerint közöljük és készséggel adunk 
helyet annak leközlésére már csak azért is, hogy célunk nem 
az, hogy bármilyen közérdekű dolgot egyoldalulag közöljük 
le, hanem annak tartalma a valódi tények megállapítása végett 
lapunk tárgyilagos voltára indokolt is. (Felelősszerkesztő.)
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tagja van, mert ebben teljesen 100% -bán tévedett. 
Ami jredig a felvételi vizsgáztatást illeti és azt tanonc- 
vizsgának nevezi, ezt a szövetség vezetősége a legha- 
tározottabban és legerélyesebben visszautasítja. Mert 
ha tényleg csak annyit kellene tudni annak a nőifod- 
rászmesternek, aki a Mesterszövetség tagja akar len
ni, mint a ma felszabaduló tanoncnak, akkor minden 
esetre több tagunk lenne, mint amennyi van, sőt cikk
író úr is tagunk lenne.

A szövetség országosra való áttérésének alapsza
bályai pedig nem állítólag, hanem valóban az 1933. 
április 25-én megtartott közgyűlésen módosítottak és 
kellő időben az illetékes hatósághoz fel lett terjesztve.

Felkérjük az egyesület t. vezetőségét és felhívjuk 
becses figyelmét arra, hogy ilyen és ehhez hasonló 
cikkek és közlemények semmi esetre sem alkalmasak 
a békés együttműködésre és nem szolgálják az ipar 
érdekét. A szövetség vezetősége sem írásban, sem szó
val nem foglalt állást sem magán személyeknél, sem 
hivatalos egyéneknél a megalakuló Országos Női- 
fodrásziparosok Egyesülete ellen. Sőt nyomatékosan 
kijelentjük, hogy ha az egyesület a női fodrásziparo- 
sok gazdasági érdekeit fogja előmozdítani és védeni, 
úgy a Budapesti Nőifodrászok Mesterszövetsége se
gítségére lesz és minden erejéből támogatni fogja.

Ezzel kapcsolatban kérjük szerkesztő urat, hogy 
alábbi sorainkat is leközölni szíveskedjen. A Buda
pesti Nőifodrászok Mesterszövetsége már régen szük
ségét látta annak, hogy alapszabályait módosítsa. Re
méljük, hogy a módosított alapszabályok megnyitják 
az utat azon nőifodrászmestereknek a belépésére, akik 
mesteri idejük alatt valamilyen módon bebizonyították 
(versenyben való részvétel, bemutatások, elméleti elő
adás, vagy üzletének a szaktársak által elismert nívós 
és szakszerű vezetésével), hogy joguk van és érdeme
sek arra, hogy a szövetség tagjai legyenek. Az ambi
ciózus fiatalságnak pedig törekedni kell, hogy a szö
vetség tagja legyen, ahol tanulni és továbbképző 
szomját kielégítheti. Mindezekre az új alapszabályok 
kellő módot nyújtanak. Szövetségünknek a múltban 
és a jelenben is főképpen a nöifodrász szakma fej
lesztése volt a célja, a közönség előtt ismertté tenni a 
képzett és a szakmát kifogástalanul tudó nőifodrász- 
iparost. És ez a célunk a jövőben is. Hisszük és vall
juk, hogy a szövetség ezen ténykedésével is minden
kor a gazdasági érdekeket is szolgálta és előmozdí
totta, nemcsak a tagoknak, hanem az egyetemes női- 
fodrásziparnak. Elvárjuk azon szaktársaktól is, akik 
nem tagjai a szövetségnek, hogy a vezetőségnek be
csületes és önzetlen munkáját objektív bírálat tárgyá
vá tegye. Úgy a budapesti, mint a Budapesten tartóz
kodó vidéki, valamint a külföldi és megszállt területi 
nöifodrász szaktársakat arra kérjük, vegyék maguk
nak azt a fáradtságot, ha a szaklap nyilvános bemu
tatást Iliidet, jöjjenek el és nézzék meg szövetségün
ket. Ha pedig zártkörű bemutató van, úgy fordulja
nak a szövetség jegyzőjéhez, aki minden nőifodrász- 
mesternek készségesen ad a belépésre jogosító meg
hívót.

Befejezésül kötelességszerűen ke ll megcáfolnunk 
azt a szóbeli híresztelést, hogy a Budapesti Nőifod- 
rász Mesterszövetség azon úri fodrászokat, akiknek 
nőifodrászatuk is van és azt szakszerűen űzik és az 
erre vonatkozó törvény alapján tag ja i a nöifodrász 
ipartestületnek, hogy mint kontárokat és borbélyokat 
nem veszi fel. Rossz indulatú volt ez a híresztelés bár
k i is tette, mert a szövetség alapszabályai minden iga

zolt nöifodrászmesternek egyformán módot és jogo t 
ad a szövetségbe való belépésre. Kérjük a m. t. szak
társakat, hogy a most ismételten leközölt alapszabá
lyokat olvassák el és ha úgy érzi, hogy köztünk a he
lye, mi a legszívesebben lá tju k !

Ezen közleményünkkel reméljük, hogy minden 
tárgyilagosan gondolkozó és szakmáját szerető női- 
fodrászmester támogatni fogja a szövetséget az ipar
érdekében kifejtett munkájában.

Soraink közléséért fogadja Főszerkesztő úr hálás 
köszönetünket; kiváló tisztelettel:

a Budapesti Nőifodrászok Mesterszövetsége 
nevében:

Flesch József, B ille r Lajos,
szöv. jegyző. alelnők.

S z e g é n y  H a s á n ! *  . . .
írta: N yitra i József, Miskolc.

Szegény Hazánk — Magyarország,
De nehéz a sorsod 
Amióta Trianonnak 
Gyászkereszt jé t hordod . . .
Oly szomorú az életünk 
Elesett a voltunk 
Amióta porba hulltan  
Rab-bilincset hordunk . ..

Esküszünk az érted meghalt 
Hőseink nevére,
Hogy országod népe közé 
Addig nem száll béke, —
És megnyugvása sem lesz addig,
Az egész világnak —
Míg nem adnak „igazságot"
Szép M agyarországnak!. . .

Földeinken táplálkozó 
Gyáva, hazug népnek 
Gazságait most veti csak 
Felszínre a Végzet. . .
Most lá tja  meg csak a világ  
A szent „igazságot", —
Büntetlenül szabdalta fe l 
Szép Magyarországot . . .

Esküszünk a Honért meghalt 
Hőseink nevére, — hogy 
A „ Nagyvilág"  népe közé 
Addig nem száll béke, —
S megnyugvása sem lesz addig 
Az egész v ilágnak,. . .
M ig nem adnak igazságot 
Rab M agyarországnak!. . .

A Budapesti Nőifodrászmesterek Ipartestületének felhívá
sa a vidéki kartársakhoz. A Budapesti Nöifodrász Ipartestület 
1933. évi június hó 27-én tartott taggyűlésen olyan határoza
tot hozott, hogy leánytnnoncokat három évig alkalmazni nem 
fog. Ennek következtében felhívjuk a kartársaink figyelmét 
ezen határozatra és a szakmánk fontos érdekére való tekin
tettel szíveskedjenek ezt tudomásul venni és ehhez alkalmaz
kodni.

(Az ipari túltermelés megakadályozása végett hasonló 
határozatok hozatala az összes magyarországi szakosztályok
nál feltétlenül szükséges, egyben indokolt is. Szerk.)
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A karíársak figyelmébe!
Lapunk szerkesztősége ezúton kéri a kartársa

kat, hogy az előfizetést szíveskedjenek beküldeni a 
mellékelt csekken, nehogy a lap megküldése fennaka
dást szenved jen.

A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 
kizárólag a szerkesztőségben, Gyöngyvirág utca 3. 
szám alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó 
mindennemű megkeresést ezen címre küldeni.

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

A szegedi kartársak a Szaklapot példányonként 
Széchényi Ferencz kartársunknál szerezhetik be, M ik 
száth Kálmán utca 24. sz. alatt, ahol egyben bárm i
nemű hirdetés is feladható.

A miskolci kartársak a Szaklapot példányonként 
N yitra i József kartársunknál szerezhetik be, Zsolcay 
kapu 10. sz. a latt, ahol egyben bárminemű hirdetés is 
feladható.

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

A Budapesti Nőlfodrász Mesterszövetség 
módosított alapszabálya.

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

REX-FELE valóságáról és tartósságáról

TÉGELYES “ zisn'ert

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.

II.-ik közlemény. — Folytatás.
10. §. Rendkívüli közgyűlés. Valamely rendkívüli 

és halaszthatatlan ügy előfordultával az elnökség elő
zetes megbeszélésre elnök rendkívüli közgyűlést hív
hat egybe. Általában véve a rendkívüli közgyűlésre 
ugyanazon szabályok mérvadók, mint amelyek a ren
des közgyűlésre érvényesek. Rendkívüli közgyűlés hí
vandó egybe azon esetben is, ha azt legalább 15 tag 
aláírásával kifejezetten kéri. A közgyűlés menetéről 
részletes jegyzőkönyv vezetendő, melyet elnök, jegy
ző és kettő jelen volt tag aláírásával hitelesít. A jegy
zőkönyvbe a jelenvoltak névsora is felveendő.

A rendes évi közgyűléshez és annak ügykörébe 
tartozik: 1. a vezetőség egy évre való megválasztása, 
2. költségvetés megállapítása, 3. zárszámadások letár- 
gyalása, 4. felmentvény megadása, 5. vagyoni kérdé
sek végső fokon való elintézése, 6. a vezetőség hatás
körét túlhaladó ügyek elintézése és engedélyezése, 7. 
a vezetőség megfelebbezett határozatainak felülbírá
lása, 8. indítványok tárgyalása, í). alapszabályok mó
dosítása, 10. feloszlása és ezen esetben a vagyon ho- 
vafordítására határozat-hozatal, 11. más egyesülettel 
való egyesülés elhatározása.

11. §. Vezetőség és választmány, mely áll:
a) 1 elnök és 1 alelnök, 1 jegyző, 1 pénztárnok, 

1 gazda, 3 számvizsgáló, 1 ellenőr, 4 rendes választ
mányi és 2 pótválasztmányi tag.

b) a vezetőséget mindenkor a közgyűlés egy évre 
választja. Vezetői tisztségre csak alapító tag és oly 
rendes tag választható meg, aki legalább egy éve 
tagja a mesterszövetségnek.

c) a vezetőség minden hónap utolsó hetében ve
zetőségi ülést tart, amelyen a vezetőség “/rónak 
jelen kell lennie. A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyv 
veendő fel, amit elnök és jegyzőn kívül két jelen volt

tag aláírásával hitelesít. Halaszthatatlan esetekben el
nöknek jogában áll saját belátása szerint bármikor 
rendkívüli vezetőségi ülést összehívni.

12. §. A vezetőség hatásköre.
a) Elnök: Képviseli a szövetséget hatóságok és 

harmadik személy irányában. A közgyűléseken elnö
köl, annak menetét vezeti, s adja meg a szót sorrend
ben, a feltett indítványokat leszavaztatja, s megálla
pítja a határozat érvényességét. A vezetőség többi 
tagjai felett felügyeletet gyakorol, azok működését 
ellenőrzi, utasításokat ad. Kettőszáz pengőt a saját 
felelősségére utalványozhat ki. Ötszáz pengőt a ve
zetőség és azonfelül a taggyűlés hozzájárulása szük
séges. Minden írat, nyugta, utalvány, stb. elnök alá
írásával látandó el. Elnöknek jogában áll pénztárt 
bármikor rovancsolni.

b) Alelnök. Elnököt annak távollétében helyette
síti és akkor ugyanazon jogokkal van felruházva.

c) Pénztárnok. A szövetség vagyonát kezeli. A 
vagyon kezeléséről rendes okmányolt számadásokat 
köteles vezetni, s a szövetség vagyonáért teljes mér
tékben anyagilag felelős. A szövetség kézipénztárá
ban legfeljebb 100 pengőt tarthat, annál nagyobb ösz- 
szeg egybegyíiltével köteles azt a inagy. kir. postata
karékpénztár folyószámlájára elhelyezni. Pénztárnok 
tartozik évnegyedenkint pénztári jelentést, évzárlattal 
pedig vagyonkimutatást benyújtani.

d) Jegyző. A szövetség összes administrativ ügye
it intézi. Á gyűlések menetéről részletes jegyző
könyvet vezet.

c) Ellenőr. Pénztárnok felett felügyeletet gyako
rol, s azzal egyidejűleg a szövetség vagyonáért teljes 
mértékben anyagilag felelős.

f) Számvizsgálók. Pénztárnok és számvizsgálók 
felett, valamint a pénzkezelés és a számvitel felett fel -
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ügyeletet gyakorol és azt ellenőrzik. Számvizsgálónak 
jogában áli bármikor pénztárvizsgálatot tartani, de 
kötelességük legalább havonta egyszer pénztárnok 
működését és a pénzkezelésre vonatkozó okmányokat, 
könyveket felülvizsgálni és évnegyedenként erről je 
lentést tenni az elnökségnek, évzárlattal pedig a zár
számadást is felülvizsgálni és a közgyűlésnek írásban 
jelentést tenni. Amennyiben évközben valamely sza
bálytalanságot észlelnek, kötelesek az elnökséget er
ről értesíteni. Fontosabb esetben az összehívandó 
rendkívüli közgyűlésnek szintén bejelenteni tartoznak. 
A számvizsgálók működésük ideje alatt más tisztsé
get nem vállalhatnak, s őket a közgyűlés egy évi idő
tartamra választja meg.

g) Háznagy. A szövetség szükségletét szerzi be, s 
az estélyek, előadások, esetleges mulatságok rendezé
séről gondoskodik. A szövetség ingó vagyona felett 
őrködik és az ilynemű károkért anyagilag felelős.

13§. Alapszabály módosítás, fúzió, feloszlás.
Amennyiben a szövetség alapszabálymódosítást, 

más egyletbe való beolvadást, vagy felosztást tartana 
célszerűnek, s ezt a közgyűlés szabályszerűen meg
szavazná, úgy kötelessége a vezetőségnek ezen elha
tározást a magy. kir. belügyminiszter úrnak jóváha
gyás végett felterjeszteni.

14. §. A vagyon hovafordítása.
A közgyűlés által szabályszerűen kimondott fel

oszlás esetén a vagyon hovafordításáról szintén a köz
gyűlés határoz. Ezen határozat jóváhagyás végett a 
magy. kir. belügyminiszter úrnak felterjesztendő.

15. §. Záradék.
Azon esetben, ha a szövetség az alapszabályokban 

előírt célját és eljárását be nem tartja, hatáskörét túl
lépi, államellenes működést fejt ki, közbiztonság és 
közrend ellen vétséget követ el, vagy a tagok anyagi 
érdekeit veszélyezteti, a magy. kir. belügyminiszter el
lene vizsgálatot rendelhet el, működését felfüggeszt
heti és végleg fel is oszlathatja.

Budapest, 1933. április 25.
Flesch József s. k. Kránitz Árpád s. k.

szöv jegyző. szöv. elnök.

Lapunk felelősszerkesztője Miskolcon. Lapunk felelős
szerkesztője július hó 30.-án vasárnap, a kartársak látogatá
sára Miskolcra érkezett. Délután 4 órakor volt a találkozás 
Najry Imre jóhirnevű vendéglős nyári kerthelyiségében, ahol 
Pechó Lajos szak. oszt. elnökkel az élén a kartársak szép- 
számmal jelentek meg.

Lapunk felelősszerkesztőjét Kerekes József kollegánk 
mutatta be a kartársaknak, őszinte üdvözlő beszédben mél
tatva a szaksajtó szükségességét és annak kulturális munkás
ságát, melynek a további siker jegyében való működéséhez 
jókfvánatait fejezte ki. Pechó Lajos sz. o. elnök a miskolci 
kartársak nevében mondott szép és tartalmas beszédet és üd
vözletét tolmácsolta a debreceni összes kartársaknak, meg
jegyezve azt, hogy rövidesen Debrecenbe fognak ellátogatni.

Karszky János, Tepper Sándor és Weisz Zoltán kartár
sak értékes felszólalásai után Nagy Gábor szerkesztő vála
szolt, köszönetét fejezte ki a szíves fogadtatásért, megjegyez
ve, hogy e miskolci látogatása kizárólag magán jellegű, azt, 
hogy a közös érdekeknek megvédése a szaksajtó segítségével 
is eredményesebb lehessen. Ezen rövid pár órai találkozás igen 
szépen telt el, melynek a megvalósításáért Pechó Lajos és 
Kerekes József kartársakat a legteljesebb elismerés illeti 
meg. (n -y.)

M ár fello b b a n ta te  . . .
írta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

Már fellobbantak a rőzselángok,
Honunk hús arcán öröm pir ragyog.
Dalba kezdtek pipacsos mezőkön,
Régtől hallgató árva magyarok.

Zengenek a rónák . . . Életet igér:
Rögök fe lett a dús em lőjű nyár.
Magyar égen, míg hajnalcsillag gyűl, 
Szíveinkben pattan a bánatzár.

Ami lemondás, nem nekünk írták . . .
Mohács, Arad és Trianon kevés.
M i sírból is életért k iá ltunk,
H itet bennünk nem öl a szenvedés.

Már kondul Kassán a dóm harang ja 
S remény dagasztja Hernád habjait. 
Szellemed szól dicső nagy Rákóczi:
M i sincs veszve, ahol még él a hit.

Munkács várának szent, ősi tornyán:
Rút baglyok helyén már Turul virraszt.
K e llj szárnyra szél s a csonka hazából 
Menj Munkácsnak s Munkácsnak vigy vigaszt,

Szamos, Maros már üzenetet visz.
Üzenjük Nektek testvér magyarok,
Hogy oszladozik már a boridat 
S hogy honunk napja ú jbó l felragyog.

Szatmár, Várad és kincses Kolozsvár!
Zordon jelenben fogan a jövő.
Készüljetek, már nyitnak ’rabsirok,
Készüljetek! Jövőnk rohanva jő .

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

Az iparteslülel feladata.
7. §. Az ipartestületek feladatait a törvény 7. §-a 

sorolja fel. Ebből a felsorolásból kitünően, a törvény 
széles munkateret biztosít az ipartestületeknek és 
megadja nekik a módot arra, hogy a fennforgó reális 
lehetőségek korlátain belül tagjaik mindennemű gaz
dasági érdekeit felkarolhassák és hatékonyan szolgál
hassák. A törvény abból indul ki, hogy az ipartestüle
tek tevékenységét tagjaik gazdasági érdekeinek szol
gálatára kell terelni, ezen a téren kell tőlük olyan te
vékenységet kívánni, amelyre nem csak vitathatatlan 
szükség van, hanem amelyből egyszersmind előnyök 
származhatnak iparosságunkra és általa gazdasági 
életünkre is. A felsorolás olyan keretek között mozog, 
hogy azokon belül sokoldalú tevékenységre nyílik le
hetőség. Teljesen az ipartestületektől fog függni, 
hogy ezeket a kereteket minő mértékben tudják majd 
közhasznú munkával kitölteni.

Az ipari törvényeink által az ipartestületek mun
kakörébe utalt hatósági teendőket a törvény onnan 
nem vonja el, de ezt a munkakört nem is tágítja.
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A 7. §. utolsó bekezdése az ipartestületek köte
lességévé teszi, hogy a hatóságok felhívásait, valamint 
a kereskedelmi és iparkamaráknak és az ipartestületek 
országos központjának megkereséseit elintézzék, ö n 
ként értetődik, hogy a hatóságoknak a kereskedelmi 
és iparkamaráknak, valamint az ipartestületek orszá
gos központjának szintén el kell intézniük az ipartes
tületek által hozzájuk intézett beadványokat, illetőleg 
megkereséseket.

Az ipartestületeknek a hatóságokkal való érint
kezése tekintetében egyszerűségre kell törekedni. 
Ugyanezt és a közös célok szolgálatban érvényesíten
dő szoros együttműködéshez múlhatatlanul szükséges 
közvetlenséget kell érvényesíteni az ipartestületeknek 
a kereskedelmi és iparkamarákkal, valamint az ipar
testületek országos központjával való érintkezése te
kintetében is.

>S. §. Az ipartestület feladatai között szerepel 
egyebek között Ínségbe jutott tagjai, valamint 
meghalt tagjai özvegyeinek és árváinak segélyezése 
és ebből a célból segélyalap teremtése is. Kívánatos, 
hogy az ipartestületnek ez a segélyező tevékenysége 
a viszonyoknak megfelelő keretek között érvényesül
jön. Ennek nem lehet akadálya és a segélyezés kere
teit sem szűkíti a törvény 8. §-ának második bekezdé
sében foglalt az a rendelkezés, amely szerint az ipar- 
testületi tagjait, valamint meghalt tagjainak özvegyeit 
és árváit csak a segélyezésre vonatkozó jogigény nél
kül segélyezheti.

A segélyalap megteremtése és gyarapítása iránt 
az ipartestületek alapszabályaikban rendelkezhetnek, 
esetleg olyan módon is, hogy a tagsági díjakból meg
határozott százalékot vagy bevételeikből meghatáro
zott összeget utalnak a segélyalapba.

Az ipartestületi szék.
23. §. Az ipartestületi szék elnökből, alelnökiről 

és legalább három, de legfeljebb öt tagból áll, akiket, 
valamint ugyanannyi számú póttagot, az ipartestület 
közgyűlése három évi időtartamra titkos szavazással 
választ. Az ipartestületi elöljáróság elnöke, alelnöke 
és tagja az ipartestületi széknek elnöke, alelnöke, il
letőleg tagja nem lehet. A megbízatás lejártakor a 
szék elnöke, alelnöke és tagjai újból választhatók.

Az ipartestületi szék ülései nem nyilvánosak, azo
kon az ipartestületnek más szerve csak az ipartestületi 
szék elnökének (alelnökének) meghívására képvisel
tetheti magát, az ilyen képviselő azonban csak az 
ipartestületi szék elnökének (alelnökének) kérésére, 
vagy hozzájárulásával szólalhat fel, szavazati joga 
nincs.

Az ipartestületi szék működésével kapcsolatos írá
sos munkát az ipartestület irodai személyzete látja el.

Az ipartestületi szék azonban az esetekben, ame
lyekben tudomást szerez arról, hogy az ipartestület 
tagjai között az üzleti verseny tisztességét érintő szo
kás, eljárás, vagy újítás alakul ki, illetőleg, hogy azok 
egyike vagy másika az iparűzés tiszteségét sértő mó
don jár el, az illetőket eljárásuk helytelenségére fi
gyelmezteti és amennyiben figyelmeztetésének ered
ménye nem volna, az illetők ellen az eljárásra illetékes 
hatóságnál, illetőleg bíróságnál feljelentést adhat be, 
magánindítványt tehet és felperességi jogot gyako
rolhat.

Azokban az esetekben, amelyekben az egyik, vagy 
másik ipar munkakörének terjedelme körül merülnek 
fel nézeteltérések, ezeknek békés kiegyenlítése céljá

ból az ipartestület tagjai az ipartestületi székhez for
dulhatnak.

Az ipartestületi szék jár el az alapszabályok és a 
vonatkozó szolgálati és fegyelmi szabályok alapján az 
ipartestületi fegyelem ellen vétő tagokkal és a szolgá
lati fegyelem ellen vétő ipartestületi alkalmazottakkal 
szemben.

Az ipartestületi elöljáróság megbízhatja az ipar- 
testületi szék tagjait, hogy azokban a kihágási ügyek
ben, amelyekben az ipartestületet szakképviseleti jog
kör illeti meg, mint szakképviselők járjanak el.

24. §. Az ipartestületi szék a törvény által hatás
körébe utalt ügyekben a közvetlenség alapján tárgyal. 
Határozatképességéhez az elnökön (alelnökön) felül 
legalább két tagnak jelenléte szükséges. Ülésein csak 
az elnök, illetőleg az alelnök elnökölhet és az ipar- 
testiieti szék tagjain és jegyzőjén felül csak a meghí
vottak vehetnek részt. Az ipartestületi szék elé kerülő 
ügyekben az érdekeltek meghívása iránt a szék elnöke 
megfelelően rendelkezik. Az ipartestület tagjai az 
ipartestületi szék meghívásának eleget kötelesek ten
ni. Ha valamely meghívott fél másodszori meghívásra 
sem jelenik meg és elmaradását ki nem menti, az ipar- 
testületi szék jelenléte nélkül határozhat. A határo
zatokat az érdekelt felek előtt ki kell hirdetni és kí
vánságukra velük írásban is közölni kell. Az ipartes
tületi szék határozata nem akadálya annak, hogy az 
érdekeltek ügyüket az elbírálásra illetékes hatóság elé 
vihessék.

Az ipartestületi szék által a törvény 30. §-a máso
dik bekezdésének 3. pontjában említeti fegyelmi bün
tetésképpen kiszabott pénzbírságokat közigazgatási 
úton a közadók módjára kell behajtani. A pénzbírsá
gokból befolyt összeget felerészben szorgalmas ta- 
noncok jutalmazására, felerészben elszegényedett ipa
rosok segélyezésére kell fordítani.

A víz szerepe a kozmetikában.
(Folytatás.)

Vannak nők, akik azt állítják, hogy az arcbőrök 
nem bírja a hidegvizet és a szappannal való mosako
dást. Az ilyen nők kenik-fenik az arcukat, a kozme
tikai szalonokban való hozzá nem értő ajánlatokra — 
azért, hogy rossz krémeket adhassanak el — soha nem 
is mosakodnak. Ezen eljárásokat azzal magyarázzák, 
hogy a hideg víz pörsenéseket, pattanásokat okoz 
nekik.

Ez nem igaz! Ha valakitől ilyeneket hallunk, elő
ször is arra kell gondolni, hogy vagy a víz nem meg
felelő — kemény, — vagy a szappan rossz. Termé
szetesen ilyen esetekben ezeken kell segíteni. A ke
mény vizet meg kell puhítani, amit azáltal érünk el, 
ha hosszabb ideig főzünk, vagy egy kevés szappant, 
szódát, vagy hamuzsírt adunk hozzá, melyek kicsap
ják a víz érdességét okozó mészsókat. Igen jó puha 
víz az esővíz, vagy hóié, továbbá az artézi víz is. A 
rossz szappanról majd későbben, a szappan cím alatt 
fogunk bőségesen megemlékezni.

Nem szabad azonban elfelednünk azt, hogy ha
bár kivételesen, de mégis némelyik ember arca nem 
tűri a hideg vizet, sőt igen ritkán még a vizet sem. A
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hide£ vizet többnyire sápadt, gyöngéd vérszegény, 
nervasus nők, továbbá súlyos betegségek után nem tű
ri az arc. Ilyenkor rövid ideig langyos vagy meleg víz 
használatát ajánlhatjuk. Ha a vizet egyáltalában nem 
tűri az arc bőre, akkor is csak rövid időre engedhet
jük meg a víz mellőzését.

Azt hiszem, hogy szinte felesleges beszélni róla, 
hogy ezen a téren mennyi hibás nézettel találkozunk. 
A mai városi, különösen világvárosi nők büszkén hir
detik, hogy már hónapok óta nem mosakodtak vízzel. 
A víz helyet régebben tejet, olajat, mandula olajat, 
néha benzint s újabban vazelint használnak. Óva in
tek mindenkit ezeknek a huzamos használatától, mert 
olyan károkat okozhatnak velük, amit későbben eset
leg alig lehet hosszas kezeléssel meggyógyítani.

(Folytatjuk).
Kozmetikai kérdésekben úgy a jeligés, mint a névvel el- 

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

H Í R E K .

Esküvő. Szeleczky János és neje Bogya Emillia, - volt 
debreceni szak. oszt. jegyző kartácsunk bájos és egyetlen 
leányát Erzsikét, f. évi július hó 19-én déli 12 órakor vezette 
oltárhoz az evangélikus templomban Nagy Imre, a debreceni 
Gyógyáru Kereskedelmi R.-T. tisztviselője.

Tanuk voltak a menyasszony részéről Tóth János a nyír
bátori Hév. vasút művezetője, a vőlegény részéről pedig Er
dős Lajos, a hajdumegyei Takarékpénztár R. T. ny. főtisztvi
selője. Lapunk szerkesztősége őszinte jó kívánatait fejezi ki 
úgy az örömszülőknek, mint az ifjú párnak. (Szerk.)

Ramminger István szakosztályi elnök lemondása. Ram- 
minger István, a debreceni szakosztály elnöke, a szak. oszt. 
elnöki tisztségéről lemondott, ezen lemondási egyidejűleg 
megkiildötte az ip. test. elöljárósághoz, mely azt elfogadta 
olyan értelemben, hogy tisztségét f. évi szeptember hó 15-ig 
tartsa meg, mivel tudvalevő, hogy az általános szakosztályi 
tisztújítások akkor veszik kezdetüket.

Hasonló értelmű átiratot kapott Fuchs H. Imre is, aki 
szintén a szak. oszt. elnökségéről mondott le, a debreceni 
borbély- és fodrászmesterek szakosztályánál. Ezen utóbbi le
mondással kapcsolatban ismételten megjegyezni vagyunk a 
közérdekre való tekintettel kénytelenek, hogy a lemondás 
több mint egy féléve történt meg, azóta a szakosztályi ügyek 
elintézése szünetel, éppen akkor, amikor a legtöbb és legfon
tosabb dolgok elintézése szenved halasztást!

Pályázat az 1933. évi ipari munkás jutalmakra. A Keres
kedelemügyi miniszter úr a kamara területén hosszabb idő 
óta megszakítás nélkül alkalmazásban álló és minden tekintet
ben érdemes, idősebb ipari munkások részére a folyó évben 
is 5 egyenként 100 pengő jutalmat adományozott. Ezekre a 
jutalmakra a kamara pályázatot az alábbiakban hirdeti meg.

1. A jutalmakra csak olyan munkások pályázhatnak, il
letve csak olyan munkásokat hozhatnak a munkaadók javas
latba, akik

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

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

c) ötvenedik életévüket betöltötték,

d) akik sem a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrtól 
jutalmat vagy elismerő levelet még nem kaptak, sem pedig 
szolgálati érdemeik elismeréséül legfelsőbb kitüntetésben nem 
részesültek.

2. Minden pályázó köteles pályázatához csatolni:
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 nemzethű magatartást tanúsított,

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

A pályázati kérelmeket a kereskedelmi és iparkamaránál 
Debrecen, Verbőczy u. 2 4. kell előterjeszteni, legkésőbb 
1933. évi október hó 20-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 pályázó kérelme sem, aki 
pályázatához a 2. pont a c) alatt felsorolt mellékleteket nem 
csatolja.

Azok a munkások, akik alkalmazásban vannak kérelmü
ket munkaadójuk útján terjesszék be, azok pedig, akik a 1 ka 1 - 
Hízásban nincsenek közvetlenül. A pályázó, kinek munkaadója 
ipartestület kötelékébe tartozó képesített iparos, az ipartes
tület nyilatkozatát is csatolja be arról, hogy alkalmaztatása 
egész ideje alatt, különösen a forradalmi idők alatt kifogás
talan és nemzethű magatartást tanúsított.

Kötelező a cégtábla. Az új ipartörvény 56. §-a és a végre
hajtási utasítás 24. szakasza világosan kimondják, hogy az 
iparos és kereskedő üzlethelyiségének külső részét cégtáblá
val köteles megjelölni, még pedig akként, hogy a családi és 
utónév, tehát a vezeték- és keresztnév minden félreértés ki
zárásának lehetőségével történjék meg. Nem elegendő tehát 
az úri- és hölgyfodrászat, vagy más hasonló felirat, hanem az 
üzlet bejárata felett világosan fel kell tüntetni, hogy ki az 
üzlet tulajdonosa. Aki ezt elmulaszja, kihágást követ el, amely
nek nagysága a mulasztás természete szerint nyer elbírálást.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Tatabánya. Beküldött verse jó, alkalomadtán jönni fog.
N. N. Azt írja, hogy ön irodalommal is foglalkozik, so

rait itt is-ott is közölték már és tegyük versét kritika tár
gyává. Mi kérésének eleget teszünk, de az eredményt nem Ír
juk meg csak annyit, hogy néni közölhető.

G. .1. Budapest. Az üdvözlet mindenkinek viszonozva, to
vábbi kellemes szórakozást úgy Balatonföldváron, mint Bu
dapesten.

Vidéki. Panaszos soraiban eljártam, ügye teljes megelé
gedésére elintézést fog nyerni. Kézirata nem közölhető, tele 
van személyeskedéssel, amely nem szaklapba való.

Özv. Schisler Dezsőné. Kérem szíveskedjen írni lapunk 
szerkesztőségéhez, hogy mikor fog Debrecenbe jönni.

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

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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A R É T  H A -fé le  b o ro tvá l t  asz O r sz á g o s  K é z 
m ű v e s  Ipari Tárlaton a z  e z ü s t K o s z o r u s  
m esterd íjja l letteK
K itü n tetv e ! ^  ——

A BLEHA név teljes garanciát nyújt.

A legkényesebb fodrász igényeknek 
is megfelel a BLEHA 25-ös 
borotva, francia él ára P

A já n lo m  a x  á lta la m  k é s x ite t t  19 cm  
Ö o ssx u  Non p ilis  ultra íjaf v á g ó o lló 
k a t, m e ly e k  fjo m o ru a n  v a n n a k  kö- 
sx ö r lilv e , n e m  to ln a k  és a le g fin o 
m a b b  a n g o l K a ls e r  E lliso n  S l)efe -  
e l  b o r o tv a -a c é lb ó l  k é s x ü ln e k ,  
á r a  6-— p e n g ő .

Blelia 2 4 - -s a legkeskenyebb 
borotva francia éllel . . . 4'20 P 

Blelia 25-ös borotva minden 
szélességben :1 */K, r,/s és ,;/K
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
Blelia 7 6 ............................... 8:— P
Blelia 20-as homorú él . . 7 20 P
Blelia —Supra fél francia él . 6 '— P
Blelia—Supra fél homorú él . 7 — P
Blelia—Szecskó francia él . 4-80 P

BLEHA FERENC BUDAPEST,
EZÜSTKOSZORUS KÉSMŰVES- ÉS MÜKÖSZÖRÜS MESTER V IL M O S  CSÁSZÁR UT 2 7

APRÓ HIRDETÉSEK.

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

Miskolcon, modernül felszerelt és berendezett 7 személyes 
női- és úrifodrász üzletemet bérbe, vagy százalékra ki
adom. Feltétlen megbízható és perfekt nőifodrász aján
latát kérem. Kerekes József, Miskolc, Széchenyi ticca 104.

Debrecenbe ügyes vízondoldló segédet azonnali belépésre jó- 
menetelű hölgyfodrásziizletbe felveszek. Cím e lap 
szerkesztőségénél.

Három vármegye székhelyén levő modern fodrászüzlet, úri 
és női kiszolgálásra berendezve, sürgősen olcsóért el
adó. Biztos megélhetést nyújt. Megbízott e lap felelős 
szerkesztője.

Perfekt hölgyfodrászsegéd-nő vidéki nagyvárosba kerestetik 
azonnali belépésre. Cím a szerkesztőségben.

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

Hirdetett
Ön már a

Vidéki Úri é s
H ö lg y fo d rá szo k
Szaklapjában

?
0

H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN ! ! ! ,
mert hirdetései

biztosak, jók és  olcsók!

K a ,  társak csakis lapunk hirdetőinél 
vásároljanak!
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