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biztosak, jók és olcsók!

Kartársak csakis lapunk hirdetőinél 
vásároljanak!
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VI, KIRÁLY UTCA 14. SZ.
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Fodrászati-, kozmetikai-, illatszer-, acélárú- és hajnagykereskedés.

A világhírű „Pollart“ és „Louper11 borotvák, Louper 
ollók, Effiláló ollók, hajvágógépek, hajnetzek, vala
mint az összes hajfestékek u. m. L’Orientol, Komoi, 
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.
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Újév kezdetén.
Egy ével ismét eltemettünk . . . Ilyenkor az em

ber a sok sok .jókívánalmaknak reménye alatt újult 
erővel indul neki az újév göröngyös útjainak, várva 
és remélve a szebb, jobb és boldogabb életlehetősé
geket . . . Ezen elmúlt év mégis egy reménysugárt ha
gyott a sok sok gondok és bajok között, mert meg
született az összes ipari érdekeltség számára a tisztes
ipar megvédelmezésére a mindnyájunk által óhajtott 
és várva-várt ,,Ipartestületi-szék”.

Ettől az új ipartörvényben lefektetett jogokkal 
működő és az ipari jogos érdekeket mindenkor kép
viselő „Ipartestületi Szék”-től még sokat várhatunk. 
Rövid működésével, döntései alapján már megmutat
ta, hogy igenis hivatásának magaslatán áll és a hoz
zájuk került ügyekben magasztos hivatását a törvé
nyes szabályok pontos betartásával, teljesen közmeg
elégedéssel látja el.

Az Ipartestületi Szék megvalósítása egyike volt 
az iparosság érdekei megóvása végett kormányunk 
által tett ama intézkedéseknek, amellyel egy régen 
óhajtott, de jogos kívánalom nyert elintézést. Ezen 
Iparestiiíeti Szék megvalósítása még nem elég. Vál
tozott gazdasági viszonyok közepette indokolt az 
ipartörvény feltétlen módosítása is, amelynek meg
valósítása az iparosság közóhaja!. . .

Feltétlen megoldásra vár a kontártörvény ren
dezése, amely a legsérelmesebb az iparosságra, me
lyet megfelelő szigorúbb büntető sanctióval lehet 
csak elérni . . .

Szükséges az ipartörvény módosításával elsősor
ban a mestervizsga kötelező letételének a törvénybe 
iktatása, a segédi gyakorlati idő felemelése és a ta
noncképzés újabb szabályozása. Mindezek olyan kí
vánalmak, amelyek csak a mai nehéz viszonyok kö
zött az ipari javulást, az életlehetőségeket segítik elő.

Annak reményében, hogy ezen jogos kérelmek 
megvalósítását ezen új, megkezdett évnek örömteljes 
gyümölcse képpen könyvelhetjük majd el, búcsúzom

az elmúlt esztendőtől a költő ezen halhatatlan ver
sével :

„Magunk közt civódunk Hazánk sírját ásva, 
Keressük a hibát nem magunkba', másba', — 
Isten!.. . Trónusodról csak még egyszer nézz le, 
Erre a meggyötört, árva magyar népre!. .. 
Törüld le a könnyünk, hozz ránk békességet, 
így áidd meg Istenünk, ezt a magyar népet ”

Nagy Gábor.

Áttekintés és a jövőbe látás.
írta: Nyitrai József, Miskolc.

Kínzó, gyötrődésektől verejtékes és idegtépő, 
gondoktól terhesen lezajlott esztendőnek a kopor
sójára borítottuk rá néhány nap előtt a szemfödelet. 
Minket is, mint minden foglalkozási ágban egyaránt 
szenvedő polgárt mélyebbre taszított a lejtőn . . .

Nem okulva a múltakon és a mások baján, mi is 
az emberi gyarlóság legnagyobb bűnébe estünk! On- 
zőségíinkben egymás gyűlölői, ellenségei lettünk. 
Öröm helyett mélységes gyűlölet, irigység töltötté be 
lelkünket, ha szemünkbe ötlött, hogy vendég nem a 
mi, hanem a szomszéd Collégánk üzletének ajtaját 
nyitotta ki! Vakságba sülyedt gyűlöletünkben nem 
egymásnak a megértő barátságát és segítő kezét ke
restük, hanem arra törekedtünk, hogy egyik a másik
nak kárt okozzon és ravasz fondorlatokkal a szomszéd 
kartársunk kenyerét alá aknázva, — elhódítsuk egy
más vendégeit. Nagy árat fizettünk bűnös könnyel
műségünkért. Magunk elé tornyosuló és önként adódó 
kérdésként meredezik a szó mindnyájunk elé: meddig 
tarthat ez a mi elesettségiink és mehet-e még így 
tovább?.. .

Ez eltemetett ó-évvel kívánnám, ha sírba tettük 
volna a bűnös gyűlölködésünknek utolsó foszlányait 
is és visszatérve a követendő úthoz, keresnénk egymás 
eltaszított kezét! Szűnjön meg közöttünk végre az
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egyenetlenség és próbáljuk meg egyesült erővel ke
resni azt az utat, amely a szebb, jobb és boldogabb 
jövendő felé vezet.

Nincs időnk tovább a várakozásra! bel kell hívni 
minden vármegyei központban szakmabeli népeinket 
és Budapesttel érintkezésbe lépve, előkészíteni egy or
szágos szakmai nagygyűlést, melyen irányt szabha
tunk szakmánknak, termelési szövetkezetekben való 
és országosan keresztül vihető tömörítésre! Ki kell 
nyújtanunk a segítő kezet, föl kell szednünk és tömö- 
rítenünk a szakmai életünket alá aknázó elesetteknek 
tömegeit.

Ha erre az útra térünk, megszűnik közöttünk az 
egyenetlenség. Egységessé válik szakmai viszonyunk 
és a mai siralomvölgyből eljuthatunk szebb .jövőnknek 
igéretföldjére, szakmai helyzetünk magaslatára!...

Fogjon munkához ki-ki a saját tehetsége és ereje 
szerint. Nyissa meg az ellenségnek hitt Colléga ajtaját 
ki-ki, ahol legközelebb éri. Nincsen helye közöttünk 
az egymással szemben eddig tanúsított büszkéi kedés
nek. Ha időt nem vesztve, egymás tanácsát kérve esz
mét cserélünk, szebbjövőnkbe vetett hittel elhihetjük, 
hogy ez a most megkezdett esztendő boldogabb jö 
vőnknek és megkönnyebbült sorsunknak első állomá
sa lesz!

Kívánom, hogy intelmem ne a pusztába kiáltás- 
légyén, hanem a szívekben visszhangra találva, hozza 
meg minden szakmabeli kartársunknak a szebb, a 
gazdagabb és mindén örömekben bővelkedő, igazi 
újesztendői!

(ijesztendő küszöbén.
írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Az Urnák 1933. esztendeje elmúlt. Egy évvel is
mét öregebbek lettünk. Egy évnek tapasztalatai van
nak mögöttünk. Minden új esztendő új reménységgel 
kezdődik. Hátha az új esztendő valóra váltja az el
múlt év, sőt évek keserves csalódásait, mert szomorú, 
de úgy van, hogy szép reményekkel indulunk és a 
valóra nem vált remények, csalódások egymásra hal
mozódnak. Minden évnek ilyen a mérlege már nagyon 
régen.

Minden év utolján az iparos, a kereskedő mérle
get készít a lejárt év eredményéről, hogy lássa, miért 
dolgozott. A mi szakmánk űzőinek igen kicsiny száza
léka cselekszi ezt meg papiroson, de azt hiszem, 
mégis mindegyik az év utolsó napján önkénytelenül 
is végig tekint, végig gondol a hátrahagyott eszten
dők meddőségén, eszébe jut, hogy neki és sok társá
nak igen nagy köze van ahhoz, hogy ez az esztendő 
is meddő volt és hogy ez az esztendő sem váltotta 
valóra reményeit. Pedig milyen egyszerű volna hely
zetünk javítása. Milyen könnyű volna reményeinket 
valóra váltani, ha nem is egészen, de legalább rész
ben. Ez az egyszerű varázsige az összetartás. Nagyon 
sok iparág van, de az összetartásnak a hiánya egyik 
iparágnál sem olyan szembeszökő, mint a mi szak
mánkban. Ha egy faluban kelten vannak már nem 
tudnak egyöntetűen dolgozni, az az irigység, a kollé
giál ításnak a legelemibb figyelembe nem vevése szüli 
az átkos, piszkos konkurenciát és az eredmény az, 
hogy az esztendő elmúlik anélkül, hogy bármelyikünk 
boldogult volna. Mindegyik a másiknak akart ártani 
és ebben az átkos versengésben nem veszi észre, hogy

saját magának ártott a legtöbbet. Városban még 
rosszabb a helyzet. Tizenöt fodrászmester egy kis vá
rosban már számottevő csoport, ha van közöttük ösz- 
szetartás. De mivel az összetartásnak még a látszata 
sincsen meg közöttük, így hát senki sem veszi őket 
komolyan, mint csoportot, még mint iparost sem.

Oh, hát egymást meg nem értő szaktársaim, nem 
érzitek ennek a visszás és áldatlan állapotnak a ször
nyűségét? Nem veszitek észre, hogy lassankint senkik 
sem lesztek a városban, senki sem vesz komolyan ben
neteket? És bekövetkezik az' az állapot, hogy azt 
mondják rátok, ez csak borbély. Ez a csak szócska 
talán mégsem fog bekövetkezni, ha észretértek és az 
összetartásnak olyan példáját fogjátok mutatni, 
amelyre azt mondhatják a többi iparosok, hogy ezek 
a borbélyok és fodrászok méltók a követésre. Az újév 
hajnalán tehát vessen számot mindén szaktárs önma
gáival, úgy a sajáit, mint a szakma érdekében lörcked- 
jék az összetartásra, mert ha egymást megértjük, az 
először a mi javunk lesz, másodszor minket is meg
becsülnek és ha az év végén megvizsgáljuk munkánk 
eredményét, remélem, hogy jobb lesz a mérleg, mint 
az 1933. évben.

Ezzel a reménnyel és az összetartásba vetett hit
tel eltelve, szeretettel kívánok az összes szaktársaknak 
boldog újévet!

Reflexiók egy cikkre__ $)
írta: Bak István tanár, Budapest.

E lap 1933. december 15-iki számúiban Ramminger 
Istvántól „Korai volt . . címen a fodrász iparosta- 
nonciskolai technológiai szakoktatásra vonatkozólag 
cikk jelent meg, mely „rövid” lélegzeténél fogva is 
„hosszú” támadást foglal magában.

Nem célom nincs is jogom rá a megtáma
dott helybeli (debreceni) óraadó tanárt megvédeni, 
a megtámadott bizonyára megtalálja módját a pari- 
rozásra — és csupán egyetemes pedagógiai szempont
ból óhajtom megvilágítani és argumentumokkal be
bizonyítani a jelzett cikkíró tévedését.

A sokat emlegetett úgynevezett „művelt nyugati 
országokban" is, melyek tökéletes ipari államok: (pl. 
Olaszország, Franciaország, na meg aztán a nagy Né
metország stb.) az iparostanonciskolák elsősorban 
közismereti stúdiumok átplántálni; vagyis olyan is
meretek közlésével, tanításával foglalkoznak, mely 
ismeretekkel általános ipari műveltségi szempontokból 
ma már minden iparosnak rendelkeznie kell.

Melyek azok a tantárgyak, mik a tanoncok is
meretkörét bővítik, a meglevőkhöz újakat tapaszta
nak? Ezek a tantárgyak a következők:

Magyar nyelvtan, magyar történelem, földrajz, 
természettan, vegytan, könyvvitel, költségvetéstan, 
magyar levelezés, ipari számtan, polgári és közgazda
sági ismeretek (alkotmánytan), technológia, általános 
földrajz, (mértani ismeretekkel), szakrajz. E tárgya
kat kiegészíti a nevelés ténye, az úri modorra vonat-

*) Ezen cikket szószénál közöljük közérdekénél fogva, 
de annak tartalmával mindenben nem értünk egyet. Az igaz
ság érdekében a jogos és tárgyilagos kritikától sohasem zár
kózunk el és módot adunk arra is, hogy bármilyen közérdekű 
dologról legyen szó, ne egyoldalúkig legyen ez megvilágítva, 
ami jelen cikkre is meg fog történni. (Szerit.)
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kozó oktatások; hogyan kell telekkel kifogástalanul 
érintkezni; egyéni, egészségtani és tisztasági követel
mények, műhelyi tisztaság; óvakodás az erkölcstelen
ségtől; legyen vallásos és hazafias, a magyar ipa- 
rostanonc is!, mint amilyen a német, francia, sőt még 
a román, meg a szerb tanonc is. (Hát persze még ren
geteg téma, példa adódik egész éven át az ip. tanonc
iskolában megbeszélésre, megvilágításra az iparos 
tanoncok szempontjából.)

Mint már említettem, e tantárgyak, ismeretek ter
jesztésére hivatott elsősorban az iparos tanonciskola 
szerte mindenütt a világban, kultúr államokban. Ez a 
célja elsősorban a magyar iparostanonc-iskoláknak is; 
különösen magyar speciális okok miatt is nélkülözhe
tetlen a.fenti tantárgyak intenzív tanítása az általános 
alapműveltség, alaptudás minél nagyobb quantumú 
elsajátítása, megszerzése szempontjából, pláne ná
lunk, amennyiben a magyar iparostanoncok 85%-a 
még ma is 4—5 elemi iskolai előtanulmánnyal lép az 
ip. tanonciskolába. Bizony, ez a statisztikai tény rop
pant szomorú képet mutat a német, francia statiszti
kai kimutatások mellett, amennyiben ezeknél 10% 
előtanulmánya 4--8 elemi iskolai végzettség. 60 % 4 6
középiskolai, 30% pedig érettségi előképzettséggel 
megy ipari pályára. Noha ez világszerte ismert tény, 
mégis ez országok ip. tan. iskoláiban a főstudium a 
föntebb felsorolt közismereti tantárgyak. Miért?! 
Azért, mert minél élesebbre van kicsiszolva, kiélesítve 
az ész: annál nagyobb a garancia az ipari pályán való 
boldogulásánál! Minél nagyobb az elméleti tudás, an
nál többet produkálhat, annál többet tervezhet a ta
nonc segéd, majd mester korában. Csak így érthető 
meg a német, francia ipar hatalmas és tökéletes len
dülete, az alkotásoknak olyan szemkápráztató kimu
tatása, melyek példátlanok az egész világban.

A fodrászipari technológia anyaga igen nagy. 
Tárgyalni kell azt technikai, történeti szempontok 
alapján, fajok szerint a legrégibb kortól napjainkig.

Nem hiszem, hogy a kritizáló cikkíró erre képes 
volna. Erre csak oki. pedagógus képes. (?)

A technológiáinak csupán az elméleti része való 
az okleveles tanárnak, de nem a gyakorlati része. Es 
ez természetes is!

Nyugodjon tehát bele Ramminger István fodrász
mester, hogy az ip. tan. iskolában az elméleti oktatás
sal párosult nevelésre, csak okleveles pedagógusok 
vannak képesítve, kiknek a már megszerzett tan. ok
levelei) kívül meg kell szerezniük az ip. tan. iskola 
tanítására képesítő diplomákat is 3- 5 évi tovább ta
nulással, amelyet az állami quaíifikációs törvény szi
gorúan előír.

Az ip. tan. iskola sohasem lehet kizárólag műhely, 
pót-fodrászműhely. Ez legfeljebb csak kiegészítő ré
sze lehet az iskolának. A szakma elsajátítására a leg
nagyobb bázisnak, a mester műhelyének kell lennie. 
És ez természetes is! Hiszen a tanonc 3 4 éven fit ott
van reggel tői-estig fodrászmestere üzlet-műhelyében. 
Ott kellene megtanulnia a fodrászatot, minden részé
ben. Tehát: borotválás, hajnyírás, hajfestés, ondolá- 
lás, paróka készítés, színházi fodrászat, műkedvelői 
fodrászat, masszírozás, manikűr, pedikűr, stb.

Eöl teszem a kérdést, a fodrászat mindezen köve
telményével rendelkezik-e minden magyar fodrász
mester és hogy azokat taníthatja is, demonstrál
hatja-e a tanoncának? . .. Döntse el e kérdést egyéni
leg és egyetemlegesen is Ramminger István fodrász

mester. En már régen eldöntöttem e kérdést, a vá
lasszal jelenleg még adós maradok.

Mint régebbi cikkemben is említettem, az elmé
leti technológia alapján, mint kiegészítő rész gyanánt 
kell igazodnia a szakbemutatásnak. Persze a tanmű
helyt feltétlen fel kellene szerelni a fodrászat teljes 
anyagával, eszközével. Sőt fodrászati múzeumot is 
kellene létesíteni a régi korok fodrászának illusztrá
lására. De tisztán csak borotválást és hajnyirást taní
tani ott és: határozottan kész nevetség volna, hallatlan 
naivitás. A tanoncokat ezek nem érdeklik az iskolában. 
És hogy ki tanítaná, ki demonstrálná az elméleti tech
nológiai anyagot, igen. nehéz probléma különösen a 
speciális magyar viszonylatokat illetőleg.

Tudtommal legalább is Debrecenben, — Pes
ten csak egy érettségizett fodrász segédről tudok, a 
fodrásziparban érettségizett fodrászok nincsenek, sőt 
a négy középiskolások is kevesen vannak. A régi fod
rászmesteri gárdában meg egyáltalában nincse
nek négy középiskolás borbélyok. (A béke idő
ben sajnos, ugyan melyik középiskolás ment volna ná
lunk ipari pályára?) Gyönge előtanulmánnyal, kevés 
előképzettséggel, demonstrálási képtelenséggel, pri
mitív szókinccsel. Kevés szaktudással: veszélyes ki
állni szakoktatónak! Inkább rombol az ilyen előadó, 
mint oktat. De van még igen sok más ok is.

Ez okok miatt jeleztem burkoltan e lap hasáb
ján is a szakoktató kérdés nehézségét. Bizonyára e 
szemszögből bírálják — nagyon helyesen — Förstner 
főigazgató úr Öméltósága és Szöőr helybeli ip. isk. 
igazgató az itteni fodr. szakoktatói kérdésnek a meg
oldását. Inkább legyen elodázva a probléma helyes 
megoldása, mint részbeni megoldással neki vágjanak 

blindre - a hivatalos és felettes szakhatóságok! 
Nincs ez a kérdés Pesten sem megoldva kifogástala
nul !. . . Sőt!. . .

Végül még az az üzenetem a kritizáló cikkírónak, 
hogy csak teljes objektivitással mondjon véleményt, 
de sohasem szubjektivitással!

E témakörben egyelőre más mondani valóm nincs.

Hozzászólás 
a vasárnapi záráshoz.

Igen tisztelt Szerkesztő úr!
Kérem, hogy b. lapja útján nagyon szeretném, 

ha a szaklapban látna ezen cikkem napvilágot, mert 
a múlt számban megjelent „Ébresztő” juttatott ezen 
pársor megírásának az elhatározására.

Az említett cikkben nevezett Dudás kollegánk, 
aki ezen nemes célnak az elérését tűzte ki, -— de aki 
a szakosztály elé már nem mer jönni ezen indítványá
val, — vájjon teljes tudatában van-e annak, hogy mit 
jelent az, ha a segédek magukévá teszik eszméjét és 
mi magunk is hozzá csatlakozunk!? . ..

Én úgy gondolom, hogy ezen vasárnapi munka
szünet nem hogy fejlesztené a szakmánkat, hanem 
még jobban lesiilyeszti, még pedig azért, mert vannak 
segédek, akiket ezzel rá szabadítanának a vasárnapi 
könnyű keresetre. Mert nem hogy a szépen elébiik 
tárt week-end és más nyári szórakozást tartanák 
szükségesnek, hanem a most megszokott vasárnapi 
borotválást intéznék el üzleten kívül a saját zsebükre.
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Azon kényelmes vendég, aki már megszokta, 
hogy vasárnap a fodrásznál kell megborotválkozni, az 
vesz egy zsilett készletet és nem, hogy szombat este 
nem jön el megborotválkozni, hanem mivel kényel
meién jön ki, emiatt egész hónapban el fogjuk veszí
teni.

Nekünk nem szabad most, amikor az árainkat 
védjük a tisztességtelen rombolástól, ezen akciót pár
tolni! . .. Vagy talán már olyan jól megy a fodrászok
nak, hogy nincsennek rászorulva arra a napra, amely 
a legforgalmasabb?! Egy kartársnak az eszméjéért, 
vagy egyéni jólétéért nem áldozhatjuk fel magunkat!

Nem a magam érdekében vagyok kénytelen ezen 
cikkemet megírni, mert azt mindenki jól tudja, hogy 
én inkább csak női fodrásznak számítok, az úrifod'rá- 
szatot csak mint rokonszakmát gyakoroltatom. Az én 
elgondolásom szerint éppen a vasárnap az, amelyre 
szükségünk van, mert a reklamált 24 órai pihenőt 
úgyis biztosítjuk a másnap délig való zárórával, ezért 
szükségesnek tartom mégegyszer hangsúlyozni, hogy 
minden egyes kollegánk a maga jól felfogott érde
kében gondolja meg, hogy mit jelent az, ha netalán 
bejönne a vasárnapi munkaszünet, mert bizony ez nem 
olyan dolog, amit utólag is korrigálhatunk!

Egyben tisztelettel megkérdem, mikor és ki ha
talmazta fel Dudás kartársunkat, hogy mint sz. o. 
alel nők a sz. o. nevében ilyen akciót indítson?!

Maradok szerkesztő úrnak őszinte tisztelője
K. R. Debrecen, Csapó u. 65.

Ami késik, 
az nem m ú lik ...

Irta: if j. Ramminger István, Debrecen.
Nehezen, de mégis tudomást szereznek róla az il

letékesek, hogy van az iparosságnak már-inár egészen 
a feje fölé tornyosuló baja, mely már nem csak fe
nyegeti, hanem sok legális iparosnál el is végezte a 
maga romboló munkáját: — a kontár kérdés.

Örömmel vesszük a Kereskedelemügyi Miniszter
nek a nála járt IpOK kiküldöttei előtt tett Ígéretét ab
ban az irányban, hogy a kezébe veszi ezl a minden 
iparosra sérelmes és az állam háztartására egyaránt 
káros és veszélyes „kontár" kérdést!

Örömünk akkor lesz teljes, ha látni fogjuk, hogy 
a Kereskedelemügyi Miniszter Ígérete nem csak egy 
kifele szóló megnyugtatás lesz, hanem „radikális" in
tézkedés, hogy a legálisan dolgozó iparosok ezrei 
végre megszabaduljanak a kontárkodás rákfenéjétől 
és a kontárok nyerjék el minden esetben méltó bün
tetésüket! .. .

Az eljövendő „kontár” törvénynek igazán jónak 
kell lenni, mert ez a törvény lehet teljesen egyoldalú, 
az az kizárólag a sérelmező iparost védve, míg a má
sik oldalon levő kontárt a törvények legnagyobb szi
gorával büntesse.

Téli d a l . . .
írta: Nemess Endre, Nyíregyháza.
Míg hull sok fehér hóvirág, 
Fáradt szívünk zenéje zeng.
Az Ó-fclett kél ú j világ 
S tovább vonul a méla csend.

Régi vágyak, régi kedvek . . . 
Míg kint a téli köd borong:
Vén legények lelkesednek, 
Belülről elvonul a gond.

. . . Talán utolsó már a d a l. . . 
Kupa ürül s hajnal virrad. 
Elfogynak mámor s diadal 
S szívünk többé már nem vígad.

Ilyen is megtörténik. . .
A debreceni Ipar testülethez esy pár héttel ezelőtt a következő 
beadvány érkezett, — melyet az Ipartestület 7987—3729 933. 

szám alatt iktatott:

Tekintetes Ipartestület!
A Fodrász-szakosztály a legutóbbi ülésén hozott 

határozatot, hogy az árakat felemelik és két osztály
ba sorozzák az üzleteket. Így a Hidegkúti János üzlete 
is az első osztályba esik, s ennek ellenére Ö a Collé- 
giumban kifüggesztetett egy táblát, a jegyeket pedig 
a kapus által árúsíttatja. Borotválás 10 fillér, hajnyi- 
rás 20 fillér, tehát a II. osztálynál is jóval olcsóbban. 
A kapussal megbeszélték, hogy az üzletben a „Deá
kok" ne is említsék az árakat, ezért árusnál ja a ka
pussal a bérletet.

„Ez már igazán a tisztességtelen versenynek a 
legutolsó stádiuma és ha van reá mód az Ipartestület 
kebelében, úgy kérem eljárni vele szemben, meglehet 
könnyen győződni a Collégiumban kifüggesztett cé
dulákról és a kapustól."

Tisztelettel egy debreceni fodrászmester. 
#

Én ezen adatok birtokában, amely teljesen hihe
tetlennek tűnt fel, 1933. december 21-én elmentem az 
ősi Collégiumba és kijelenthetem, hogy olyan kellő 
udvariassággal és üzleti szellemben fogadott a por
tás, hogy el is felejtettem azt, hogy az ősi történelmű 
emlékekkel biró Collcgiuinnak falai között vagyok, 
mert még arra is felvilágosítást kaptam, hogy ne is 
szóljak a Hidegkúti collegünk üzletében, mikor fel
használom a 10 és 20 filléres jegyeket, hogy mit fi
zettem érte, csak a kiszolgálás után szónéikül ezzel a 
jeggyel kell fizetni!...

Én erre ígéretet is tettem, mely ígéret elismerése 
alapján a „Portás” udvariasan felajánlotta úgy az 
összes rokonaim, mint minden jó barátaim, sőt szom
szédaimnak a borotválási jegyekkel való korlátlan el-

Nem szabad ezen törvénynek abba a hibába esni, 
hogy ajtókat hagyjon nyitva azok számára, akik a 
törvényeken mindig a rést keresik, hanem azon az 
irányelven épüljön fel, hogy ez legyen hivatva meg
védeni az össziparosságot az évtizedekig tűrt „kon
tárok” garázdálkodásától!. . .”

látását!
Nem tételezzük fel a Collégium Igazgatóságáról, 

hogy ezen debreceni iparosságot sér (ő általános bor
bélyjegyek árusítása, tudta és beleegyezésével történt 
volna meg a Collégium falai között. Szociális célt nem 
szolgál ezen jegyárusítás akkor, amikor fűnek-fának
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adják és ha adják is, nem lehet felhasználni pont la 
Collégiumot, hogy takargató ja  lehessen egy ilyen hur
kolt tisztességtelen versenynek!

Hidegkúti .János alapító tagként belépett a Deb
recenben megalakult mester egyesületbe, melynek a 
székhelye Budapesten van és a minisztérium által jó
váhagyott alapszabály értelmében működik. Tudta, 
hogy az alapszabály 2-ik §-a a következőket tartal
mazza: Az egyesülés célja: A szakma továbbfejlesz
tése és a tagok anyagi cs erkölcsi érdekeinek előmoz
dítása stb. De nem várta be az egyesülés jogos elbírá
lását, ezen jegy árusítással kapcsolatban, hanem a 
következő levelet intézte a helyi vezetőséghez.

„Tisztelettel bejelentem, hogy a mesterszövet
ségből kilépek. Mai viszonylatban az én gallériával 
felszerelt üzletem nem alkalmas aira, hogy a mester
szövetségben benne legyek!” Maradtam tisztelettel:

Keltezés. Hidegkúti János.
Ezen lemondó levél ezek után természetes is, de 

megjegyezni vagyok kénytelen, hogy a mester egye
sülés tagjai, — hogy kik lehetnek sohasem az üz
letek „ga llériá játó l" függött, hanem a tisztes ipar kor
rekt gyakorlásától! A debreceni nőifodrász-szakosz- 
tály Hidegkúti János munkáját a verseny alkalmával 
sokkal jobban értékelte és elismerte, mint önön maga, 
amely elismerést tűzze körül most a megmaradt 10 
filléres sárga és 20 filléres kékszínű blokkjaival!

(n—y.)

Új utakon__
F. hó 11-én a debreceni Ipartestület a szakosztály 

kérelmére behívta azokat a kartársakat, akik a szak
osztály által jóváhagyott és elkészített árszabályt át
venni nem voltak hajlandók.

A behivottak egypár kivételével mind megjelen
tek, mely átvételt 5 kartárs kivételével mind át is vet
te. Az átvételt előbb szenvedélyes vita előzte meg, 
mely Böőr Ferenc kontra Brostyán János és Fuchs H. 
Imre a sz. o. elnöke között történt.

A szakosztály elnökének a vitát okozó kijelen
tése kétségtelen, mert az Ipartestületi Szék érvényben 
léte előtt 145 sz. o. tagból ő volt az, aki az ip. testü
leti elöljáróság által is jóváhagyott ügyrendet kifogás 
tárgyává téve, azt az Iparkamaránál megfelebbezte. 
Ezen aktioja olyan sikerrel járt, hogy 60 pengőt fi
zetett rá a szakosztály. Megjegyezni vagyok kényte
len, hogy az ügyrendet akkor 144 ember jóváhagyta, 
csalt éppen Böőr Ferenc nem! Akkor még a Csapó 
utcán, mint mellékutcán „hullámozott”, most pedig a 
város szívében. A szenvedélyes vita Vági ipartestületi 
elnök szavaira szűnt csak meg, aki a többek között a 
következő kijelentést tette: „Az ipartestületi szak
osztályok nem azért vannak, hogy ember-ember ellen 
legyen, hanem azért, hogy egymás segítségére legye
nek !

Mi chez csak azt fűzzük hozzá, hogy az ipartestü
leti Szék módot fog arra találni, hogy az összes szak
iparosságot létérdekében megvédelmezze, mert az ipa
ri képzettség, illetve az iparigazolvány egyébként nem 
arra való, hogy jogot formáljanak az összeség tönk
retételére.

Egyébként a következők nem vették át az ársza
bályt : Böőr Ferenc, Thoma Pál, Eisenberger Benő, 
Brostyán János és Bartha Károly.

Mi reméljük, hogy a kartársak többségének ha
tározatát befogja tartani ezen 5 kartárs is és egymást 
megbecsülve, az önzés helyett a kari szolidaritást 
fogják továbbra életcélul kitűzni és akkor diadalmas
kodni fog mindnyájunk egyért és egy a mindnyájun
kért való működés, amelynek megvalósítását a sz. o. 
vezetősége működésének legszentebb céljául tűzte ki.

Nagy Gábor.

A kartársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

kizárólag a szerkesztőségben, Gyöngyvirág utca 3. 
szám alatt szerezhetik he. 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 miskolci kartársak a Szaklapot példányonként 
Nyitrai József kartársunknál szerezhetik be, Zsolcay 
kapu 10. sz. alatt, ahol egyben bárminemű hirdetés is 
feladható.

A nyíregyházi kartársak a Szaklapot példányon
ként Nemess Endre kartársunknál szerezhetik be, 
Bethlen utca 58. sz. alatt, ahol egyben bárminemű 
hirdetés is feladható.

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

B ak  I s tv á n
Fodrászait
szakirányú technológia

isk. tanár

című könyve rövidesen megjelenik. Nélkü
lözhetetlen minden fodrásznál.
Tartalom: hajvágás, hajfestés, paróka, koz
metika, úri- és női fodrászat, színházi- és 
műkedvelői fodrászat az ókortól napjainkig.

Rendelje meg, 
ára: P 2.10, 
könyvkeres
kedésben 
p 3.—

Megrendelhető a szerző elmén:
BAK ISTVÁN ip. isk. tanár, BUDAPEST, 
III. Bécsi út 88. IV. épület, I. emelet 46. és 
lapunk Szerkesztőségében.

K E M É N Y -FÉ L E
Permaform tartóshullámvíz I doboz .1 lit. készítéshez P 4.50 
Curling vizlitillámerősitő 3 6 liter készítéséhez P 2.—

Kapható:
SPITZER DEZSŐ BUDAPEST VIII., 
Bérkocsis utca 18. I. 1.
Telefon: 37—0—83. szám.
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lngoványon__ *)
írta: Nyitrai József, Miskolc.

(Folytatás.)
Mielőtt visszatérnék múlt számunkban megsza

kított „lngoványon” című értekezésem eszméjéhez, a 
most megjelent miskolci „Kisiparosiból közlöm a kö
vetkező kivonatos idézetet:

„Országos árú és munka-kliring alakul”.
„Kézműipari körökből indult el már régebben az 

a mozgalom, amely csereforgalom útján igyekszik a 
termelőt és fogyasztót, az árukínálatot és keresletet 
egymáshoz közelebb hozni és ezáltal az árú értékesí
tést megkönnyíteni. Az érdekképviseletek állandóan 
napirenden tartván a kérdést, mit az IpOK Orsz. Köz
pontja közli most a biztató kísérletek alapján elké
szült a mezőgazdasági-, ipari-, kereskedelmi-, árú és 

munkakliringszövetkezet alapítási tervezete. . . ” E 
munkálatoknál képviseltette magát a kereskedelem
ügyi miniszter, a főváros, a mezőgazdasági-, ipari- és 
kereskedelmi érdekképviseletek, valamint számos vál
lalat és a szakszervezeti tanács is.

Mit jelentsen ez?! Hát másutt — és amint fön- 
tebbi idézetem is igazolja —- az ipar, a kereskedelem 
és a földmivelésügy is tapogatja már a szövetkezeti 
alapon való tömörülésben a boldogulás útját?! Hát 
igen: eljövendő újvilágoknak teremtő pörölye zengeti 
ma a szavát és értse meg mindenki, aki boldogulni 
akar, hogy minket, a mi szakmánk képviselőit is új 
utak várják. Nincs megoldás más, csupán ha szövet
kezeti alapon tömörülünk iparunk folytatására. Ki kell 
oltanunk az egymás iránt táplált gyűlölet tűzcsóváját, 
mert magunkon kívül álló okokból követtük el a lát
szólagos bűnt, midőn a szükségnek kényszerítő hatása 
alatt egymás kenyerére törtünk! Ismerjük be, nem 
mindnyájunknak adatott meg egyenlő áttekintéssel 
szemlélhetni a világnak folyton változó és folyton 
alakuló gazdasági eseményeit s ezeknek messzire ki
ható és szanaszét ágazó következményeit. Ha pl. tud
tuk volna, hogy a forgalmi adózás megtakarítása cél
jából elbocsátott segédeink munkanélkül az utcára 
jutva: százszor annyi kárt okoznak majd kényszerült 
házalásokkal, mint a forgalmi adónk terhe volt, foga
dom ma is mind üzletben lenne és egyet sem bocsá
tottunk volna el azért, hogy kívülről kárunkat okozza! 
Ugyanez áll a tanoncnevelés folytán előállott és ki
bocsátott szaporulatra is: mind házalóvá lesz, hogy a 
magunk és a saját boldogulásának sírásójává legyen. 
Kérdem, hogy vájjon úgy az első; mint a második he
lyen említettek tehetnek-e róla, hogy idáig jutottak? 
Enni és élniük kelletett. A tapasztaltak, a mélyebben 
látóknak kelletett volna elővigyázatosoknak lenni, 
fáklyát gyújtva, a bekövetkezendő bajokra rávilágí
tani. E helyett, még most is, árleszállítással kísérle
tezünk és magunk alól égetjük fel az utolsó mentő- 
hidat is. Pedig nem az a baj, hogy drágán dolgozunk, 
hanem az, hogy nagyközönségünk legnagyobb réte
gének zsebéből kiapadt a pénz és lekelletett mondania 
arról, hogy munkakészségünket igénybe vegye. Az

*) Következő számunkban visszatérek majd az apróbb 
részletkérdésekhez. Kérném azonban, hogy ezen lap „Szövet
kezeti eszme” című rovatában bárki e tárgyhoz hozzászóljon, 
vagy a meg: nem értett pontok megvilágítása tárgyában hoz
zám forduljon. Nyitray József Miskolc, Zsolcay kapu 10. sz.

üzleteinket látogató közönségnek a nagyobbik fele 
munka- és keresetnélkülívé lett. A jobbmóduak 
a nyugdíjasok és a fixfizetéses állásban lévők —- va
lamint a lecsökkent keresettel bíró iparos és keres
kedő társadalom pedig kevésnek bizonyúlt ahoz, hogy 
üzleteiknek állandó munkát biztosítson.

Ma már lisztén látjuk, hogy megtévedt lépése
ink hová vezettek. Nincsen kiút, csak úgy, ha egymás
nak békejobbot nyújtva, magunkhoz öleljük a gon
datlanul utcára szórt elesettek tömegeit a velünk egy- 
sorban osztozó külső perifériák eltévedt nyomon ha
ladóival együtt s megalakítva a helyi szakosztályok 
munkabizottságait; a lehető leggyorsabban dologhoz 
látva lerakjuk a szövet kezet be való tömörülésünknek 
létalapjait.

Előző számunkban megjelent ezen értekezésem 
elején fölvetett borbély és fodrásztermelőszövetke
zetben való tömörülésünk eszméjének sok megértője 
akadt, de számos ellenőrzője is, azok között, akik 
nem tudták ezen nagy horderejű eszmének a célját 
megérteni! Sőt akadtak olyanok is, akik úgy gondol
koznak, hogy semmi szín alatt sem hajlandók a gyön
gébb képzettségűek kevesebb, illetve kisebb produktív 
képességére rádolgozni. Igazuk van, ha így gondol
kodnak. Sietek kijelenteni, hogy ezt magam sem így 
gondoltam, ez nem is lehet így! Majd erre is rátérek, 
de most kövessük a sorrendet.

Első teendő az, hogy minden megyei székhelyen 
működő szakosztály kebelében kiválasztott munkabi
zottság által egy olyan katasztert készíttessen, amely
1. a székhelyen élő összlakosság számát, 2) a borbély- 
és fodrász szakmabelieknek ugyanezen székhelyen élő 
összlétszámát tünteti fel.

Második teendő, hogy ugyanezen „munkabizott
ság” a központon kívül, de a megyeterületén élő töb
bi, a szakmánkat képviselő egyének számáról is az 
elsőhöz hasonló katasztert készítsen lakhelyeik sze
rint, ktilön-kiilön a lakosság számát is feltüntetve.

Ezen munkálatok befejezését követőleg a köz
ponti szakosztályi választmány szakmai nagygyűlést 
hirdet a vármegyei központ székhelyére, ahol határo
zati javaslatban kimondatja, a termelőszövetkezetben 
való tömörülés szükségességét és célszerűségét. A 
többi teendő mind csupán részletkérdés, melyet a mun
kabizottság kebeléből kialakítandó adminisztrációs bi
zottság lesz hivatva az alapszabály tervezetben lefek
tetve a szakosztályi zsűri nagytanáccsal megvitatni 
és jóváhagyás végett a törvénythozó fórum elé föl
terjeszteni.

A miskolci borbély és fodrászszakosztály elnökének ün
neplése. Meleg ünneplésben részesítette Miskolc borbély és 
fodrásziparossága 25 éves házassági évfordulója alkalmából 
Peclió Lajos kartársunkat, a miskolci borbély és fodrász-szak
osztály elnökét és szeretett nejét Kerekes Erzsébet úrnőt.

Az ünnepeltek közül a férj a miskolci ipartestület alel- 
nöke és a miskolci borbély és fodrász szakosztály elnöki tisz
tét megszakítás nélkül már 20 éve tölti be. Gyönyörű virág
csokorral leptek meg a szakosztály tagjai.

A jubiláns házaspárral felnőtt borbély-, fodrász és jog
hallgató fiain és a széles körű barátain kívül Miskolc fodrász
mesterei reggelig együtt ünnepeltek.

Elkésve értesültünk ugyan, de mi is szívből gratulálunk 
a sok megbecsülésre érdemesült házaspárnak és még igen sok 
boldog éveket kívánunk, hogy eltöltsenek szeretetteik kör
nyezetében. Szerkesztőség.
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Kartársak! Rendeljék meg Bak István fftv. ip. Isk. 
tanár szerkesztésében megjelenő »Fodrászali szakirányú 
technológia« című szakkőnyvél!

A m. klr. kereskedelemügyi miniszter 
46.414-1933. K. M. szám ú rendelele a 
kozmetikai ipar gyakorlása tárgyában.

Az 1922:XI I. t. c.-be iktatott ipartörvény 48 és 
58 §-aiban nyert felhatalmazás alapján a belügyminisz
terrel egyetértőén a következőket rendelem.

1. §. Az 1922:XII. t. c. 13 §-ában 44. pont alatt em
lített kozmetikai ipar munkakörébe az egészséges bőr 
szépségének ápolása és hibáinak palástolása, továbbá a 
jelen rendelet korlátái között a hibák megszüntetése 
tartozik.

A kozmetikus iparosok:
a) a bőrnek betegségére gyanús tüneteivel nem 

foglalkozhatnak, így különösen kiütéseket, gennyes 
pattanásokat, daganatszerű képleteket, sömört, bor
ús hajmegbetegedéseket, gyulladásos arcot, izzadó, 
vörös és fagyos bőrfelületeket nem kezelhetnek,

b) a bőrbe behatoló vagy a bőrön áthatoló, a bőr
ben illetőleg a bőr alatt vagy a szervezet bármely más 
részén tartós elváltozást előidéző beavatkozást (pl. ily 
módon szőr-, lencse, szemölcs, májfolt, anyajegyeltá- 
volítást, szeplőhámlasztást stb.) nem végezhetnek,

c) Röntgen készüléket, nagyfrekvenciájú villamos 
készüléket, univerzális kapcsoló készüléket, galvánte- 
lepet, kvarclámpát, diathermiás készüléket, vagy ezek
hez hasonló, ezeket pótló készülékeket nem használ
hatnak,

d) erős hatású szert (olyan anyagot, amelyet a 
fennálló külön szabályok szerint gyógyszertárak is 
csak orvosi rendelésre szolgáltathatnak ki, valamint 
ilyen anyagot tartalmazó készítmény) sem az a) és b) 
pontok alatt említett kezelésekhez, sem más célra nem 
alkalmazhatnak,

e) a b) pont alatt említett műveletekre szolgáló 
eszközöket, továbbá a c) és d) pont alatt említett ké
szülékeket és szereket üzlethelyiségükben, valamint az 
azzal ajtó vagy ablaknyilás révén összekötött egyéb 
helyiségekben nem tarthatják, végül a d) pont alatt 
említett szereket nem készíthetik és senkinek el nem 
adhatják.

2. §. Azok a kozmetikus iparosok, akik a kozme
tikai iparra a jelen rendelet életbelépése előtt nyer
tek iparigazolványt, az 1. §. 2 bekezdésének c) pontja 
alatt említett készülékek közül a pantostat elnevezésű 
vagy azzal azonos tekintet alá eső más elnevezésű ké
szüléket,valamint a kvarclámpás készüléket tovább is
használhatják. A pantostat elnevezésű vagy azzal 

azonos tekintet alá eső más elnevezésű készüléket az 
ilyen iparosok is kizáróan szőr, lencse és szemölcs el
távolítására használhatják. Ezek az iparosok az ilyen 
készülékeknek más célokra szolgáló alkatrészeit köte
lesek leszereltetni, illetőleg más használat céljaira al
kalmatlanná tétetni és pedig olyképen, hogy a készülék

t

ilyen állapotát szembetűnő zár, plomb vagy más ha
sonló eszköz biztosítsa, s hogy a készülék tiltott célra 
csak utólag is bármikor megállapítható változtatás 
révén legyen használatba vehető.

3. §. Azt, hogy valamely kozmetikai szert az 1. §. 
2. bekezdésének d) és c) pontjai szempontjából erős 
hatásúnak kel 1 -e tekinteni, kétség esetén a kereskede
lemügyi miniszter a belügyminiszterrel egyetértőén 
állapítja meg.

A kozmetikus iparosok az üzemükben használt 
kozmetikai szereket, amennyiben azok az 1. §. 2. be- 
ezdésének d) és c) pontjai alatt megállapított fialom 
alá nem esnek, maguk készíthetik. Ha azonban csak 
kozmetikai iparra szóló iparigazolványuk van, ezeket 
a szereket is csak az üzemükben kezelt egyéneknek és 
csak a kezeléshez szükséges mennyiségben adhatják 
el, készítményeiket másoknak nem árúsíthatják, nem 
hirdethetik és semmiféle más módon forgalomba nem 
hozhatják.

A kozmetikus iparosok által készített kozmetikai 
szerek festéséhez használható anyagok tekintetében a 
35 556/1905. B. M. számú rendelet (Magyarországi 
Rendeletek Tára 287. old.) 6. §-ában foglalt rendelke
zések irányadók.

4. §. Borbély és férfifodrász, valamint nőifodrász 
iparosok a kozmetikai ipar munkakörébe tartozó te
vékenységet csak akkor folytathatnak s ilyen munka
körben alkalmazottat csak akkor foglalkoztathatnak, 
ha a kozmetikai iparra iparigazolványt nyertek.

A kozmetikus iparosok a borbély és férfifodrász, 
valamint a nőifodrász iparok munkakörébe tartozó te
vékenységet csak akkor folytathatnak és ilyen munka
körben alkalmazottat csak akkor foglalkoztathatnak, 
ha az említett iparokra iparigazolványt nyertek.

A haj festése és a haj színének bármily eljárással 
való megváltoztatása a borbély és fodrász, valamint a 
nőifodrászipar munkakörébe tartozik.

Az arcnak, szemöldöknek, szempillán k festése, 
továbbá a hajnak és szőrnek az 1. §. tilalma alá nem 
eső eltávolítása a kozmetikai ipar munkakörébe tar
tozik.

Haj ápolással és körömápolással a kozmetikus 
iparosok, továbbá a borbély és fodrász, valamint a 
nőifodrászipafosok külön iparigazolvány nélkül foglal
kozhatnak (Folyt, köv.)

Az apróhirdetések díja szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére (i fillér. Az összeg' levélbélyegekben 
is beküldhető a szöveggel. Vastagabb betűvel szedett hirdetés 
d ja 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.

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

K em ény la r íó s  h u llá m o s iíó  g ép ek !
megtekinthetők: Spitzer Dezső, Budapest Vili.,
Bérkocsis utca 18. — Telefon: 87-0-83.

Kemény-gép
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H Í R E K .
A Budapesti Mesteregyesiilés helyi csoportjának meg

alakulása Debrecenben. A budapesti Nőifodrász Mesteregye- 
siilés helyi csoportja 1933. évi december hó 14-én az ipartes
tület tanácstermében tartotta alakuló ülését. Ezen az ülésen 
alapító tagnak beléptek: özv. Komáromi Józsefné, Nagy Ka
tica, Holovitz Vincéné, Kölni Róza, Ramminger István, Mold
ván Béla, Forgács Antal, Hidegkúti János, Bodnár Mihály, 
Folgár Lajos és Kolozsvári Gyula. Határozatban kimondot
ták, hogy minden héten csütörtökön összejövetelt tartanak.

A tisztikar megválasztása december hó 28-án volt, ami
kor is titkos szavazás útján a következő tisztikar lett meg
választva. Elnök Moldván Béla, alelnök Kolozsvári Gyula, tit
kár-jegyző Ramminger István, pénztárnok özv. Komáromi Jó 
zsefné, gazda Forgács Antal, ellenőr Bodnár Mihály. Választ
mány: Nagy Katica, Holovitz Vincéné, Kölni Róza és Polgár 
Lajos. Ezen ülésen Fuchs H. Imrét a férfifodrász sz. o. elnö
két és Nagy Gábort e szaklap felelősszerkesztőjét és tulajdo
nosát egyhangúlag tiszteletbeli tagnak választották meg. El
határozta a Mesteregyesülés, hogy rövidesen egy demonstra
tív bemutatót fog tartani a szakmai érdekeltségnek az Angol 
királynő nagytermében, melyről az érdekelteket értesíteni 
is fogja. (n -y.)

A debreceni úri- és nőifodrászsegédek tisztikara. F. hó
10-én este az iparoskor termében a debreceni úri és nőifol- 
rászsegédek a következő tisztikart választották meg a jelölő 
bizottság javaslata alapján egyhangúlag: elnök Árgyellán Sán
dor, alelnökök Faragó Vince és Mezei Rózsiira, jegyzők Fe
jes Gyula és Moczok József, pénztári,ok Györffy József és 
Magyar Sándor, ellenőrök Bökönyi Sándor és Kerékgyártó 
Lajos, szerv, bizotts. elnök Ádám János, választmányi elnök 
Sóvágó Pál. Előre jelezhetjük, hogy mi ezen egyesületet 
amennyiben működésével az iparunk javát szolgálják, minden
kor a legteljesebben pártfogoljuk.

Január 31-ig kell kérelmezni az adóhátralékokra a fize
tési kedvezményt. A kormány 16.400/1933. M. E. számú rende
letével az adóhátralékok fizetésére és a 16.500/1933. M. lé. 
szánni rendeletével pádig a társadalombiztosítási hátralékok 
fizetésére kedvezményeket adott. E szirint azok az adózók, 
akiknek az 1933. évi adóelőírásuk a 25’' pengőt nem haladja 
meg, abban a kedvezményben részesülnek, hogy 1933 decem
ber 31-én fennálló adótartozásukat külön kérelem előterjesz
tése nélkül öt év alatt kamatmentesen törleszt hetik olykép
pen, hogy a folyó adóknak megfelelő összegen felül évenként 
a hátralékos tartozásra még a folyó adóknak legalább 25%-at 
kötelesek befizetni. Azok az adózók, akiknél az előírás 250 
pengőt meghalad, az adóhivataltól, akiké 1000 pengőt megha
lad a pénzügyigazgatóságtól évi 6%-os kamatleírás mellett 
ugyanazt a kedvezményt kérhetik. Akik ily részletfizetési ked
vezményben részesülnek, azoknak az előző évről fennmaradt 
hátraléka után az év folyama alatt felszámított késedelmi ka
matok 50%-át az év végén a tőketartozás javára kell elszá
molni, ha fizetési kötelezettségüknek eleget tesznek. A kérel
meket Budapesten a kerületi adószámviteli osztályoknál sza
bad beadni. Erre az érdekelt adóháti alékosok figyelmét kü
lön is felhívjuk. A rendelet figyelmezteti az adózókat, hogy a 
fizetési kedvezmények engedélyezéséről szóló értesítések, il
letőleg végzések kiadásának elhúzódása az esedékes részié 
tele befizetésének elhalasztására indokul nem szolgálhat. Aló 
a részletfizetési kedvezmény feltételeinek nem tesz eleget, az 
a további részletfizetésre és kamatkedvezményre való jogát 
elveszíti. Ha az adóhátralék 500 pengőnél nem több, a fi- 
zelési kedvezmény iránti kérvény illetékmentes. Akinek társa

dalombiztosítási díjhátraléka van és pedig 1933 január l-töl 
december 31-ig terjedő időre és az a 250 pengőt meg nem ha
ladja, abban a kedvezményben részesül, hogy külön kérelem 
nélkül, késedelmi pótléktól mentesen, egyenlő havi részletek
ben 60 havi részletben törleszt heti, feltéve, ha folyó kötele
zettségeinek eleget tesz. Az első részletet 1934 február 28-ig 
kell megfizetni. Ha a hátralék 250 pengőnél több, úgy az OT1- 
boz, illetve MABI-hoz kérelmet kell intézni. Ha a fizetési ked
vezmény feltételeinek megfelel a munkaadó, a hátralék után 
az év folyamán felszámított késedelmi pótlékok 50%-át az év 
végén a tőketartozás javára kell elszámolni. Aki az engedé
lyezett fizetési kedvezmény feltételeinek nem tesz eleget, a 
részletfizetési pótkedvezményt is elveszíti.

A kereskedelmi és iparkamara tájékoztatója a vegyé
szeti cikkek fáíisatíója tárgyában. A Pénzügyminisztérium de
cember 20-án adta ki a vegyészeti cikkek, továbbá festék és 
lakkáruk fázisrendszerére vonatkotó rendeletét, amely 1934. 
évi január hó 1-én életbe lép. A i érdélét életbelépése a leg
közelebbről érinti mindazokat a kei eskedőket, akik vegyészeti 
cikkeket és lesi. ...rukat forgalmaznak, továbbá mindazon kis
iparosokat, akik iparukat ezen cikkek feldolgozásával vagy be
dolgozásával űzik.

Ezek a kereskedők, kisiparosok, amennyiben e cikkek 
előállításával nem foglalkoznak, még 4 hónapon keresztül fi
zetni fogják eddigi átalányukat s így 1934. évi május hó 1-től 
kezdve a következő iparos szakmák mentesülnek a forgalmi 
adó akii akárhány segédet foglalkoztathatnak is: borbélyok, 
nőifodrászok, valamint fésülőnő, manikűr, kozmetikus, pedi
kűr stb.

Ezen rendelet megjelenésének napjától számítandó 15 
nap alatt mindenki, aki e rendeletben felsorolt áruk előállítá
sával foglalkozik, továbbá, aki ilyen árukat forgalomba hoz, 
tekintet nélkül arra, hogy az általános forgalmi adót eddig 
milyen módon fizette, az illetékes forgalmi adó hivatalhoz 
írásban bejelenteni tartozik, hogy milyen áruk előállításával, 
milyen munkák vállalásával, vagy milyen áruk forgalombaho- 
zatalával foglalkozik. A bejelentésben részletesen fel kell sorol
ni minden akár adómentes, akiír pedig általános forgalmi adó 
alá eső vagy pedig forgalmi adó alá vont árut, munkát. Az üz
leti tevékenységben beállott lényeges változást 15 nap alatt 
szintén He kell jelenteni.

Az általános forgalmi adót pénzben fizető vagy azt bé
lyeggel lerovó azok a kereskedők és iparosok, akik a for
galmi adóváltság alá eső áruk mellett olyan áruk forgalomba- 
hozatalával is foglalkoznak, mely áruk után az átalános for
galmi adót leróni kötelesek az általános forgalmi adómentes
séget csak abban az esetben vehetik igénybe, ha az előbb em
lített bejelentésnek eleget tesznek és az általuk beszerzett, vá
sárolt, forgalmi adóváltság alá eső árukról árúbeszerzési 
könyveket vezetnek. A pénzügyigazgatóság megengedheti, 
hogy az adózó ne a forgalmiadóváltság alá eső árúiról, hanem 
az általános forgalmi adó alatt maradt) cikkeikről vezessen 
árubeszerzési könyvet.

A bejelentési kötelezettség az általános forgalmi adót á t
alányban fizető adózókat is terheli. Az ilyen adózók átalányu
kat négy hónapon keresztül fizetni tartoznak. Ennek a ha
táridőnek elteltével átalányukat hivatalból törlik, feltéve, 
hogy forgalmi adóváltság alá eső vagy általános forgalmi adó 
alól mentes áruk forgalombahozatalával foglalkoznak.

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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C s a k  asz ig a s z s  gyösz!

BLEHfl■borotvák a legkiválóbb angol acélból1 készülnek, 
-borotvák szakszerűen vannak köszörülve, 
-borotvának tartós az éle.
-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Puma borotva francia és homorú 
éllel £  Elismert angol borotva
kések raktáron •  B LEH A  Non 
plus ultra hajvágó-olló l-a minő
ség, 18 és 19 cm 6-— pengő £  
Hajnyirógépek, fenőszijak és 
ecsetek dús raktára

Blelia—Supra-borotva félfrancia él, 4/8-as barna nyél. . 6 — P
Blelia—Szecskó- francia él, 4/8-as fehér nyél . . . 4-80 P
Blelia 20-as homorú él 3, 4 és 5/8 fekete nyél 7-20 P
Blelia 24-es „ francia él 2 /8 ................................. 4-20 P
Blelia 27-es » francia él, la fehér csontnyél . . 4-20 P
Blelia 28-as francia él, la fehér csontnyél. . . 4’20 P
Blelia 29-es V francia él, la fehér csontnyél. . . 5 — P
Blelia 33-as 1/4 homorú él, erős, fekete nyél . 5 — P
Blelia 50-es » fél homorú él, fehér csontnyél . . 7'— P
Blelia 76-os V 4 és 5/8, homorú él, fehér nyél . 8'— P
Blelia 77-es V félhomoru él, fehér csontnyéllel. . 5'40 P

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

Fontos!
Szenzáció!

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

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

Kérjen díjtalan bemutatási

GAÁL SÁNDOR,.
Telefon: 42-1-16. Budapest, VII., Rákócziját 1. sz.
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