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A tanonckérdés reformja.
Irta: Dr. Olasz. Vilmos, keresk. és iparkamarai h. titkár.

Az élet a fejlődés és haladás. Fejlődés és haladás 
nélkül az élei el sem képzelhető. E két tényező hiánya 
az élet tagadása. A megállás, a tespedést, a hanyat
lást jelenti. A fejlődő élet nemcsak a szükségletek 
újabb és újabb légióját szüli, hanem azokat kifíno- 
mítja érzékenyebbé és igényesebbé varázsolja. Ezek 
kielégítése nemcsak nagyobb figyelmet, szakmai tu
dást, gyakorlati tapasztalatot igényel, hanem nagyobb 
körültekintést, kifinomultabb ízlést, vagyis a szakmai 
tudáson kívül mindegyre szebben, gondosabban és Íz
lésesebben összeállított miliőt. Az élet ezen haladása 
nemes versenyre hívja a tudást. A fejlődés útján űzi, 
hajtja az ipari életet is. Ha az élet ezen haladásával 
a szakmai ipar fejlődése lépést tartani nem tud, ha 
megáll, ha elmarad, e tespedés határköve lesz azon 
zuhanó lejtő kezdetének, mely annak a szakmai ipar
nak halálát jelenti. A haladó élet hívó szava tehát az 
amidőn a szakmai ipar művelői mind lázasabban, mind 
nagyobb gonddal és figyelemmel keresik a haladás, 
a fejlődés útját s törekszenek annak az útnak a meg
találásán, mely minél szakszerűbb, finomabb és ver
senyképesebb alkotáshoz vezet.

E célt biztosító egyik legfontosabb út, a szakmai 
ipar jövőbeli művelőinek helyes, gondos és alapos ok
tatása, a megfelelő tanoncképzés. E kérdés nagyfon
tosságát igazolja, hogy a szakmai iparok körében 
mindegyre több szó esik a helyes tanoncképzésről, 
mind gyakrabban és erőteljesebben merülnek lel kí
vánalmak és óhajok, amelyek a haladó, fejlődő élet 
kívánalmait figyelcmbevéve reformok végrehajtását 
sürgetik a tanoncképzésnél. Valóban meg kell állapí
tani, hogy e kérdés nagyhordereje feltétlenül indo
koltéi és nélkülözhetetlenül szükségessé teszi azt, hogy 
az egyes ipari szakmák szaklapjainak hasábjain, e 
kérdés minél alaposabb és gondosabb megvitatás tár
gyéi véi tétessék.

A borboly- és fodrászipar, ■ felölelve a férfi- és

nőifodrászipart, - - a haladó és fejlődő iparok sorába 
tartozik. M i sem természetsebb tehát, ennek bizony- 
ságakép, hogy szaklapjainak hasábjain igen gyakran 
képezi megvitatás tárgyát a tanoncképzés helyes re
formkívánalmainak és módozatainak megállapítása.

A szakmai érdekeltség e téren felmerülő kívánal
mai két csoportra oszthatók. Az első csoportba soroz
hatok a tanoncképzést szabályozó törvények és ren
deletek módosítására irányuló kívánalmak.

Általános kívánalom az iskolai előképzettséget 
szabályozó 1922:X11. t. c. 84. §-ának módosítása. A 
jelenleginél magasabb iskolai előképzettség kívánása 
egyöntetű a szakmai ipari érdekeltség körében. De 
ezen mérvnek megállapításánál megoszlanak a véle
mények. Az érdekeltség egy része azt óhajtja, hogy 
tanoncnak csak a középiskola négy osztályát sikerrel 
elvégzettek legyenek szegődtethetők. A másik rész 
csak a középiskola második osztályának sikeres el
végzését tartja megkívánhatónak. Sokan megeléged
nek azzal, ha a beszegődtetend'ő tanonc az elemi is
kola Vl-ik osztályának sikeres elvégzését tudja iga
zolni. E kívánalom indokát képezi az, hogy a nagyobb 
előképzettséggel rendelkező tanonc könnyebben és 
tökéletesebben el tudja sajátítani nemcsak a szakmai 
tudást, de a nagyobb előképzettségű tanonc több 
megértést és gondot fordít ez ipar gyakorlásánál nél
külözhetetlenül szükséges hygiénia és tisztaság köve
telményeire, valamint a munkájukat igénybevevő kö
zönséggel szemben tanúsítandó udvarias, figyelmes és 
előzékeny magatartásra és bánásmódra.

Vitán felül áll s mindannyian érezzük, hogy a 
szakmai ipar fejlődése nélkülözhetetlenül szükségessé 
teszi a tanonc iskolai előképzettségi fokának emelését. 
De felettébb nehéz ennek helyes méretét megállapí
tani. A szakmai érdekeltség fentebb említett három 
fokozatú kívánalmának bármelyike haladást jelent a 
jelenlegi állapotokkal szemben, de hogy ezek közül 
melyik a helyesebb, annak mérve megállapításánál, 
csak a gyakorlati élet tapasztalata és beható megvi
tatása alapján történő mérlegelés mellett lehet eldön
teni. /: kérdésnél ugyanis az arany középutat kell meg-

1



VIDÉKI ŰRI- ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

találni, mert ha helytelen a túl alacsony mérvű iskolai 
előképzettség megállapítása, éppen olyan helytelen le
hetne annak túlméretezése, mert míg az előbbi módot 
nyújt a kevésbé értékes elemeknek e pályán történő 
elhelyezkedésre, addig a túlméretezés igen sok eset
ben, igen értékes egyedeket zárhat el e pályán történő 
érvényesülés lehetőségétől.

A második, az e csoportba tartozó kívánalmak 
közül a tanidő tartamának emelésére irányul. Az 1922: 
XII. t. c. 89. §-a a tanidőt általában olymódon szabja 
meg, hogy az két évnél rövidebb és négy évnél hosz- 
szabb nem lehet.

A szakmai érdekeltség általános óhaja a tanidőnek 
egységesen, négy évben történő megállapítása. A 
szakma sokoldalúságával indokolják e kívánalom 
helytálló voltát s ez indoklás helyes is. A megfelelő 
képesítéssel rendelkező tanoncnak valóban nem elég, 
ha csak beretvát, ollót, s nyírógépet tudja ügyesen 
használni, hanem ismernie kell az összes hajmunkát, 
hajápolást s haj festést, a szakma álla l használt szerek 
alkalmazásának és használ hatásának módját s rendel
kezni az ismeretek azon fokával, mely e szakma terén 
a magasabb igények kielégítésére is képes. Ha ezen 
sokoldalú ismeretek elsajátíthatásának időtartamát 
négy évben állapítanák meg, ezt túliiosszú időnek 
semmi esetre sem lehetne minősíteni.

A kívánalom harmadik részét, a foglalkoztatható 
tanoncok számának továbbmenő korlátozása képezi. 
A 152.288/1931. K. M. sz. r. a foglalkoztatható tanon
cok számát már korlátozta. E rendelet ugyanis ki
mondja, hogy a segéd nélkül, vagy rendszerint 2 se
gédet foglalkoztató munkaadó, legfeljebb 2 tanoncot, 
minden további, rendszerint foglalkoztatott 2 segéd 
után egy-egy tanoncot, tehát 4 segéd foglalkoztatása 
esetén legfeljebb 3 tanoncot, 6 segéd foglalkoztatása 
esetén 4 tanoncot és így tovább, lehet alkalmazni.

A szakma érdekeltségének kérelme arra irányul, 
hogy ha a munkadó segéd nélkül, vagy ha rendszere
sen csak 2 segédet tart, csak egy tanoncot, 4 segéd 
után 2 tanoncot, 6 vagy hatnál több segéd után 3 ta
noncot foglalkoztathasson, 3 tanoncnál több egy 
üzemben sem legyen alkalmazható. E kívánalom in
dokát nemcsak a túltermelés meggátlása, hanem a 
helyes, szakszerű és kifogástalan tanoncképzés képezi.

E csoportba tartozó negyedik kívánalom az, hogy 
a nőifodrászipar vétessék ki a túlnyomó részben nők 
által iizött iparok sorából s ennek folytán szüntettessék 
meg a 78000/1923. K. M. sz. r. 50 §-ával biztosított az 
a kedvezmény, hogy a 20-ik életévüket betöltött nők 
9 hónapi tanonci és 9 hónapi segédidő igazolt eltölté
se után, a nőifodrászipar s a 141.139/1929. K. M. sz. r. 
szerint az ezzel rokonipart képező borbély és fodrász
ipar gyakorlására jogosító iparigazolványt megkap
hassák. Ez a lehetőség az iparok önálló gyakorlására 
jogosító iparigazolvány megszerzésére törekvő fé rfi
akkal szemben nemcsak egyenlőtlen, indokolatlan, de 
határozottan igaztalan elbánást jelent, miért is e kivá
nalom teljesítése elsősorban kézenfekvő.

A megfelelő s helyes tanoncképzésnek nagy hát
rányát jelenti a 18-ik életévüket betöltötték számára 
biztosított az a lehetőség is, hogy a tanoncidő eltöl
tése nélkül az 1922:X11. t. c. 111 §-ának harmadik be
kezdése alapján munkakönyvhöz juthatnak. A hely
telen, a fogyatékos szakmai tudásnak, a boldogulás 
hiányának és a szakma fejlődésének akadályát, a gya
kori életben hányszor találhatjuk meg az ily esetek

nél. A tanoncévek eltöltése nemcsak a nagyobbfoku és 
alaposabb szakmai tudást, de a fegyelem és reudsze- 
retet fokozottabb mérvét biztosítja. E kívánalmak 
megvalósítása valóban elősegíti a helyes és jobb ta
noncképzés lehetősége állal, az ipari szakma tökéle- 
tesbedését és fejlődését. De tudatában kell lennünk 
annak is, hogy az esetben, ha a tanoncképzést szabá
lyozó törvények és rendeletek módosítására irányuló 
fentebbi kérelmek 100 %-ban is teljesíttetnének, még 
ezen törvényszakaszok és rendeletek módosítása egy
magában a kifogástalan és helyes tanoncképzést nem 
biztosíthatja. Az elérendő sikert 100 % - bán e kívánal
mak biztosítása mellett, csak az hozhatja meg, ha a 
tanoncképzés második csoportjába tartozó reformokat 
is 100 % -bán valósíthatjuk meg. A tanoncképzéssel 
kapcsolatos második csoportba tartozó kívánalmak 
nem jogszabályok módosításával, hanem a munkaadók 
által végzendő gyakorlati tanítási módok megfelelő 
átszervezésével biztosíthatók.

Számtalan munkaadó elismerést és tiszteletet pa
rancsoló szorgalommal, türelemmel és odaadással ok
tatja és tanítja tanoncát az ipari munka gyakorlati 
részének elvégzésére. Senki sem vonhatja munkaadó 
e tevékenységének nagy értékét kétségbe. De bármily 
tökéletes legyen is ez a gyakorlati kiképzés, a tanonc- 
kiképzés tökéletesének nem mondható, ha a munka
adó a szakmai ipar értékelésére, megbecsülésére és 
igaz mélységes szeretetére tanoncát meg nem tanítja. 
A gyakorlati tudás hiányai a későbbi évek során még 
pótolhatók, de ha a tanonc szakmai iparának értéke
lését és igaz szereidét leikébe be nem vési, ezt későb
ben már pótolni nem tudja, mert ez esetben a munka 
végzésénél, nem a szakmája iránti szeretet képezi mun
kálkodásának rugóit, hanem legjobb esetben a köte
lességérzet, vagy munkaadója szigorától való félelem. 
Már pedig az eredményes, a helyes és lelkiismeretes 
munka szempontjából, hogy mit jelent a foglalkozást 
űző foglalkozásának szeretet érzete, azt gyakorlati 
emberek előtt kifejteni felesleges munkát jelent. A ta- 
noncnevelésnek ez a része, elismerhetjük, hogy a leg
nehezebb, de a helyes és eredményes tanoncnevelés- 
nek egyedüli alapkövét képezi. E szakmának egyik 
régi közszeretetben és köztiszteletben álló tagjával 
ipari körben beszélgettünk a szakma különböző kí
vánalmairól, a megoldandó kérdésekről és a jövő 
megvalósítandó feladatairól. A szakma igaz szeretete 
öreg barátunk szemének csillogó fényét e beszéd köz
ben felragyogtatta, hangján, beszédjén úrrá lett szak
májának igaz megbecsülése és értékelése. Ez őszinte 
érzés erejével, meggyőző érveivel a jövő kívánalmait 
nemcsak megértették, de megmásíthatatlan tudattá 
tették azt, hogy ez ipari szakma fejlesztéséért és ha
ladásáért nemcsak szükséges, de feltétlenül kell is váll
vetett, őszinte munkálkodást kifejteni. A beszélgetés
ben résztvevők mindannyian jóleső érzéssel hallgat
hatták e szavakat, mert a szakmai szeretet ily őszinte 
és hatalmas megnyilvánulása a legértékesebb záloga c 
szakma szebb, boldogabb jövője megteremtésének és 
haladásának. A szakma ezen mély, meleg és őszinte 
szeretetét be kell oltani a szépért és nemesért lelke
sedni tudó fiatal tanoncok leikébe, s ha ez megtörté
nik, úgy a szakma jövő gyakorlóinak mindegyike nem
csak egyszerű munkása, de lelkes és eredményes mű
velője is lesz, e szakmai ipar fejlesztésének.

De fontos, hogy a tanoncok leikébe céltudatos 
tanítással belevésse munkaadója a tisztaság, a rend és
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a higiénia szereletét. Ez fontos mindenütt, de főként 
ezen ipari szakmánál, mert it t  nélkülözhetetlen és el- 
engedhehtetlen feltételt képez. A tanonc vérévé kell 
tenni annak tudatát, hogy e téren csak a 100 %-os 
pontosság biztosíthatja a legelemibb kötelesség telje
sítését. E téren a legcsekélyebb mulasztás vagy ha
nyagság sem menthető, engedhető meg.

S végül, de nem utolsó feladatként kell megem
lítenünk azt, hogy e szakma gyakorlóinak boldogu
lásához elengedhetetlen feltétel az, hogy a szakmun
kát igénybevevő közönség gondos, figyelmes és elő
zékeny kiszolgálásba részesüljön. A fogyasztóközön
séggel szemben tanúsítandó figyelmes bánásmód, ha 
szükséges is minden ipari szakmánál, de ezen ipari 
szakmánál ez a szükségességet is meghaladva, egye
nesen nélkülözhetetlen. Más ipari szakmánál lehet, 
hogy a jó munkáért a modortalanabb iparost is felke
resi a fogyasztó, de ez ipari szakmánál a jó munka 
nélkülözhetetlen előfeltétele a jó modor, s ennek hi
ányát még a szakszerű ipari munka végzése sem pó
tolhatja.

A helyes és eredményes tanoncképzéshez tehát 
egyedül a jogszabályok reformja nem vezethet, ha e 
reformok mellett keresztül nem visszük a gyakorlati 
tanítás igen sok esetben nélkülözhetetlen reformját. 
Ezek együttesen biztosíthatják csak a helyes és k i
fogástalan tanoncképzést és ezen át ez ipari szakma 
további fejlődését, igazi haladását s ennek eredménye
ként a szakma művelőinek jobb és boldogabb jövőjét.

A jogosulatlan Iparűzés 
következm énye.

Irta: Nagy Gábor.

Lapunk hasábjain, gyűléseken, kongresszusokon 
állandóan a tárgysorozatról soha el nem maradhat a 
többek közül, a jogtalan ipartizők káros tevékenysé
gének a tárgyalása és annak a segítésének módozatai, 
amellyel ezen káros tevékenységeket meggátolni le
hessen azért, mert ezen jogosulatlan iparűzés való
sággal már létalapjában renditette meg, a kötelezett
ségnek mindenkor eleget tett és tevő kartársainknak.

A jogosulatlan ipartizők „specialitása" az, hogy 
mindég olyan „stróman” áll mögöttük, aki az iparát 
burkoltan át adja, t. i. fiók üzlet címen megy a kon
tárkodás, a törvényes bejelentések megtételével, amely 
cselekmény ugyan valótlan, de ezt bizonyítani olyan 
ritkán lehet, hogy bátran azt lehet mondani, szinte 
lehetetlen.

En, mint szakképviselő igen sokszor voltam ilyen 
tárgyaláson és az eredmény rendesen az volt, hogy a 
terheltek mentesültek a büntetések alól.

Most ugyan balul végződött egy ilyen eset, ame
lyet szükségesnek tartok ezúton is ismertetni:

A szakosztály elnökségéhez panasz érkezett, hogy 
Szabó Lajos jogosult iparral rendelkező kartársunk 
üzletét eladta Ferenczi József borbélysegédnek, bár az 
eladó neve továbbra is kint szerepel, pedig a város te
rületéről eltávozott, a vevő ellenben, mint segéd be 
van jelentve az eladónál és az üzem megy tovább.

A panasz tisztázása végett az Ipartestület soron 
kiviil nevezettet behívta, a cselekmény bizonyítva volt 
és utasította Ferenci Józsefet a régi tulajdonos cim-

táblájának azonnali eltávolítására és 3 napot adott 
iparigazolványának megszerzéséhez. A lejárt határidő 
után nevezett kijelentette, hogy hiba van az iratai kö
zött, ő t. i. kiskorú, ellenben üzletét, mint fióküzle
tet X. Y. megvette, de ő mint segéd továbbra is ott 
fog maradni. Ez történt f. hó 9-én, amikor mint szak
osztály elnökének tudomásomra jutott d. u. / órakor. 
Én ezen ügyet az Ipartestületen jegyzőkönyveltettem, 
személyesen átvittem az I. fokú rendőri büntető bíró
sághoz és soronkivüli intézkedést kértem.

Ez meg is történt. Másnap 10-én, azaz szombaton 
9 órakor ezen ügy tárgyalva lett. A cselekmény telje
sen, úgy a terhelt, mint a tanuk kihallgatása alapján 
bizonyítva lett. Mint szakképviselő, kértem a súlyos 
büntetést, reá mutatva arra, hogy ezek azok az ipari 
kontárkodások, amelyek már rombadöntötték tisztes 
iparunkat. Rámutattam arra is, hogy itt olyan borbély 
üzlettel állunk szemben, amelyiknek van ugyan gaz
dája, de joga az önálló iparűzésre nincs, ellenben egy 
törvényes kijátszással állunk szemben. Kértem a ki
szabandó büntetésen kívül a további jogosulatlan ipar
űzés megakadályozása végett az üzlet azonnali be
zárását.

A rendőri büntetőbíróság meghozta a következő 
ítéletet: „Bűnösnek mondja ki Ferenczi József 21 éves 
debreceni lakos borbély-fodrászsegédet jogosulatlan 
iparűzésben, ezért a vonatkozó ip. kih. törvényszakasz 
értelmében 30.— pengő pénzbüntetésre, nem fizetés 
esetén 5 pengőnként egy napra, összesen 6 napra át
változtatható elzárásra Ítéli. Tekintettel arra, hogy a 
jogosulatlan ipar továbbíizésének megszüntetését in
dokoltnak látja, az üzlet azonnali bezárását is elren
deli a hatóság, szükséghez képest karhatalommal is.”

A terhelt a pénzbüntetés enyhítéséért, a szakkép
viselő pedig súlyosbításért megfelebbezte az ítéletet.

*
Az üzletet szombaton fél 1 órakor bezárta a ha

tóság, amely a feljelentés megtétele szerint 24 órán 
belül történt meg. Szolgáljon ezen eset figyelmezte
tésül mindazoknak, akik iparunk tönkrejuttatásához 
ilyen utón és módon akarnak még jobban hozzájárulni.

A karíársak figyelm ébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként

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

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

A szegedi kartársak a szaklapot példányonként 
Pásztor Imre kartársunknál szerezhetik be, Szent Ist
ván tér 6. sz. alatt, ahol egyben bárminemű hirdetés 
is feladható.

A miskolci kartársak a Szaklapot példányonként 
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.
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A debreceni Úri- é s  Nőifodrászmeslerek 
szakosztályainak fuzionálása.

írta: Törzsök József, Debrecen.
. . . Hosszú és kínos vajúdás után, végre sikerült 

az Urit'odrászmesterek Szakosztályának a rokon Női- 
fodrászmesterek szakosztályával elérni azt, hogy egy 
szakosztályba tömörüljenek.

A Nőifodrász szakosztály ugyan még mindég a 
lelki tusáját vívja és szemmel láthatólag annak a lát
szatát kelti, mintha feláldozta volna magát, csak a 
kényszer hatásának engedett. A dolog lényege ellen
ben más. A többség akarata győzött, amely az Urifod- 
rászmesterek Szakosztálya vezetőségének körültekintő 
és fáradhatatlan, egyenes munkájának az eredménye.

Önfeláldozást ugyan a Nőifodrász szakosztály 
nem követett el, azonban meg lehet érteni. A megértés 
és megszokás ugyan egyelőre nehezen fog menni, 
ehez idő kell. Úgy hiszem, hogy Iassan-lassan ez is 
meg fog történni és be fogja hozni a szakosztályba a 
szeretet és a megértést. Lehet, hogy idők múltával, 
de meg fogjuk a közös szenvedésben találni azokat a 
szálakat, melyek a testvériséget és a szeretetet kötik 
egymáshoz. Ennek a házasságnak le kell bontani azo
kat a falakat, melyek a két rokonlelket egymástól ed
dig elválasztotta.

Nem csak a jóból és a rosszból, de a tudásból is 
osztályrészt kell adnunk egymásnak! Nem szabad töb
bé a nagyoknak a kicsiny társaik felett keresztül néz
ni. Minden ember érték. Miendenki lehet nagy. Kell, 
hogy kicsinyek is legyenek. Akik tudnak tanítsanak, 
akik nem tudnak, azok ne szégyeljenek tanulni.

Egyesült erővel, kölcsönös megértéssel, a legne
hezebb feladatot is könnyen keresztül viheti az ember. 
Szükséges a megfontolás. Elhamarkodott dolgok elébb 
utóbb kóros tünetekké lesznek. Épen ezért óva intem 
a már előre lemondott tisztikarok helyébe megválasz
tott tisztikart, amelyet az egyesült többség bizalma 
emelt tisztségére, hogy a tisztségüket úgy vállalják 
el., ha annak eleget is tudnak tenni!

Az mellékes, hogy kik lesznek a közös elnöki kar 
tagjai, fő az, hogy komoly és tevékeny emberek le
gyenek. Erőszakosan rábeszélni valakit, bármelyik 
tisztség betöltésére nem szabad. Szerepet a közéleti 
működésben csak olyan egyén vállaljon, aki szívből, 
lélekből, örömmel, érdem és érdek nélkül híd dol
gozni a köznek.

Soha olyan erős kritikával még vezetőség nem ál
lott szembe, mint ezek után. Mindenki kritikus lesz! 
Nem szabad azonban csüggedni. Ha valamikor igen, 
úgy most már igazán büszkeség lesz a közért síkra 
szállni. Nem akarok tanácsadó lenni, de fel kell, hogy 
említsem azokat a fontos kötelességeket, melyeket a 
jövőben megválasztott tisztikarnak már most a prog- 
rammjának első pontjaiba fel kell venni.

1. Az iparfejlesztés és az árszabály rendezése.
2. A továbbképző tanfolyam megvalósítása.

3. A tanuló ifjúság részére külön szakiskolának a 
felállítása.

Nem akarunk többé kulisszák mögötti bemutatók
ról hallani. A tudás „közös kincs”, elrejteni joga sen
kinek nincs. Legyünk gerinces és tenni akaró iparo
sok. Van még egy nagyon kedves gondolat felvetve. 
Ez ugyan nem az én ideám, csak tolmácsolom, mert 
nagyon szép téma, a zászló kérdés. Ma már majdnem 
minden nagyobb intézménynek van zászlója. Szakosz
tályunk az egyesítéssel kb. 230—300 tagot fog szám
lálni, tehát szükséges volna egy zászló. A zászló fel
avatása impozáns volna, ha a két szakosztály egyesí
tése a hatósági jóváhagyások után befelyezést nyer
nek. Fel tehát kartársaim a közös ügyért, fel a mun
kára.

#
F. hó 12-én ezen egyesitett szakosztályt az Ipar

testület hivatalból elnökség választó közgyűlésre hív
ta össze, melyen a tagok nagy számban vettek részt. 
A választás titkos szavazás utján, a legnagyobb rend
ben folyt le. Az Ipartestület részéről Vági István ip. 
test. elnök és Lechner Lajos ip. test. jegyző voltak je
len. A titkos szavazás ered'ménye a következő: elnök: 
Nagy Gábor, társelnök: Kolozsvári Gyula, alelnöknek 
pedig Ivánovits Lajos és Bodnár Mihály kartársak let
tek megválasztva.

Felhívás !$)
Igen Tisztelt Kartárs Úri

A székesfehérvári úri- és nőifodrász szakosztály 
hosszú tapasztalat és megfontoltság után ama határo
zattal, illetve kéréssel fordul a sz. o. vezetőségeihez, 
hogy a borbély és fodrász iparban ádáz harcot űző, 
iparunkat, üzletünket, létünket és jövőnket tönkre
tevő árrombolókat megfékezze és a rombolást meg
szüntesse. A jelenlegi forma, vagy szokás, hogy a kar
társak a szakosztály keretében megállapítanak árakat 
és azt nem tartják be, ezáltal komolytalanná teszik 
magát a szakosztályt és tönkreteszik elsősorban azon 
önérzetes kartársakat, akik az egyenes úton haladnak. 
De tönkreteszik saját magukat is. Belátjuk, hogy mi 
ezen határozat kivitelezéséhez gyengék és képtelenek 
vagyunk, hiányzik belőlünk a gerinc. Segítőre, gyámo- 
litóra és törvényes eszközökre van szükségünk. Javas
latunk a következő: Dunántúli városok fodrász szak
osztályai ama kéréssel fordulnak az Iparkamarák ut-

*) Fenti „Felhívást” szívesen közöljük, de megjegyezzük 
azt, hogy n Debrecenben megtartott Országos Kongresszusunk 
a többek között az árszabályozás kérdésében is határozati ja 
vaslatot dolgozott ki és fogadott el, amely kérelem jelenleg a 
Kereskedelemügyi Minisztériumban elintézés alatt áll. A ha
tározati javaslat országos jellegű. Mindenesetre elismerésre 
méltó a szakosztály körlevele és az, hogy iparunk érdekében 
igyekeznek minden lehetőt elkövetni. Felelősszerkesztő.

A z  Ip a ríe s liile í K a rá c so n yi V á s á ra
1934. évi december hó 18-461 24-sg p  az Arany B ika dísztermében
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jaii a Kereskedelemügyi Miniszterhez, hogy ad'assék 
meg az a jog törvényes rendelkezés folytán a fodrász 
szakosztályoknak, hogy az elsőfokú Iparhatósággal 
vagy Ipartestülettel karöltve árszabályt, illetve árat 
minimáljanak és aki a minimált árakat nem tartja he, 
arra nemcsak erkölcsileg lehessen hatni, mert sajnos 
az emberekből kihalt az egymás iránti jóérzés, hanem 
anyagilag is érintve legyen, bírságolják meg. Tehát 
azon fodrász, aki a minimált áron alul dolgozik, ez
által veszélyeztetei az összesség érdekét, veszélyezteti 
a közterhek viselését, büntetessék meg.

Arra kérjük T. Címedet, hogy a szaklapban kö
zölni szíveskedjen, hogy az itt leirt és vázolt sérelmek 
kérvény-mintája most van kidolgozás alatt. A kérvény- 
mintát 50 fillér bélyeg beküldése ellenében bárkinek 
postafordultával meg fogjuk küldeni. Kérvényünk kö
rül vonalazva, a sérelmek feltárva és kellőleg alátá
masztva, bízunk benne, hogy munkánkat siker fogja 
koronázni.

Szives közlését kartársi üdvözlettel köszönjük: 
Ács Ferenc sz. o. jegyző. Juhász Jenő sz. o. elnök.

A debreceni iparleslfilei állat 
rendezendő bazárszerü Ipari vásár 

szabályzata.
1. Minden önálló, de csakis helybeli iparos, aki ké

pesítéshez kötött mesterséget iiz, jogosult a vásáron 
saját készítésű termékeivel résztvenni.

2. A résztvevő iparos jogosult termékeit a vásá
ron eladni s azokat pótolni, megrendelést felvenni.

3. A résztvevők saját készítményeikből önként, 
saját belátásuk szerint, az Ipartestület Elaggott Ipa
ros-alapja javára, egy-egy nyerőtárgyat adnak.

4. Mivel a résztvevő helydijat nem fizet, a rende
ző bizottság azt a területet, amelyet elfoglalhat, úgy 
jelöli ki, hogy egyrészt a kiállító cikkeinek megfelel
jen, másrészt nagyobb területet ne vegyen igénybe, 
mint amennyit a jelentkezések száma megengedhet. 
A helyki jelölésnél elsősorban azok vétetnek előnyös 
beosztásba, akik ipartestületi tagsági d íjja l hátralék
ban nincsenek, vagy ha vannak is, de a hátralék a két 
évi d ijat el nem éri.

5. A kijelölt területet a jelentkező vissza nem uta
síthatja. Ez ellen óvás nem emelhető.

6. Tüzbiztositási dijat minden egyes résztvevő tar
tozik fizetni a biztositó intézet nyugtájára.

7. A helyi díszítést az ipartestület végezteti centra
lizáltan s az önköltségi összeg viselése minden részt
vevőre kötelező. A költség a terület nagysága szerint 
számoltatik el. A díszítés anyaga a testület tulajdo
nába megy át.

8. A kiállított tárgyakért az ipartestület nem sza
vatol, ezért a résztvevő saját maga érdekében gondos
kodjék felügyeletről. É jje li felügyeletről az ipartes
tület gondoskodik.

9. Aki a vásárra kellő időben ki nem rakodik, he
lye más jelentkezőnek lesz kiadva.

10. Akikről az állapíttatnék meg, hogy árusítása 
a kari tisztességbe ütköző, vagy az ipari tisztesség el
len vét, úgy a vásár rendezősége őt eltilthatja az áru
sítástól, sőt a vásár területéről is kizárhatja, mely 
esetben az Ipartestület még az Ipartestületi Szék elé 
is utalhatja. Ezért az Ipartestület semmiféle oly cse
lekményt el nem tűr, amely a tisztességtelen verseny
ről szóló törvénybe ütközik.

11. Minden résztvevő köteles készítményeit a ki
jelölt helyen, december hó 17-én este 8 óráig kirakni, 
elrendezni és a vásár zár napján este 9 óráig elszállí
tani, mivel a rendezőség az otthagyott árukért semmi
féle felelősséget nem vállal.

12. Jelen szabályzatban foglaltak, a jelentkezési 
lap aláírásakor a résztvevőkre kötelezővé válnak.

M e o & iv ó -
A Budapesti Nőifodráiszok lpartestülete 1934. no

vember hó 25-én, vasárnap délután 4 órai kezdettel a 
Budapesti Női fodrász Ipartestület u j otthonában, V ili. 
Rákóczi-ut 17. I. em., otthonavató ünnepélyt tart, 
mely alkalommal a Budapesti Nőifodrász Iparlestület 
Önképzőköre, a Nőifodráiszok Mesteregyesülése és a 
Hölgyfodrászsegédek Orsz. Egyesülete részvételével 
nagy divatbemutató revüt rendez. Bemutatva lesznek a 
legújabb nappali, estélyi, fantasia és történelmi f r i 
zurák. A bemutatót társas vacsora és tánc követi. Az 
otthonavató ünnepélyre és a nagy divatbemutatóra az 
Ipartestület vezetősége az ipari érdekeltségeket és az 
ország összes nőifodrászait tisztelettel meghívja.
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SIMPLEX a technika legújabb vívmánya szerint készített, könnyen kezel
hető PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSÚ villamos tartós ondoláló 
készülék.
Beszerzési ára fűtőtestenként P 10. Üzemköltsége minimális.

egyedüli hajfesték, mely csak fodrászok útján jön forgalomba. 
100 %-ig biztos és garantált méregmentes.

Tarlós ondolálásra 
rendkívül alkalmas

b *  jjj *“ ■■■ B |V  |  JT“ “ No. HL olajfürdők alkalmazása a festett és ondolált haj ápo
lj | A  I  I—  1 , 0 1  J A J  f*™ lásához nélkülözhetetlen. Ezen kezeléstől a haj visszanyeri 
I I  Ál L a  S I S sa l ó r a  erejét és rugalmasságát.

Kérjen ismertetőt, melyet DÍJTALANUL küldünk.
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Halottalc napján . . .
Irta: Törzsök József, Debrecen.

Egybeforr a lelkünk, szivünk egyet érez, 
Felszakadt sebeink, ma mindőnknek vércz.

komoly erők sokkal többet tudnak elérni mindég, 
mint az asztalt csapkodó tömegek.

Most már úgy látszik a nagy válaszfal le dönte
tett. ezek szerint nem kell félni a gyáván megfutamo
dott egértől.

Jöjjön a becsületes békés munka és adjuk visz- 
sza a becsületes kenyér lehetőségét a fodrász iparnak.

Temetőben járunk, halottakhoz szólunk,
S mindegyik sirhantra virágokat szórunk.

Gyertyalángok között kedvesünket látjuk  
S lelkűnkben egymásnak mindent megbocsátunk.

K O Z ME T I K A
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A fodrászipar munkásainak 
helyzete a fővárosban.

irta: Vértesy István,
a Hölgyfodrász Segédek Országos Egyesületének 

titkára, Budapest.
Október 15-én megjelent cikkemben, már utal

tam egy pár dologra, hogy mi történt a fővárosban az 
egyetemes fodrásziparban és rövid'en utaltam arra is, 
hogy mit kell tennünk, hogy előre haladjunk ezen az 
igazán rögös úton.

Ma már egész nyugodtan tollat merek ragadni és 
meg irhatónak találom azt a tényt, hogy a megegye
zés első eredménye, a „Paritásos munkaközvetítésre” 
vonatkozó megállapodás alá Íratott. Azt hiszem, hogy 
minden érdekelt, nyugodt lelkiismerettel tette ezt, már 
csak azon reményben is, hogy egy üdére nyomás alól 
felszabadult és remélni lehet, hogy a tisztogatás is 
komoly kezdetét fogja venni.

Lényegében ugyan nem mondható 100 %-os si
kernek, sem az egyik, sem a másik oldalon. De a mai 
körülményeket figyelembe véve és az események mér
legelésével megindult tárgyalások sorozatai és a gyű
léseken megjelentek figyelembe vétele után olyan ha
ladásnak mondható, amit remélni lehet, hogy a továb
biak folyamán a jobb belátás felül kerekedése és a 
gazdasági viszonyok esetleges javulása lényegesen 
meg fogja javítani a mai megállapodás formáját.

A lényege a megállapodásnak főleg arra szorít
kozik, hogy az elhelyezések egy semleges helyen tör
ténjenek, amely felöleli úgy az úri, mint a nőifodrász 
iparban foglalkoztatott minden rétegének munkásait, 
illetve annak elhelyezését (erre a célra megválasztott 
bizottság felügyelete alatt) ki akarjuk küszöbölni az 
ipar évtizedek hibájait, a zug elhelyezést és ezzel kap
csolatosan a tisztességtelen verseny megszüntetését.

Ennek azonban legfontosabb tengelye a komoly 
egyesületekbe való tömörülés is, mely által komoly és 
megbízható munkások nevelése is megindulhatna, ami
vel úgy a munkaadók, mint az ipar is gyorsabban tud
na lépést tartani a követelményekkel és technikai fej
lődésével kialakult igényeknek.

A fentiek ecsetelésével megoldhatónak tartok egy 
olyan collectiv szerződés megkötését is, amivel tény
leg elérhetnénk a nagyobb darab becsületes kenyeret. 
Ez azonban úgy látszik, egy távolabbi esemény fog 
lenni, ha addig valami nem fogja ezt is siettetni.

Ezen megtörtént dolgok legyenek fényes doku
mentumok azoknak, akik úgy látták, hogy a széthú
zással többre jutnak, mint a békés összetartással. A

Kenőcsök haíása a bőrre.
Olajok használata.

Mondanunk sem kell, hogy az avas zsír és olaj, 
mint kozmeticum használhatatlanok. Nem használha
tók továbbá azok az olajok sem, melyek a levegőn 
könnyen beszáradnak (pl. len, diólaj). Ezekkel a köny- 
nyen bomló u. n. állati és növényi zsírokkal szemben 
állanak az ásványi zsírok, melyek egyáltalában nem 
avasodnak, ezek tudományos értelemben véve tulaj
donképen nem is zsírok, de a kozmetikai célokra még
is igen kiterjedten használják őket, mint megbízható 
zsiradékot. Ide tartozik első sorban a finom amerikai 
vaselin és a mindenki által ismert paraffin olaj.

Ezeken kívül gyakran és igen hasznosan lehet és 
szoktuk használni a kozmetikában a viaszkokat is. 
Ezeknek jellemző tulajdonsága, hogy szintén nem ava
sodnak. Legismertebb és legjobban használható kép
viselőjük a Lanolin.

Ezek a különböző zsírok és olajok természetesen 
csak ritkán kerülnek egy magukban alkalmazásba, 
hanem a legtöbbször vagy egymással, vagy még gyak
rabban különféle más gyógy anyagokkal, szagosító és 
színesítő anyagokkal keverten használatosak. Ezek a 
keverés folytán nyert anyagok a különböző kenőcsök, 
melyek lehetnek kimondottan színes kenőcsök és koz
metikumok. A legismertebb közülök a bőr és zink ke
nőcs. Az utóbbiak közül pedig a különböző emailok, 
rongeok, ajak ir stb.

Rendkívül fontos és sohasem mulasztható el az a 
szabály, hogy a különböző állati és növényi zsírok és 
olajok használata közben a maradékot minden nap tá
volítsuk el a bőrről. Erre a célra jó a szappanos le
mosás, ha valaki a szappant nem bírja benzinnel, vagy 
benzin és olaj egyenlő keverékével, vagy ha ezt sem 
tűri, vaselin vagy paraffin olaj segítségével.

— Vége. —
Kozmetikai kérdésekben úgy a jeligés, mint a névvel el

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

A kozmetika k ö réb ő l . . .  A párizsi szépítőszalónok eddig 
három dologtól óvták a női arcot: a szappantól, a víztől és a 
kefétől. Most megváltoztatták véleményüket és a krém, olaj, 
meg a rázókeverék mellett, az eddig tiltott anyagoknak is 
szerepet adnak az arcápolásban. Az új irányelv szerint az a r
cot először langyos vízzel és folyékony fekete szappannal meg 
kell mosni, hogy az olaj, a zsír és a piszok lejöjjön róla, az
után sertéssürtéből készült kefével erősen le kell dörzsölni, ez 
biztosítja a friss, egészséges és tiszta arcbőrt. (?)
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H Í R E K .
Esküvő. Batta János, debreceni úri- és nőifodrász kar- 

társunk október hó 16-án esküdött örök hűséget Szabó Esz- 
tike úrleánynak Debrecenben. Az esketési szertartást B a j a  
Mihály ref. lelkész végezte, gyönyörű beszédben kívánt áldást 
az új párnak. — Mi is őszintén ezúton kívánunk sok boldog
ságot. Szerkesztőség.

Halálozás. Schadek Antal közismert budapesti kartársunk 
váratlanul, tragikus körülmények között hirtelen elhunyt. — 
Kartársunk közéleti működésével általános elismerést érdemelt 
ki. Alapítótagja volt a Nőifodrász Ipartestületnek és a Mester
szövetségnek, halála napjáig pedig hűséges munkatársa. El
hunyta családját, hozzátartozóit és az egyetemes borbély- és 
fodrásztársadalmat borította gyászba. Temetése folyó hó 4-én 
volt Budapesten a rákoskeresztúri temetőben a kartársak 
rendkívüli nagy és őszinte részvéte mellett, mely részvétben 
szerkesztőségünk is osztozik.

Nyilvános nyugtázás. A Debrecenben f. év június hó 4-cn 
megrendezett Országos Kongresszus alkalmából a megküldött 
jelvényért a mai napig újólag érkezett Kovács Ferenc Pécs 
5. - P, Szegedi Úri- és Nőifodrászmesterek Szakosztálya 1 P.

A Budapesti ítélőtábla a tisztességtelen versenynél elismer
te az ipartestületi szék felperességi jogás. A Budapesti Ipartes
tületi Szék eljárást indított N N kartársunk ellen tisztességte
len verseny abbahagyása végett. Az alperes a tisztességtelen ver
senyt azzal követte cl, hogy a Színházi Életben olyan hirdetést 
helyezett el, amely nem egészen felelt meg a valóságnak. A 
kir. törvényszék a keresetlevelet visszautasította, melyet az 
Ipartestületi Szék megfelebbezctt és az Ítélőtábla elismerte a 
Szék felperességi jogát, egyben utasította a hatóságokat, hogy 
az Ipartestületi Szék panaszát folytassák le. A kir. Ítélőtábla 
ezen határozatával alkalmat adott arra, hogy az. Ipartestületi 
Szék a tisztességtélen versenyzőkkel az eljárást lefolytathassa 
és ezzel is mentse meg a szakmát az ilyen tisztességtelen ver
seny űzőktől.

Ipari kihágások. A debreceni elsőfokú rendőri kihágási 
bíróság, Reményi Zoltán úri és nőifodrász kartársunk feljelen
tésére, jogtalan iparűzésért Bányai Jánosné hölgyfodrász-se- 
gédnőt 25 pengő pénzbüntetésre, vagy 5 napra átváltoztat
ható elzárásra Ítélte. — Ugyancsak Berger Margit debreceni 
lakosú nőifodrász-segédnőt jogtalan iparűzésért, Szabó Gyula 
kartársunk feljelentésére az elsőfokú rendőri kihágási bíróság 
10 pengő pénzbüntetésre, vagy 2 napra átváltoztatható elzá
rásra ítélte. A terhelt Berger Margit felebbezést jelentett be 
a bűnösség megállapítása miatt, míg a jelenlevő szakosztály 
képviselője pedig súlyosbításért jelentett be felebbezést.

A debreceni iparosok Karácsonyi Vására. F. évi december 
hó 18—24.-ig rendezendő Karácsonyi Vásárra felhívjuk a kar
társak figyelmét, mivel divat-bemutató is lesz igen fényes ke
retek között. A bemutatások díja rendkívül alacsony árban 
vannak megszabva, ennélfogva bármelyik kartársunk azon 
részt vehet. Jelentkezni az Ipartestületnél és a szakosztály el
nöksége útján lehet már a mai naptól kezdve.

Lapunkban megjelent közlemények leközlése, vagy bár
milyen módon való felhasználása, a vonatkozó sajtótörvény 
értelmében, a szerkesztőség beleegyezése nélkül tilos!

Árrombolás elleni döntőbíróságok lesznek Ausztriában.
Az osztrák minisztertanács árrombolási ügyekben döntőbíró
ságok létesítését határozta el. A kereskedelmi hatóságok ke
belében létesítik ezeket a döntőbíróságokat, egy-egy tagját a 
felek nevezik meg, az elnök a kereskedelmi bíróság birótag- 
jaiból kerül ki. Ezek gyorsított eljárás szerint ítélnek és Ítéle
tük megfelebbezhetetlen.

Uj bélyegek forgalomban. A pénzügyminiszter 2,4,5,10, 
20, 30, 40 és 50 filléres, továbbá 1, 2, 5; 10 és 20 pengős bé
lyegeket, a 10, 15, 20, 30, 40 és 50 filléres, 1, 2, 5, 10 és 20 
pengős törvénykezési bélyegeket, végül a 10, 20 és 50 filléres, 
1, 2 és 5 pengős forgalmi adóbélyegeket a forgalomból ki
vonta s helyettük ugyanolyan címletű, de más színű és rajzú 
bélyegeket bocsátott ki. A régi bélyegeket okt. 31.-ig lehetett 
felhasználni s a megmaradt készletet dec. 15.-ig bármelyik pos
tahivatalnál be lehet cserélni.

APRÓ HIRDETÉSEK.

Az apróhirdetések díja szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére 6 fillér. Az összeg levélbélyegekben 
is beküldhető a szöveggel. Vastagabb betűvel szedett hirdetés 
díja 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.

Egy négy középiskolát végzett gyerek, kizárólag női- 
foürász-tanulónak, helyben vagy vidéki nagyobb városba ajánl
kozik. Cím: Bodnár Mihályné, Debrecen, Miklós ucca 2. szám. 
Ugyanott egy elsőrendű manikiirözőnő azonnal felvétetik.

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

Kimondottan jó munkás, csak úrifodrász-segéd, Debre
cenben alkalmazást keres jó üzletben. — Címe: Farkas János 
Csongrád, Kossuth-tér 6. szám.

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

, Borbély és fodrászüzlet Debrecenben a belvárosban el
költözés miatt sürgősen olcsóért eladó. Megbízott lapunk 
szerkesztősége.

Eladó, vagy bérbeadó fodrász-üzleteket úgy helyben, mint 
vidéken, kérem bejelenteni lapunk címén, felelösszerkesztőnek.

Eladó! Adómentes, jókarban levő szoba-konyhás lakás, a 
hőforrás közelében. (Sámsoni út, Rokkant telep.) Cím a szer
kesztőségben megtudható.
FIGYELEM! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 

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

Debrecen új iparosai. Kállai András Rothermere ucca 3., 
Griin Ede Pesti ucca 3., Pelles András Tímár ucca 37., Berényi 
Sándor Csapó ucca 29. —- Iparát beszüntette: Meinlek Istvánná 
Kinizsi u. 13., Lticzai Mihály Lukács ucca 7., Győri Mihály pe
dig Rothermere ucca 3. sz. a. fióküzletét szüntette meg.

Kar társak!
Lapunk hirdetőinél vásároljanak!
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Kivonat az Országos Kongresszus 
jegyzőkönyvéből.

(VI. közlemény.)

Kerekes József arra való tekintettel, miszerint az 
átírások hosszabb időt vesznek igénybe, kéri annak 
rendeleti utón való kimondását, hogy az ártáblákat a 
jövőben szigorúan tilos kifüggeszteni.

A kongresszus egyhangúlag elfogadja.
(J. v. elnök arra való tekintettel, miszerint egy in

dítvány érkezett be, hogy a kongresszus által elfoga
dott határozatokat az ország különböző részéből ösz- 
szeállitott küldöttség adja át személyesen a minisz
ter urnák, kéri a küldöttség tagjainak megállapítását.

Kerekes József szerint d'r. Herp már kimondotta, 
hogy az országos szövetség az egyetlen szerv, amely 
a borbély érdekekkel foglalkozni hivatott, tehát bíz
zák meg ezt a határozatok átadásával. Azzal, hogy ha 
valaki csatlakozni kíván, azt ürömmel veszik, de az 
irányítást tartsák fen az országos szövetségnek.

U. v. elnök: Kifogást emel a határozatnak ilyen 
értelemben való kimondása ellen meit az országos 
kongresszusról van szó, tehát a miniszter előtt is do
kumentálni kell, hogy az ország különböző részeiből 
jelennek meg előtte.

Herczog József indítványozza, hogy a kongresz- 
szus már most jelölje meg a küldöttség tagjait, akik 
a szövetséggel együtt mennek fel a minisztériumba. 
Kéri ezen előterjesztése leszavaztatását.

Miután a kongresszus tagjai az előterjesztett in
dítvány szerint határoznak, ti. v. elnök felkéri a je
len lévőket arra, hogy ha most a kijelöltekben esetleg 
változás történnék, azt jelentsék be.

A kongresszus a küldöttség tagjaiul a követke
zőket jelöli ki: Szegedről Körmendy Mátyás orsz. gy. 
képviselő, ip. test. elnök és Sári István; Miskolcról 
Mikes Bertalan; Debrecenből Nagy Gábor. Mig a to
vábbi tagokat a többi kiküldöttek otthon jelölik ki. A 
küldöttséget az országos szövetség bevonásával Kör
mendi Mátyás fogja vezetni.

0. v. elnök bejelenti, hogy a tárgysorozat lezá
rása után a debreceni szakosztály részéről indítvány 
érkezett be, melyet a kongresszusi bizottság a tárgy- 
sorozatra tiizendőnek talált. Az indítványt bejelentette 
a rendőrhatóságnak is amely szintén nem emelt ki
fogást letárgyaltatása ellen, épen ezért felkéri For
gács Antalt, hogy a debreceni szakosztály részéről a 
hatósági és közüzemű és jóléti intézmények megszün
tetése tárgyában tett előterjesztését adja elő.

Forgács Antal: Azzal kezdi beszédét, hogy a ke
reskedelemügyi miniszter még 1933 május havában 
oly értelmű rendeletet adött ki, amely szerint a jóléti 
üzleteket általában megszünteti. Ennek ellenében meg 
kell állapítani, hogy Debrecenben a borbély és fod
rásziparban ezek az úgynevezett jóléti intézmények 
még mindig léteznek. Javasolja, tegyen előterjesztést 
a kongresszus ezeknek azonnali megszüntetése érde
kében. Hogy ezt miért teszi a debreceni szakosztály, 
azzal indokolja, hogy a nyílt üzlettel járó nagyüzemi 
és adóterheket a mai viszonyok között az iparosok 
nem tudják teljesíteni, ha ilyen intézmények konku
rálnak velük, miután a közönség mindig azt nézi hogy 
mi az olcsóbb.

8. Mikes Bertalan beszédé elején megállapítja, 
hogy a XX. század nagy idegölő gazdasági krízisében

a hétköznapok keserves munkájában minden iparos 
nehezen várja a pihenésre rendelt időt. Ez a pihenésre 
való idő pedig meg kell, hogy legyen az embernek is, 
hiszen a lelketlen gépek is megkívánják ugyanezt. A 
pihenésre rendelt idő pedig a vasárnap. A vasárnapot 
különösen a fodrászoknak kell kihasználni, hogy tes
tük, lelkűk felfrissülve Isten házában és a szabadban, 
új erőt merítsenek az elkövetkezendő napok küzdel
meire. Mindezek alapján a teljes vasárnapi munka
szünetet kívánja behozatni. Amely eszme különben 
nem uj, hiszen már a képviselőházban és egyéb hiva
talos helyeken is foglalkoztak vele. A miskolci férfi és 
nőiszakosztály nevében ismételten javasolja: Kérje fel 
a kongresszus a kereskedelemügyi minisztert, hogy 
az egész ország területére kötelező hatállyal vezesse 
be a teljes vasárnapi munkaszünetet.

Ü. v. elnök: Felolvassa az e tárgyban készített ha
tározati javaslatot, azzal a bejelentéssel, hogy a hoz
zászólások azután következnek. Bejelenti azt is, hogy 
a hódmezővásárhelyi szakosztály a teljes vasárnapi 
munkaszünet ellen foglalt állást, bár a kongresszus 
többi határozatait teljesen magáévá teszi. Ezt kérte a 
kongresszussal közölni. Végül közli a kongresszussal, 
hogy Silló István sürgősségi indítványt kíván tenni.

Silló István: Sürgősségi indítványt tesz s javasol
ja, mondja ki a kongresszus, hogy az idő előrehala
dott voltára tekintette! csak egy mellette és egy el
lene szólásra ad engedélyt.

Darabán János a debreceni kartársak nevében til
takozik az indítvány elfogadása ellen.

0. v. elnök: Mivel több ellentétes közbeszólás 
hangzik el, megállapítja, hogy a kongresszus a sür
gősségi indítványt nem teszi magáévá és épen ezért be
jelenti hogy bárki is szót fog kérni, meg fogja adni. 
De aki engedély nélkül beszél, azzal szemben a leg
erélyesebb eszközöket lesz kénytelen igénybevenni.

Nagy István (Pesterzsébet) kéri a kongresszust, 
vegye le a kérdést a tárgysorozatról.

Mivel a kongresszus tagjai közül egyszerre az in
dítvány mellett és ellen szólnak közbe, ügyvezető el
nök megállapítja, hogy nincs meg a teljes egyhangú
ság, ennél fogva az indítványt szavazásra teszi fel. A 
kongresszus abszolút többsége, 12 szó ellenében a 
tárgysorozat ezen pontját napirendről levéteti, amit 
az ügyvezető elnök határozatikig ki is mond.

Dr. Olasz Vilmos kamarai h. titkár a tárgysorozat 
következő pontjának: „Az érdekeltség részéről el
hangzott kívánságok és az ipartörvény egyes rendel
kezésének módosítása” előadója mindenekelőtt meg
állapítja hogy abban a teremben, ahol a kongresszus 
a jelen esetben i lesét tartja már igen sokszor hang
zott el szó „a rossz gazdaság' viszonyokról , épen 
ezért az idő •endkiviili előrehalad*>ttságin tekintet
tel táviiati stílusban fogja előadását megtartani és 
miivel periig a távirat igen drága, engedjék meg, hogy 
egészen rövid legyen. Mint a debreceni kamara kikül
döttje és tisztviselője azért jött ide a kongresszusra, 
hogy figyelemmel hallgassák meg azokat a kívánsá
gokat és sérelmeket, amelyeknek teljesítésétől, ill. or
voslásától vágják a helyzetnek legalább némi enyhü
lését. Az utóbbi időben elhangzott panaszokat legin
kább a rossz gazdásági viszonyokra vezeti vissza ez 
azonban olyan kérdés, amelyen segíteni — sajnos — 
a kongresszusnak nincs mód jában. A bajok másik for
rása a kontárkérdés, amely lehetetlen, hogy egyetlen 
iparos összejövetelen is szóba ne kerüljön. A kontá-
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rok elleni védekezés törvényes, észszerű és reális, mert 
ez nem más, mint a törvényt tisztelő iparttizők élet
halálharca a mindennapi kenyérért, azokkal szemben, 
akik a törvény megkerülésével igyekeznek maguknak 
egzisztenciákat teremteni. Azt pedig tudják, hogy en
nek az elgondolásnak mindig tettrekész munkása volt 
a debreceni kamara. A debreceni kamara 1928 óta min
den egyes alkalommal iparkodott rámutatni arra a 
meggyőződésére, hogy addig nincs segítség, mig a 
munkáltatókat is meg nem büntetik. A másik kérel
mük, ill. kívánságuk a kontárkérdéssel kapcsolatban, 
az iparhatósági megbízottak intézményének visszaál
lítása. Kívánatosnak tartják továbbá azt, hogy a jo
gosulatlan iparűzések nyomban és azonnal megszün- 
tethetők és a munkaeszközök azonnal elkobozhatok 
legyenek. A másik közismert és általános panasz az 
árrombolás. Erre vonatkozólag nagyon helyes volt a 
kongresszus előterjesztése, hogy irányárakat szabja
nak meg, de ugyanakkor kívánják azt is, hogy a tisz
tességtelen versenyről szóló törvény rendelkezéseinek 
a megfelelő módosításával hagyják meg az irányárak 
be nem tartóinak büntetési lehetőségét is. A kongresz- 
szus megemlékezett arról is, hogy az ipartörvény 4. §-a 
milyen kijátszásokra ad alkalmat. Ez a rendelkezés 
meghozatalát előkészítsék azzal az elgondolással, hogy 
a gyakorlati életben kívánják meg a két termelés té
nyezőt: a pénz és a tudás egyesítését. Ez elméletben 
Így is van, de sajnos a gyakorlatban semmi jót nem 
hozott mert a tőke előtt a tudás deferálni kénytelen. 
Ennek következménye aztán az a sok közkereseti tár
saság, ahol azonban a strochmannságot bizonyítani 
nem lehet és igy kénytelen tűrni azok további fenn
maradását és exisztálását. Bár maga is elismeri, hogy 
a törvény intenciója az volt, hogy a tudás a hóna alá 
nyúl e rendelkezéssel, azonban mivel a gyakorlat mást 
bizonyít, szükséges e rendelkezésnek oda módosítása, 
hogy csak azok társulhatnak, akiknek megvan a ma
guk képesítése. Tudja nagyon jól a kongresszus, hogy 
az, ipartörvény bizonyos könnyítéseket adott az ipari 
szakmák gyakorlóinak azzal, hogy a férfi és nőifod- 
rászipar együttes gyakorlását lehetővé tette az által, 
hogy a két ipart rokon foglalkozássá nemesítette. A 
törvénynek ezt a rendelkezését azonban igen sokan 
kihasználták és egyenlőtlen versenyt támasztanak a 
szakmatársaiban. A nőknek nagyon rövid idő alatt meg 
lehet szerezni a nőifodrászipart, azután pedig egyszerű 
bejelentéssel a női fodrászatot s amig egy férfinak 
éveken át kell tanulni, addig egy nő ugyanazt másfél 
esztendő alatt meg is szerezheti. Sokkal kívánatosabb 
tehát, hogy az 1922. évi 12. te. 25. szakaszból a női
fodrászipart vegyék ki. Ez a tanonc és segédidő fel
lendülését, nemcsak ebben az egy, hanem a többi ipari 
szakmában is sokat hallatott kívánság. Ezelőtt igen 
sok ember nyugodtan leélte az életét anélkül, hogy 
gondolt volna valaha önállósulásra, de sajnos ma olya
nok a viszonyok, hogy nem tudnak megfelelő sze
mélyzetet'foglalkoztatni a munkaadók, tehát mihelyt 
letelik a 24 hónap részben a könnyebb megélhetési 
vágy, részben pedig az elhelyezkedés lehetetlensége 
önállósulásra kényszeríti őket. Ilyenek ablakába kerül 
aztán ki az olcsó árszabály és ezek támasztják azt a 
birhatatlan versenyt a többieknek. Nem vitás tehát, 
hogy a segéd és tanoncidő felemelése okvetlenül kívá
natos, de szociális szempontból is olyan fontos és oly 
komoly megfontolást érdemlő kérdés, hogy nem kí
ván nyilatkozni, hogy mennyi időre emeltessék fel.

Felmerült a kongresszuson az a kívánság is, hogy a 
fodrászipart vegyék ki a könnyebben elsajátítható 
foglalkozások közül. A tanoncok iskolai előképzett
sége tekintetében emeljék a nívót. Ez mind1 nagyon 
helyes elgondolás, különösen a beszerződtethető ta
noncok képzettségének emelése, mert a mai élet ad
minisztrációt is kíván az iparosságtól, ezt pedig saját 
magának kell elvégeznie. A törvény azonban ezt a 
kérdést igen liberálisan kezeli noha a gyakorlat azt 
mutatja, hogy igen kicsiny azoknak a száma, akik ta
nonc, illetve segédidejük alatt továbbképeznék magu
kat. Ugyancsak megállapítja a kongresszus azt is, 
hogy az ipar fejlődése és haladása a magasabb szak
tudást kívánja, épen ezért kívánják a mestervizsga 
letételének kötelezővé tételét. Ez szintén helyes elgon
dolás, hiszen az öt vármegyére kiterjedő debreceni 
kamara területén a bőséges szakvizsgák mellett alig 
akad három-négy ember, aki a mestervizsgát is lete
gye. Az ipar fejlődése, a fiatal generáció jövője és 
egyéb fontos okok elengedhetetlenné teszik, hogy 
csak azok taníthassanak és csak azok érvényesülhes
senek, akik sajátmaguk is kiválóak. Erről pedig csak 
úgy lehet meggyőződni, ha valaki a mestervizsgát le
teszi. A mestervizsga nélkül pedig ne kapjanak tanonc- 
tartási jogot. Biztosítja a kongresszust, hogy mind
azokat, amit hallott legteljesebb figyelemmel kiséri és 
a kamara becsületes lélekkel és körültekintő gondos
sággal és a legnagyobb készséggel áll a szakma ol
dalán, márcsak azért is, hogy eljöjjön az a jobb jö
vendő, ahol a kézműves iparosság is boldog megelé
gedettséggel és munkája után megérdemelt jólétben 
élhessen. Beszédét azzal fejezi be, hogy a kongresszus 
tagjai, akik bajaikat, sérelmeiket és kívánságaikat jöt
tek itt el feltárni nézzük meg a tiszántúli ipari kiállí
tást és árumintavásárt, melyet e nehéz időkben bár, 
de mégis könnyen alkottak meg az iparosok és keres
kedők azért, mert összefogtak, volt liittik és bizalmuk 
a sikerben és a jobb jövőben.

U. v. elnök mielőtt a kongresszust bezárná, nem 
mulaszthatja el, hogy meg ne köszönje Kocsis István 
m. kir. iparfelügyelő urnák azon szives türelmét, mi
vel a m. kir. kereskedelemügyi miniszter ur képvise
letében itt közöttünk megjelent s az itt elhangzotta
kat végig hallgatta, mindenesere volna még néhány 
szava a miniszter ur őnagyméltósága képviselőjéhez, 
hogy amikor megteszi jelentését, vegye pártfogásába 
a fodrásziparosokat s mondja meg, hogy ebben a 
szép Debrecenben tízezer magyar borbély és fodrász
iparos tárgyalta sérelmeit és hozta meg határozatait. 
Addig is mig ezeket a miniszter ebbe fogjuk terjesz
teni. De ugyancsak az elnöki székből köszöni meg a 
debreceni kamara, valamint az ipartestület részéről a 
kongresszus megvalósítása érdekében elkövetett tel
jesen önzetlen segítséget. (Folytatjuk.)

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

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

Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütör
tökön este 7 órától 9 óráig az Iparoskörben, Simonffy 
ucca Ijc. II. emelet található, amikor úgy a sajtó, va
lamint szakmai ügyekben szívesen rendelkezésére áll 
a kartársaknak.



»INNOCAMIN«
hajfesték

2 teljes festésre
v. 3 utánfestésre elegendő

doboz á ra : 2*50 P.
Innocamin gyorsan száradó 
alcoholos fixaíeur vizondoláláshoz 
3—5 liter készítéséhez P 2*—.

Vezérképviselet:

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

LERAKATOK:
Debrecen:

Komáromy Józsefné 
Moldván Béla 
Ramming'er István 

Miskolc:
Kossahnba Pál 

Szeged:
Dudás Sándor

Nyíregyháza:
Guttmann Márton 

Balassagyarmat:
Skribák István 

Jászárokszállás:
Király drogéria. 

Keszthely:
Balaton drogéria.

Figyelem! •  Uj találmány!

Villany ondolálú gép tarlós ondolálásohra I
Vendégei meg lesznek elégedve, meri

100%-ig biztos
a „K " hullám larlós ondoláló gép!

TELJESEN VESZÉLYTELEN, a városi áramtól el van 
szigetelve azzal fémesen nem érintkezik, áramütés 
ki van zárva, mert kisfeszültségű.

FELTÉTLEN ÜZEMBIZTOS. Csökkentett feszültséggel 
dolgozik, nem melegszik túl, mert transformatorral 
működik. Erős, gondos összeépítés.

KEVÉS ÁRAMFOGYASZTÁS. Rövid fűtési időtartam 
pontos méretezése, áram megtakarítást jelent.

PRAKTIKUS. Minden hálózati feszültségre használható, 
egyszerűen átkapcsolható.

SPECIÁLIS. A legmodernebb konstrukció, hosszú gya
korlati tapasztalatok alapján épült.

KÉNYELMES KEZELÉS. Alkatrészei egyszerűek, köny- 
nyen szét szedhetők, egymástól teljesen függetlenek.

Megtekinthető ugyanott! 

Kérjen árajánlatot!

Kolozsváry Gyula
hölgyfodrász

Debrecen, D égenteld té r 2 .
T e le lőn : 33-12.

Csalc asz ig a zzsá g  győzz!
-borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek, 
-borotvák szakszerűen vannak köszörülve, 
-borotvának tartós az éle.
-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Elismert angol borotvakések rak
táron 0  B LE H  A Non plus ultra 
hajvágó-oiló l-a minőség, 18 és 
19 cm 7 1— pengő 0  Hajnyiró- 
gépek, fenőszijak legfinomabb 
bőrből és valódi gurrtnival ellátva 
0 Ecsetek dús raktára

Bleha—Supra-borotva félfrancia él, 4/8-as barna nyél. . 
Bleha—Szecskó- „ francia él, 4 '8-as fehér nyél . . .
Bleha 20-as „ homorú él, 3, 4 és 5/8 fekete nyél
Bleha.24-es „ francia él 2 /8 .................................
Bleha 25-ös „ 3/8, 4/8, 5/8 francia él, erős nyéllel
Bleha 27-es „ francia él, la fehér csontnyél . .
Bleha 28-as „ francia él, la fehér csontnyél. . .
Bleha 29-es „ francia él, la fehér csontnyél. . .
Bleha 33-as „ l/4 homorú él, erős, fekete nyél .
Bleha 50-es „ félhomoru él, fehér csontnyél . .
Bleha 76-os „ 4 és 5/8, homorú él, fehér nyél .
Bleha 77-es „ félhomoru él, fehér csontnyéllel. .

6 50 P 
5‘— P 
8-— P 
4-50 P 
5'CO P 
4-80 P 
4 80 P 
5'40 P 
5’— P 
7'60 P 
9 -  P 
6 20 P

BLEHA FERENC BUDAPEST,
EZÜSTKOSZORUS KÉSMÜVES- ÉS MÜKŐSZÖRÜS MESTER VILMOS CSÁSZÁR UT 27
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