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Iparunk gazdasági helyzete.
Már többször megírtam lapom hasábjain ipa

runk szomorú gazdasági helyzetét s egyben többféle 
irányelveket szabva meg boldogulásunk lehetőségére, 
bízva bíztam iparunk jobbrafordulásában. Most, ami
kor már (legalább is itt Debrecenben) némi javulás 
mutatkozik, visszapillantást kell vetnem az elmúlt 
időkben történt bajok eredetére és azoknak romboló 
hatására.

A világháború utáni években mintegy sorscsa
pásként zudult iparunkra az önállósítási láz. Ezen 
túlprodukció következtében előállott a szabadver
senyt megszégyenítő munkakínálat. Jöttek a fillé
res üzletek mindannyiunkat - illetve iparunkat meg
szégyenítő ártábláival, amelyek igen sok szakmai ipa
rosokat hasonló helyzetre, illetve ténykedésre kény- 
szerített. Ezen akciók természetes következménye 
lett iparunk általános gazdasági leromlása, de ugyan
akkor nívójának leziillesztése is.

Úgyszólván észrevétlenül történtek ezek a dolgok 
és amikor már évekkel ezelőtt a teljes leromlás s ve
le együtt a boldogulási lehetőség nyilvánvalóvá lett, 
a vezetőség országszerte igyekezett iparunk gazda
sági helyzetén segíteni, és nívójának visszaállítására 
törekedett.

A vezetőségek munkája szinte emberfeletti nehéz 
volt. Nehéz volt még pedig azért, mert már a meglévő 
és a kezdeményező kartársaink hivatkozva a szabad
versenyben biztosított jogokra, olyan magatartást ta
núsítottak, hogy a vezetőség munkája szinte meddő 
maradt.

Amikor már láthatóvá lett, hogy a közös meg
egyezés alapján ezen fontos kérdéseket megoldani 
nem lehet, többszöri országos gyűléseken és kongresz- 
szusokon igyekeztünk helyzetünk tarthatatlanságára 
az illetékes hatóságok figyelmét felhívni. Ezen meg
mozdulásunk csak némileg vezetett eredményre, de 
kérelmünk indokolásai, u. m. köztartozások nemfize
tése hygienia teljes hiánya, kevés gyakorlati idő és 
egyik-másik törvényes rendelkezések kijátszása stb.

kérelmünkre még további eredményeket biztosítanak.
Ezek az árrombolások rendkívüli nagy erkölcsi ha

nyatlást is idéztek elő. Kartárs a kartárs előtt csak 
gyűlölet tárgya volt. Egyik a másikban mindig ellen
séget látott, miáltal az Ipartestületekben, a szakosz
tályokban a békés együttműködést úgyszólván telje
sen megszüntették. Néha, amikor határozatképes 
számban meg is jelentek, a gyűlés nyugodt menete 
helyett, a veszekedések és személyeskedések lavinája 
indult meg. A vezetőség munkája pedig eredményte
lenné változott, illetve éppen a vezetőség volt a cél
tábla, akit okoltak a helyzet súlyos és tarthatatlan 
volta miatt, de a gyűléseken azok az egyének jelentek  
meg mindig kisebb számban, akik ezen erkölcsi ha
nyatlást legfőképen elő is idézték.

Az ipari életben a megélhetésért való küzdelem 
a gazdasági helyzet romlásával párhuzamosan vala
mennyi szakmában árrombolásban és árrontásban je 
lentkezett.

Már békében is a kézművesiparosok árszabályza
toknak, áregyezményeknek létrehozásával igyekeztek 
védekezni az árrombolás ellen, azonban addig, amíg 
az u. n. karteltörvényt (1931. évi XX. t. c.) meg nem 
alkották, addig ezen árszabályzatoknak a betratása 
merőben az áregyezményt kötők belátására, tisztes
ségére és becsületességére volt bízva, mert az egyez
mény megértőivel szemben bírói úton eljárni nem le
hetett, mert az egyezmények jogsegélyben nem ré
szesültek.

Mióta a gazdasági versenyt szabályozó megálla
podásokról szóló 1931. évi XX. t. c. életbelépett (1931, 
évi október hő 15-ike óta) ez a helyzet megváltozott 
s nemcsak az a körülmény, hogy a jogérvényes kar
tel megállapodások védelemben részesülnek, mozdí
totta elő a gazdasági versenyt szabályozó megállapo
dások létesítését, hanem az a körülmény is, hogy a 
gazdasági helyzet alakulása következtében az u. n. kö-
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tött gazdálkodás fejlődött ki, aminek következtében 
a gazdasági versenyt szabályozó megállapodások úgy 
a nagyipar, mint a kereskedelem, sőt a mezőgazdaság 
körében is mind gyakoribbá váltak.

A kézművesiparosság körében is a szakmák ke
resik a módját annak, hogy az árrombolás ellen ho
gyan és miként védekezzenek. A célja ennek a moz
galomnak nem árdrágítás, nem a fogyasztó közönség 
kihasználása, hanem a tisztességes polgári haszon biz
tosítása, a reális kalkuláció érvényre juttatása alapján. 
A tisztességes po lgári haszon biztosítása nemcsak 
egyéni érdek, hanem bizonyos szempontból közérdek 
is. A reális kalkuláció híjával dolgozó iparos nem tud 
eleget tenni közteherviselő kötelezettségeinek es nem
csak a maga létének, családjának az a lapját teszi 
tönkre rövid időn belül, hanem helytelen kalkuláció
jáva l iparos versenytársainak kereseti lehetőségét is 
tönkreteszi. Ezért mondjuk azt, hogy az árrombolás 
elleni küzdelem nemcsak a kisipari polgári existenciák 
megmentése érdekében szükséges, hanem szükséges a 
köz szempontjából is, mert csak az az iparos tudja 
megfizetni a békebelihez képest sokszorosan nagyobb 
közterheit, aki munkájának tisztes díjazását el tudja 
érni.

*
A debreceni borbély és fodrász érdekeltség egy 

minimális éregyezményt fogadott el és juttatott ér
vényre. Azon kartársakat, akik ezen áregyezményt 
nem tartották be, egyelőre az Ipari Széknél panaszolta 
be. Ezen intézkedésnek, ha nincs is 100%-os eredmé
nye, de mindenesetre döntő jelentőségű az alábbi ha
tározat indokolása:

Az 1932. évi VIII. t. c. 25. §-a értelmében az 
Ipartestületi Szék jár el azon esetekben, amikor az 
ipartestület tagjai között az üzleti verseny tisztességét 
érintő, vagy az ipartestületi fegyelem ellen irányuló 
eljárás alakul ki.

A felsorolt panaszlottakkal szemben a Szék azt 
állapította meg, hogy nevezettek a szakma többsége 
által létesített áregyezményt nem tartották be, holott 
érdekükben állott volna az, hogy az áregyezményben 
elfogadott árakat foganatba vegyék, mert így a meg
élhetésükhöz szükséges létminimumot biztosították 
volna üzemükben, de attól eltértek és így úgy a ma
guk, mint a szakma ösSzérdekei ellen vétettek. De 
megállapítja a Szék egyben azt is, hogy nevezettek 
többszöri idézés ellenére sem jelentek meg a Szék 
tárgyalásán s így velük szemben a pénzbírság kisza
bását szükségesnek találta. A Szék úgy találta, hogy 
ezek a panaszlottak a szakma többségének kialakult 
határozatával szembehelyezkedtek s így magatartásuk 
súlyosabb elbírálás alá esik, hogy a jövőben a szak
mai többség akaratával szembe ne helyezkedjenek és 
így a testületi fegyelemnek magukat alárendeljék.

Ezen Ipa ri Szék határozat már is érezteti hatását, 
amennyiben (egy pár kivételével) a m indnyájunkat 
megszégyenítő ártáblák lekerültek a fa lakró l és abla
kokró l, — de rem éljük azt, hogy rövidesen teljesen 
meg is fognak szűnni. . . Nagy Gábor.

Karlársak!
Lapunk hirdetőinél vásároljanak!

Nacionalizmus!
írta: Müller Ferenc, Milánó.

Azok a szaktársaim, akik Véber József barátom 
szerkesztése alatt figyelemmel kisérték a budapesti 
szaklapjainkat, nem kell, hogy bemutatkozzam. — A 
Vidéki Úri és1 Hölgyfodrászok Szaklapjában ezúttal 
van alkalmam először megismertetni szerény szemé
lyem, főleg azzal a környezettel, akik a szakmájukat 
és azzal járó iigyes-bajos közügyeket a szívükön vi
selik!

Kedves Honfitársaim!

Előre kell bocsájtanom, a félreértés elkerülése 
végett, hogy sem tanács, sem fölényeskedés nem akar 
lenni, csak vázolni akarom a Milánói Hölgyfodrászok 
március 24-én tartott (Concors di belezza) fésülőver
seny, divat (élő) maniquek-kel összpontosított moz
zanatait, 3400 szemlélő előtt. (Frakk, estélyi ruha kö
telező.) A „Continental” Milánó első centrum szállo
dáinak egyike. Ez évben a szokástól eltérően, valami 
különös történt, mert a hajdivatot összekötötték a 
ruha- és cipőviselet legutolsó kreációinak bemutatá
sával. T. i. a hölgyek ruha- és cipőviseletük szerint 
lettek hullámosítva, melyeket a nagy cipőgyárak és 
ruha divatszalonok reklámképen adtak a hölgyfodrá
szok rendelkezésére.

Az olasz nép nagyon vendégszerető, ez a toleran
cia eklatánsán kifejezésre jut abban, hogy minden faj 
és vallásfelekezetre való tekintet nélkül, mindenkit 
befogad, de ugyanakkor éberen vigyáznak saját ér
dekük megvédésére (minden idegennel szemben), hogy 
csakis hazai, vagyis belföldi árut vásároljanak, sőt 
nagy propagandát fejtenek ki, hogy aki külföldi árut 
vásárol, az elvesz egy darab kenyeret a szegény olasz 
gyermekektől. (Ezt értsd a francia piperecikkekre).

A Hölgyfodrászok az idén nacionalis és nem in- 
ternacinalis (verseny) bemutató fésülést rendeztek, 
minden külföldi (reprezentáld) érdekképviselet kizá
rásával, mert főleg a franciák nagy riválisai az ola
szoknak, de különben sem akarták elkövetni azt a 
nagy hibát, amit a budapesti hölgyfodrászok, akik 
el hagyták vinni az osztrákoktól a győzelem nagyobb 
részét . . . hanem maguk közt mérték össze tudásukat, 
ami gyönyörű eredményt hozott, mindenkinek a leg
nagyobb megelégedésére.

Jelenleg nem ismerem az otthoni helyzetet, de 
kétségbe vonom azt, hogy az osztrák fodrászok ma 
is fölényben lennének a magyar fodrászokkal szem
ben! Ha netalán tévednék, akkor sem volna szabad 
annyira magasztalni (publikálni) a riválisokat, mert 
ezzel elérik azt, hogy az inferiorét egyeztetik a szu- 
perioreval, s nem lesz bizalma a magyar hölgyközön
ségnek a fodrászokhoz!

De térjünk a tárgy tulajdonképeni érdemleges 
összpontosításának fizikai részére.

Este 22 órakor kezdődött a bemutató, de már 20 
órakor egy elkülönített teremben megkezdődött a 
munka, ahol csak a zsűrik vehettek részt, de én mint 
az itteni szaklapunk munkatársa, az elkülönített mun
kateremben végignézhettem (Professor Andriotti, az 
Academia igazgatója jóvoltából), hogy referálni, 
vagyis kellőképen tudjam informálni önöket.

A munka elkészülte után megkezdődött a zsűri 
felülbirálata 1.-től 5. pontig. Azután következtek az
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akadémikusok, vagyis a fodrásziskola neveltjei, akik 
az 1. kurzustól az 5.-ig képviseltették magukat (egy 
kurzus 5 hónapig tart), de ezekből nagyon kevés van 
egyrészt, mert pénzbe kerül, s különben sem kötele
zők az iskolaévek szerződéssel, mint nálunk . . .  A zsű
rik által elismert modellek, mielőtt a közönség szem
lélésére lettek bocsájtva, le lettek fényképezve, s kb. 
200 modellt számláltam össze, mert voltak cégek, akik 
4—5 modellt mutattak be, különféle fantasztikusan 
fésült fejekkel. Teljes 2 órát ta rto tt csak a modellek 
cégenkénti bemutatása. Ezzel csak azt akarom doku
mentálni, hogy mennyire van érdekképviselve a nem
zetvédelem, hogy a szép és hasznos eszme az ország
ban maradjon.

A következő szám a díjnyertes szaktársak köz
lése:

Gallia géppel dauerra 12 modell, Cad'us géppel 4, 
Wellen Faroutta! 4, Electussal 4 és León géppel szin
tén 4 fej lett dauerolva.

Ebből láthatjuk, milyen nagyszabású demonstrá
ció volt 1935. március 24-én Milánóban.

Megemlítendő, hogy a jelenlévők között vo lt al
kalmam lá tn i a város közélén szereplő előkelőségeket 
is, úgym int az alispánt (vice prel'etto) stb., k ik  a leg
nagyobb harmonikus egyetértésben voltak jelen ve
lünk a reggeli órákig.

Ismételten le ke ll szögeznem, nem tanáccsal akar
tam szolgálni, csak a figyelmét akartam felhívni az 
otthon i úri- és hölgyfodrász szaktársaknak, ezt a har
monikus együttműködést, amit a közeljövőben hallani 
szeretnék önöktő l is, a szakmánk érdekében.

Isten adja, hogy így legyen.

»Átok verte meg a magyart...«
. . . mondja a költő: amióta össze nem tart.
Mennyi keserűség és tenger vérözön, mennyi szer

te foszlott álom: az ébren álmodó és látó poétának 
egyetlen m ondatában!...  A sorstragédiának milyen 
rettentő valódiságát sűrűslti a fenti idézett mondat, 
amely a magyarral egy testet jelentő és szakmánkat 
miveiő osztályos mestertársaimra, mint a „Nagykö
zönség” parányi részecskéjére is szószerint reá illik. 
Vagy minket, akik a nagy magyar közösségnek egye- 
dcnkint is részecskéi vagyunk, nem sújt tán az átok, 
hogy nem értjük meg egymást és össze nem tartunk? 
Hány nélkülöző borbély és fodrászcsalád gyermekei
nek ványadt, nélkülözéstől elcsigázott kezecskéjébe 
juttatna izesebb falatot és kiadósabb táplálékot a sors, 
ha apáik összetartanának és egymást megértve vinnék 
dűlőre a szakma s ezen keresztül mindnyájunk ügyét! 
Hány táskával házaló segéd-szaktárs jutna kényelme
sebb életmódhoz, mindenki által egyaránt becsült fog
lalkozáshoz és tekintélyhez; mennyivel sokkal előbbre 
vinné a saját ügyét, ha kint koldus filléreket vágva ér
te zsebre, le nem házalná azt a jövedelmet, amelyből 
az üzleteken belül foglalkozva, maga is nagyobb da
rab kenyérhez és kényemesebb, valamint több tisztes
séget nyújtó munkalehetőséghez juthatna el? . . . Med
dig tarthat ez így? Kell, hogy meghalljuk végre szak
sajtónk hasábjairól az annyiszor megfúvott vész
szirénát. Vagy nem adtuk még elég árát, a magunk 
vétke folytán felidézett pusztulásnak?...

Mestertársaim! Budapesttől le Hajdubagosig és 
vissza, mindenütt a lekonkurált árak miatt vitatkoznak, 
de ugyanakkor elfeledni látszanak, hogy valami bűnös

folyamatnak a régebbi kinövése idézte fel a bajt; va
lami a törvényintézkedését semmibe se vevő és magán 
akcióból kiindult és egymást túllicitáló törekvés; a 
mérhetetlen emberi önzés és egyedül való élni akarás 
zúdította nyakunkra a mai pusztulás végzetét. . .  Rö- 
vidlátóságból, emberi gyarlóságból indult ki a baj; s 
bár ha mindig is voltak előre számot nem vető és ki
vételes egyedek, akik szerették a tanoncok munkaere
jéből kisajtolni az ingyenesen kínálkozó termelési le
hetőséget, a mai pusztító jelenség mégis csak akkor 
kezdett magasabb méreteket ölteni, amidőn az inflá
ciós bankógarmadának pengőre való átértékelése kez
detét vette és megszíikült a pénzforgalom. A nagy 
pénzösszegekhez hozzászoktatott lelkek szerették vol
na a bőerSzényüségnek legalább a roncsait megmen
teni és ekkor történt meg, hogy a legcsekélyebb ilyen 
irányt szolgálni látszó alkalmat is megragadva, sokan 
fumigalták a tanonctartási törvénynek előírt szabá
lyait. Igen sok helyen, akiknél a törvény szabályai 
maximum 1 tanonctartást engedtett volna meg: kettőt, 
hármat, sőt olyan eset is volt, hogy négy tanulót vet
tek fel. Voltak olyanok akik, hogy kiadósabban hasz
nosítsák ezt a műveletet, a két évben megállapított 
legrövidebb tanviszony idejét is fumigálták és másfél 
évtől lefelé egész három hó időtartamára is redukál
ták önhatalmúlag a kiképzési időt, ha azt két-három- 
száz pengő összegekkel a tanulni, illetve a munkás
könyvet megszerezni óhajtó növendékek megfizették.

Nézzük mit eredményezett az ilyen „jól megfize
tett” tanoncképzés a szakmai közönségnek. Első sor
ban — alig rövid évtized alatt — százával hullottak ki 
a tanonctenyésztők boltjaiból a félig képesített szak
mai kontárok, akik hiányos kiképzés miatt sehol sem 
találtak elhelyeződést, valósággal inváziót indítottak 
egy-egy utcasor kapuja ellen s kilincsről-kilincsre já r 
va (előbb csak a közvetlen ismerőseik között) félig in
gyen, keserves1 fillérek árán ajánlották szolgálat kész
ségüket. Később aztán annyira neki bátorodtak, hogy 
a legjobb üzletekkel rendelkező mesterek, vagy még 
sokszor inkább tanítómesterük vendégköréhez is hoz
zányúltak . . .

írjam még tovább? .. .  Minek im á m ! . . .  Mind
nyájan tudjuk, hogy ez a veszedelmes baj hová fajult. 
A közönség nem igen tud különbséget tenni: ma már 
a kontár is jó, fő, hogy olcsó legyen. Annyira elhara
pózott már a félig képesített kontárok által terjesz
tett koldusdíjszabás, hogy mestertársaink egyik részét 
is a szégyenletes éhbérért való kiszolgálási módra és 
a szennyes konkurencia lavinájának az elindítására 
kényszeritette. Ma már mindnyájan nyomorgunk, de 
tenni a megértés felé egy-egy bátor lépést egyikünk 
sem tesz. A folyton növekvő nyomortenger árja pe
dig már az ajkainkig ér s talán napok kérdése csupán, 
hogy valamennyien áldozatává leszünk a saját bűnös 
nemtörődömségünknek.

Én, ismételten minden szakmabeli osztályos tár
samnak a fülébe zengetem ezt a végső veszedelmet. 
Intve intem vezetőinket, hogy minden számottevő vá
rosban, ahol szakosztályunk fenn áll, válasszanak ki 
maguk soraiból egy-egy agresszíven tevékenykedő 
bizottságot, amely bizottság üzletekről üzletekre já r 
jon és minden mestertársunkat önmagával szemben 
való megértésre bírjon. Ha pedig már annyira vihettük, 
hogy a mai viszonyok mellett is életlehetőséget bizto
sító, minimális és maximális általános díjszabásnak az 
elfogadását és érvényben tartását mindenkinek bizto
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sítottuk, azután önként következik a tanonctartási tör
vény betarásának ugyanezen bizottság által való ellen
őrzése és az összes segédekkel kötendő kolektiv szer
ződésnek az elfogadtatása, amely módot nyújt arra, 
hogy megmenthessük iparunkat az élősdiek kártékony 
hadától; amely így örök veszéllyel fenyegeti az ösz- 
szes borbély és fodrásziparosság életlehetőségeit!

N yitra i József, Miskolc.

Id. Ramminger István 
vándorból ja .)

Id. Ramminger István Nagyváradon évtizedekig 
volt a Szigligeti színház fodrásza, románia legjelesebb 
kézműiparosa, a nagyváradi fodrász-szindikátus alapí
tója, az országos fodrász mozgalmaknak kimagasló 
egyénisége, mint igazi zseni művésze volt szakmájának 
és mint ilyen lázasan munkálkodott, nagy tevékenysé
get fejtett ki és nagy szeretettel hintette el a tudá
sát a fiatal generációknak. Nemcsak Nagyváradnak volt 
büszkesége id. Ramminger, hanem az egész országé, 
kit a művelt külföldön is dédelgetett szaktekintélynek 
ismertek. Id. Ramminger István Nagyváradnak 40 esz
tendeig volt adófizető polgára, aki egy emberéleten 
keresztül izadott, robotolt, üres óráiba tanfolyamokon 
tanított és végül a gazdasági krízis frontján anyagilag 
elesett. Elveszítette negyven éves munkájának gyü
mölcsét, szép kis családi otthonát, üzletét és műhelyét, 
mert szomorú tényként le kell szögezzük azt, hogy Ro
mánia iparostársadalom osztálya mostohán kezelt 
gyermeke az államnak, mert sem a konverzió sem a 
kereskedelmi törvények nem védik meg az iparosokat, 
hanem engedik kiszolgáltatni a végrehajtók kénye- 
kedvének és igy régi iparos egzisztenciák máról hol
napra veszítik el keserves megélhetésüket. Id. Rammin- 
gernek esete az iparos osztály tragédiájának tükre és 
az iparostársadálmi osztály szenvedésének a fejfája.

Évek óta hangoztatjuk, hogy az államnak több 
gondot kéne fordítania a kézműiparos osztályra, mivel 
az ország adózó polgárságának tekintélyes tényezője 
az iparostársadalom. A román államférfiak lelkiisme
retéhez apellálunk, szüntessék be az iparososztállyal 
szemben a bürokratizmust, e helyett bölcsességgel és 
jóindulattal kezeljék úgy az iparosokat, mint a föld
művelő népet. Tehát szűnjön meg az iparosok szen- 
vedtetése, mert egy ország akkor erős, ha mentői több 
jeles iparosa van, kik dolgoznak és az ország iparát 
fejlesztik.

Az illetékes fórumok hassanak rövidesen oda, 
hogy ezen gazdag ország leszegényedett iparosait is 
védjék meg a gazdasági összeroppanásoktól, hogy ne 
kellessen a hajdanában jómódú és kiváló iparosoknak 
vándorbotot venni hogy öregségükre itthagyják a 
szülőföldjüket.

*
Id. Ramminger István régi barátunk, szeretett kol

legánk eltávozott a fiához, a sors más országba vitte
*) Ezen cikket a Marosvásárhelyen megjelenő „Fodrász 

Ujság”-ból közöljük szószerint. Elismerjük id. Ramminger Ist
ván collegünk közéleti munkásságát s egyben kívánjuk azt, 
hogy itt Debrecenben találja meg a gyermeki szeretet meg
nyilvánulása mellett a jól megérdemelt további nyugodt és 
boldogabb sok-sok éveket. (Szerk.)

őt. Az ország fodrászai sokat vesztettek eltávozása 
folytán, mert nemesen érző szive kártárs és kartárs 
között soha sem tett kivételt, önzetlen munkálkodá
sod, tanításod, amit végezél a romániai fodrászársa- 
dalom javára, érte soha el nem múló szeretetünk ki
sérjen bizonytalan utadon, tiszta szivünk mélyéből la
kadó jó kívánságunkat küldjük útravalóul és Isten ál
dását kérve az öreg napjaidra, hogy célodban boldog
ságodat megtaláljad.

König Károly.

M a g y a r  H u s v é t .
Irta : Nemess Endre, Nyíregyháza.

Keresztre vonva árva nemzetünk . . .
Nekünk már régen nem volt ünnepünk. 
Sorsunk régtő l gyász-könny és semmi más. 
Régtől várunk: magyar feltámadás!

Orcáinkon míg o tt virraszt a gond:
Végeken túl, sötét hónát borong. 
Rab-testvérek ja  ját hozza a lég . ..
Vájjon hová és vá jjon  meddig még?

Pusztába vesznek 'biztató szavak.
Fajtánknak tán már bízni sem szabad? ... 
Á lltuk, bírtuk már régen emberül,
A szikla á l l . . . á ll és nem hengerül.

Mégis bízunk . . . mert bízni kell nekünk 
Hisszük, hogy egyszer lesz még ünnepünk. 
Magyar fá jdalm ak napja nyugszik már, 
Néped, Istenünk ú j csodákra vár!

Innen~onnan . . .
A Nőifodrász laptársunk f. évi április hó 6-án 

megjelenő számában fenti cim alatt egy közlemény je 
lent meg. Mint ilyenkor szokás -  névtelenül. Nem 
óhajtottam ezideig a két Ipartestület sajtójának poli
tikájába aktív részt venni, mert lapom, ha magán tu
lajdon is, de tárgyilagosságát mindkét részről feltét
len megtartani igyekezett. Többször helyet adtam 
olyan cikkeknek, amelyek éppen a két ipartestület 
egyesítésének elve alapján a tárgyilagosság határán, 
illetve színvonalán állott. Ez meg fog történni ez
után is.

Cikkének egyes kitétele igen burkolt formában 
nyilatkozik meg. Pl.: „Elképzelhető, milyen szomorú és 
kártékony, ha olyanok foglalkoznak az iparpolitikával, 
akiknek semmi érzékük, sem tárgyi tájékozottságuk 
nincsen. Milyen szomorú, hogy üres, minden komoly 
tárgyilagosságot nélkülöző cikkek elhelyezést nyernek 
a szaklapokban, melyek a helyzet nemismerése folytán 
alkalmasak a befolyásolható emberek félrevezetésére.” 
„Igen-igen komikus, mikor valaki olyan kérdéssel fog
lalkozik, amelyet nem ismer és tájékozatlanságát a 
sajtó útján igyekszik a tömegek leikébe beplántálni 
stb. Végül igy végzi a cikket: (lapunk munkatársának 
Mura Mészáros Gyula kartársunknak adresszálva): 
Uram-bátyám! ö n  is tartózkodjék tehát a kontárko
dástól.”

Képzelje el cikkíró úr, nemsokkal károsabb a tár
sadalomra az, hogy ha olyan embernek az. Írása jele
nik meg egy szaklapban, aki egy cikken még a tárgyi

4
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lakosságot sem tudja felismerni?! Vagy talán ezen 
megállapítása (amely ugyancsak az Óné) teljesen 
íosszindulatú! Én feltételezem azt, hogy Ön indulatá
ban azt sem tudta, hogy mit is irt. Azt is feltételezem, 
hogy ön  még a bölcsőben ringott, amikor már Mura 
Mészáros Gyula „bátyánk" (ahogyan irja) már a bor
bély és todrászipart űzte. Nekem adresszálja: „M ilyen  
szomorú, hogy üres, minden komoly tárgyilagsságot 
nélkülöző cikkek elhelyezést nyernek a szaklapokban, 
melyek a helyzet nem ismerése fo lytán alkalmasak a be
folyásolható emberek félrevezetésére . . .  Ne szomor- 
kodjon ezen, hanem konkrétizalom, amin igen is szo- 
morkodjon. Debrecenben egyik alapiparral bíró hölgy - 
todrászt, mivel pénzért üzletszerüleg űzte a tanonc-ter- 
melést kettőszáz pengő pénzbüntetésre ítélték. Ugyan
ezen „nőifodrászmester” egy tanulójának a felszaba
duló levele aláírását azzal akarta megtagadni, — ép
pen a napokban, — hogy az újból, a pénzért kialku
dott tanoncdíjból még húsz pengővel maradt hátra
lékban. Itt van a kozmetikus tanulók termelése: 300— 
400—500 pengőjével. Történtek-e ebben az ügyben 
önöknél megtorló intézkedések?! Lehet szomorkodoi! 
Nem tartja inkorektségnek azt, hogy egyik nőifodrász 
vidéki kartársunk a Debrecenben megtartott Országos 
Kongresszuson, a tanonckorlátozó rendelet kiadását 
kérte és pár nap múlva jelentkezett egy volt tanulója, 
aki nevezettnek fizetett ki egyszázötven pengőt 9 hó
napról, mint tandíjat? De vannak ezeknél még szomo
rúbb esetek is, amelyeket nem óhajtok sajtó útján kö
zölni. Ezen szomorkodljon kedves cikkíró ur és Ön néz
zen széjjel ott Pesten, még mindig hasonló, sőt kü
lönb eseteket fog találni . . .

Addig, amíg ezen dtolgok meg nem szűnnek, addig

amig nem fogok ezen dolgok ellenkezőjéről meggyő
ződni, addig bármennyire is fog  szomorkodni — la
pomban az olyan Ön álta l „tárgyilagosságot nélkülö
ző” cikkek továbbra is megfognak jelenni. Most pe
dig engedje meg, hogy én sajnáljam Magát, cikkíró  
úr, de egyben sajnálom azt is, hogy (tisztelet a kivé
telnek) olyan emberek kezében van a tisztes nőifod
rász és kozmetikus ipar, akik még most is üzletszerü
leg űzik a tanonc termelést.

Nagy Gábor 
felelősszerkesztő.

A vidéki drogéria és illatszerüzleteknek a folyó évi ápri
lis hó 21-ére eső vasárnapon való nyitvatartásról. M. kir. ke
reskedelemügyi miniszter 13.614/1935. K. M. számú rendeleté
vel kivételesen megengedte, hogy a folyó évi április hó 21-ére 
eső húsvét vasárnapon a drogéria és illatszerüzletek, az utób
biakhoz számítva az illatszereken kívül úgynevezett háztartási 
cikkek árusítására berendezett üzleteket is, reggeli hét órától 
délutáni egy óráig legyenek nyitva tarthatók. Megengedte to
vábbá, hogy az előző bekezdésben említett üzletek körébe tar
tozó cikkek közül azok, amelyeket a húsvéti ünnepek alkalmá
ból utcákon, tereken és piacokon szoktak árúsítani, az említett 
vasárnapokon az előző bekezdésben felsorolt üzletek nyitva- 
tartásának ideje alatt, az utcákon, tereken és piacokon is áru
síthatók legyenek. A drogéria- és illatszerüzletek körébe nem 
tartozó cikkeknek a nyílt árusítási üzletekből, valamint az 
utcákon, tereken és piacokon vasárnapon való árusítása te
kintetében érvényes rendelkezések az említett vasárnapon is 
érintetlenül maradnak.

Fekete fej védjegyű

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

mely eddig a hajat úgynevezett mészfátyollal vonta be. Az uj szen
záció a „FEKETEFEJ** védjegyű folyékony

S H IA IM P O O N I
mely egyetemi kísérletekkel bebizonyitottan, teljesen lugmentes.

Sokezer magyar fodrász használja már ezen korszakalkotó ui készítményt feltűnő ered" 
ménnyel, melyről számos elismerő nyilatkozatot kaptunk, ft NEO SHAMPOON rendkívül elő" 
nyei minden egyéb hajápolószerrel szemben a következő:

A hajhu llám ositásl é s  form ázási Jól tartja.
Nincs többé a kellem etlen  szagu  ecetöb lités.
A NEO SHAMPOON-nai való  m osás után a haj gyorsan  szárad , — 

m iáltal n agy  áram  é s  időm egtakarítás érhető el.
A hajfestést nem  befo lyáso lja .
Még a vidéki ú gyn evezett kem én y m e sz e s  v ízb en  is  jó l habzik . 

Forgalomba hozza: E9Y hajm osás cca 6 fillérbe kerül.

Mihály Olló gyógyárunagykereskedés Budapest, Podmanlczky u. 43.
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A Tiszántúli Ipari Vásár hírei.
A Tiszántúli ipari Vásár igazgatósága az 1935. évi 

vásár általános elrendezése, valamint két főbejáratá
nak tervezésére pályázatot hirdet. A pályázatban min
den tiszántúli építő és iparművész résztvehet. Benyúj
tási határidő 1935. évi április hó 24., délelőtt 11 óra. 
A pályanyertes terv díja 250.— P.

*
A Tiszántúli Ipari Vásár ezévben junius 6—16-ika 

között lesz. Junius 9—10-én lesz pünkösd ünnepe és ez 
alkalomból a Tiszántúl minden részéből a legelőnyö
sebben lehet Debrecenbe utazni, mert a vásár vezető
sége a MÁV. Igazgatóságától számos ünnepi gyorsvo
nat beállítását kérte. A Tiszántúli Vásár ugyanis első
sorban a tiszántúli vidékekre kíván támaszkodni, és 
ezért az ünnepi gyorsok összeállításának tervezete is 
ezen cél megvalósítására törekszik.

A kiállítás és vásár előkészítése teljes erővel meg
indult s minden jel arra mutat, hogy a kiállítás és vá
sár az 1934. évben tartott kiállításnál is szebb és tar
talmasabb lesz.

*
A Tiszántúli Ipari Vásárnak tavaly 50.000 látoga

tója volt. Az idén a pünkösdi ünnepek alkalmából igen 
jelentős idegenforgalmat várnak Debrecenben. Debre
cen ebben az időben a nagyerdei strandfürdőjével, ki
tűnő kiránulóhely s a nyári melegben a pompás or
szágos hirü strandfürdőben sokan keresnek enyhülést.

A kiállítás alkalmából elsőrendű sportesemények 
is lesznek Debrecenben, ezenkívül szó van a szabadté
ri előadás rendezéséről is.

Aki a kiállításon, mint kiállító részt akar venni, 
forduljon felvilágosítás adás végett a debreceni keres
kedelmi és iparkamarához, kisiparosoknak, kiskeres
kedőknek, háziiparosoknak, iparművészeknek a ki
csinyben árusítás meg van engedve.

A kedvezményes jelentkezés még e hónapban le
jár.

Felhívás!
Fodrász Kartársaink!
A székesfehérvári úri és női fodrász szakosztály 

választmányi ülésének határozatából kifolyólag van 
szerencsénk felkeresni, felkérni fodrász kartársainkat, 
hogy az alant ismertetett mozgalmunkhoz csatlakozni 
szíveskedjenek.

Mint méltóztatnak érezni, tudni és látni, hogy a 
fodrász ipar a jelenlegi rossz menete mellett nem nyújt 
megélhetést, legkevésbbé a közterhek viselését. Az ön
álló fodrászt nem lehet azzal a jelszóval vádolni, hogy 
nem akarja kivenni részét a közterhek viseléséből, de 
sajnos ma már azon a nívón áll, hogy erre képtelen. 
Nehéz és rossz helyzetünk nemcsak a rossz gazdásági 
viszonyokban keresendő, hanem sajnos olyan egyé
nektől sem tudunk pénzt keresni, akiktől még lehetne, 
akiktől még tellene. Mozgalmunkkal szeretnénk elérni, 
hogy kormányunk a zsilet penge behozatalát és forga
lomba hozását nehezítse meg magasabb vámbehozatal
lal és forgalomba hozóját olyan adóval adóztassa meg, 
hogy 8— 10 filléres árakon ne hozassanak forgalomba 
zsilet pengét. A zsilet penge forgalma vetekedik a só 
és cukor forgalmával, mert hiszen bazárba, divatárú-

üzletbe, füszerüzletbe és piaci árusnál, sőt a vásári áru
soknál is beszerezhető. Mindezek mutatják, hogy ke
lendő cikk, de a fodrász szakma rovására és hátrányá
ra. Tudjuk azt, hogy hány fodrász család szájából ve
szi ki a kenyeret és hány fodrász család egzisztenciáját 
teszi tönkre!. ..

Magyarország összes fodrászait kérjük fel a csat
lakozásra, jöjjenek és segítsenek. A vezető köröknek 
meg kell érteni, önálló kisiparosokról és azok segéd
munkásairól, adót fizetni akarókról van szó. Nem tud
juk hinni, hogy ha egyöntetűen járunk el ezen sérel
mes dologban, hogy süket fülekre találnánk.

Kartársaink! A Kereskedelemügyi miniszter úrhoz 
intézendő kérvényünk elkészítése folyamatban van. 
Kérjük szíves válaszukat, részt óhajtanak e venni 
mozgalmunkban? Kérvénymintát küldjünk-e? Úgy 
kérjük 50 filléres postabélyeget hozzánk juttatni szí
veskedjenek.

A székesfehérvári úri és női fodrász szakosztály 
nevében.

Kartársi üdvözlettel:
Ács Ferenc s. k. P. H. Juhász Jenő s. k.
szak. jegyző. szak. elnök.

Válasz
a Debrecenben megtartott Országos 
Kongresszus határozati javaslatok 

felterjesztésére.
Az Országos Kongresszus határozati javaslatok 

előterjesztésére, illetve azok elintézése felől többen 
fordultak hozzánk felvilágosításért.

A debreceni Kereskedtelmi és Iparkamara kérel
münkre a következő átiratot küldötte meg, melyet tu
domásul vétel végett közlünk le:
1759/1935.
Tekintetes Nagy Gábor borbély és fodrászmester úrnak 
a debreceni borbély és fodrászmesterek szakosztálya 

elnökének
Debrecen, Eötvös-u.

Rövidúton ismételten előterjesztett azon kérel
mére, hogy a kamara a múlt év júniusában Debrecen
ben tartott országos kongresszus határozatainak el
intézését sürgesse meg a m. kir. kereskedelemügyi mi
nisztériumban, közöljük, hogy a kamara a kérelem
nek eleget tett.

Báró Kurchina Károly miniszteri tanácsos úr kije
lentette, hogy az országos szövetség elnökével már 
közölték szóbelileg a határozatok elintézésének mód
ját. E közlés szerint két kívánalomnak és pedig az ár 
minimálására és a mestervizsga kötelezővé tételére vo
natkozó kívánságnak teljesítése elől a minisztérium 
nem zárkózik el, hanem keresi a módbt, hogy hogyan 
lehetne ebben a tekintetben megfelelő megoldást ta
lálni. Azonban különösen az ár minimálására vonat
kozó kívánság igen nagy horderejű kérdés, amely szé
leskörű tanulmányozást és nagy megfontolást tesz 
szükségessé.

A tanoncok iskolai képzettségének emelésére vo
natkozó kívánságot illetőleg utal a miniszteri tanácsos 
úr az 1921 :XXX. az iskoláztatási kötelezettség biztosí
tásáról szóló törvénycikkre, amelynek értelmében min-
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tlcn gyermeket 6-ik életévét követő 9. tanéven át kell 
nyilvános iskolai oktatásban részesíteni. Idevonatkozó
kig tehát újabb rendelkezés nem szükséges, mert csak 
e törvényt kell végrehajtani. A tanoncok szerződtetési 
idejének a törvényben megállapított maximumát érde
kelt iparosok közös megállapodással maguk bizto
síthatják.

A kontárkodás üldözésére megfelelő szigorú ren
delkezések vannak, kellő ellenőrzéssel biztosítani kell 
e rendelkezések végrehajtását. Az igazságügyminisz
ter úr olyan rendelkezés kiadásához nem járul hozzá, 
hogy a jogosulatlan iparüzővel együtt, a munkavégez
tető is büntethető legyen.

A foglalkoztatható tanoncok számát miniszteri 
rendelet már megállapítja, ezen túlmenő korlátozás 
szükségét nem látja a minisztérium.

Ami végül azt a kívánságot illeti, hogy a borbély 
és fodrászipart jogosulatlanul űzőket közegészségügyi 
kihágás miatt is vonja felelősségre a hatóság, kijelen
tette a miniszteri tanácsos úr, hogy közegészségügyi 
kihágásért csak akkor lehet felelősségre vonni, ha 
ilyen közegészségügyi kihágás tényleg fennforog, de 
ipari kihágásból kifolyólag közegészségügyi kihágá
sért is büntetni a törvényes rendelkezések értelmében 
nem lehet.

A kerületi kereskedelmi és iparkamara nevében: 
Zelinger Ede s. k. P. H. Dr. Radú s. k.

alelnök. főtitkár.

A miskolci úri- és női fodrászmeslerek 
szakosztályának tisztújító közgyűlése.

F. évi március hó 14-én tartotta meg a miskolci 
úri és nőifodrász mesterek szakosztálya tisztújító évi 
rendes közgyűlését, mely alkalommal Mikes Bertalan 
lelépő szakosztályi elnök mondott köszönetét a szak
osztály távozó tisztikarának nevében, a személyükbe 
helyezett eddigi bizalomért. A közgyűlés levezetésének 
idejére Soós Gusztáv kartársunkat kérte fel a korel
nöki székbe, aki elfogadva a megtisztelést, a felfüg
gesztett közgyűlést újból megnyitva, felkérte a jelölő 
bizottságot, hogy terjessze elő az újonnan megvá
lasztandó tisztikar névsorát. A jelölő bizottság a kö
vetkezőket jelölte: elnök: Mikes Bertalan, alelnökök: 
Hajnos Dezső és Bodó Lajos, pénztárnok: Fazekas Ká
roly, jegyző: Nyitrai József, ellenőrök: Paszkesz An
dor és Horváth Árpád, tiszteletbeli alelnökök: Soós 
Gusztáv és Huska Károly. Választmányi rendes tagok: 
Darányi Rezső, Wald'er Zoltán, Mőth József, Dénes 
János, Novák Sándor, Kerekes József, Huska Károly, 
Soós Gusztáv, Jancsó József, Németh József, Harrer 
János, Obornj János, Alpári Béla, Hadai Károly, Haj
csár Béla, özv. Kótcián Jánosné. Póttagok lettek: Má- 
dy Kálmán és Ragyák János.

A közgyűlés a felsorolt jelöltek névsorát egyhan
gúlag elfogadta és egyhangú felkiáltással megválasz
tottnak nyilvánították. Soós Gusztáv korelnök átadta 
az elnöki széket az újból megválasztott Mikes Berta
lan szakosztályi elnöknek, aki a szakosztály ügyeinek 
hathatós istápolására téve fogadalmat, bezárta a köz
gyűlést. A résztvevő kartársak a legjobb egyetértéssel 
és a jövőbe vetett bizalommal távoztak el a közgyű
lés színhelyéről. (ny. j.)

M,a
‘a

Hölgyfodrászsegédek Országos 
Egyesületének közleményei

R ovatvezető : VÉRTESSY ISTVÁN üflyv. (likőr

a.
Ma

Az egyesület legfontosabb célja és törekvése a 
hölgyfod'rászipar szakmai fejlesztése és tagjai gazda
sági érdekeinek megvédése.

Ezen célunk és törekvésünknek úgy látjuk, a gyü
mölcse kezd érni és reméljük, ha nehezen is, de a bol
dogabb nap ragyogását meg fogjuk érni. Ezt reméljük 
az eddig elért eredmények alapján. Azonban figyel
nünk kell arra, nehogy elbizakodottá tegyen béliünkét.

Március 10-én a Bécsi Nemzetközi Fésülőversenyre 
2 autóbuszon utaztak fel szaktársaink, számszerint 
68-an, ez a verseny is annyi szépet és érdekességet 
nyújtott, hogy az Egyesület által kiküldött verseny
zőinknek nem kellett félni, hogy nem lesz elég druk
ker, meg is volt az eredmény, ami eddig még nem tör
tént meg, azt megtette Molnár József ifjú kartársunk. 
Első esetben nyerte meg magyar hölgyfodrász ver
senyző Bécsben a vasondulálás l.-ső díját. Ugyancsak 
ő hozta el a legjobb külföldi versenyző l.-ső diját és 
őszinte szívből gratulálunk ehhez a szép sikerhez. 
I lelyezve lettek még Fíeiser László és Renker Róbert 
szaktársunk, ami szintén igen szép eredmény. Idehaza 
ugyancsak résztvettek az 50 éves jubileumi versenyen 
és helyezve lettek. Női hajvágó versenyben l.-ső Ba
lassa Sándor, II.-ik Szögi János. A vízonduláló verseny
ben l.-ső lett Béni József, II.-ik Holiósi Irén, V.-ik Ka- 
csóh János, VII.-ik Koch János, Csonka József.

Itt azonban nem állhatunk meg, mert rohan az 
élettel a fejlődés is és nekünk követnünk kell céltuda
tosan, fegyelmezett összetartással és kitartó szívós 
munkával a technika fejlődését, ha a magyar kézmű
iparnak a sikerét halmozni akarjuk és a hölgyfodrász 
iparnak még több dicsőséget akarunk szerezni. Legyen 
ez példa minden hölgyfodrász segédíiek, tartsa leg
főbb kötelességének azt, hogy összetartás, fegyelem 
és szorgalmas munka nélkül senki számára sem hozza 
meg a gyümölcsöt, legkevésbbé a sikert! Ezért fontos 
az, hogy ne csak az anyagi áldozatot, hanem a testi 
fáradtságot sem kiméivé, vegyenek részt a versenye
ken és szakmai bemutatásokon. Tanulni sohasem szé
gyen, különösen attól, aki többet tud', mert a vidék
nek is olyan már az igénye, mint a fővárosnak. Fel a 
munkára, az ipar becsületéért!

#
FONTOS ÉRTESÍTÉS!

A Nőifodrászok Mesteregyesülése, Budapest, VII.
Rákóczi út. 17.

Május hó 5-én tartja országos tartós ondüláló és 
fésülő versenyét. Fontos ezt megnézni minden vidéki 
szaktársnak is, hogy megláthassa, mi is lesz a nyári 
,,strand" divat. Meg tehető ez annál is,inkább, mert a 
Nemzetközi Vásár alkalmával igen kedvezményes áru 
utazással lehet a fővárosba felutazni.

Mindenféle felvilágosítással szolgál e verseny ügy
ben fenti cim jegyzői irodájából Flesch József.

*
Molnár József kartársunk a berlini nagy fésülő 

világversenyen a vasondulálásba 6-ik helyezett, a kül
földi versenyzők részéről az 1-ső helyezett. Aranyérem 
és oklevéllel lett kitüntetve.
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K O Z ME T I K A
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

Egyéb általánosan ismeri és használt 
kozmetikai szerekről.

Folytatás.
Ide tartoznak végezetül még bizonyos savi vegy- 

liatású anyagok, melyek frissitőleg, vérkeringést élén- 
kitőleg hatnak, de legfőképen, mint dtesinficiensek s 
szagtalanító szerek játszanak szerepet. Legjobban is
mert közülök a salicylsav és az ecet. Ritkábban hasz
nálják a borkősavat és a bőr savat.

Legkiterjedtebben, láb, kéz és hónalj izzadíás el
lensúlyozására használják őket, különböző oldatok és 
hintőporok alakjában.

A modern nő mindennapi toilettjéhez hozzátarto
zik egy jó  fajta toilecte ecet használata, mely id é t le 
nül előnyös és kellemes hatással jár  és egészségügyileg 
sem emelhetünk kifogást használata ellen.

Nem lenne teljes beszámolóm, ha nem emlékeznék 
meg a nő életében egy elengedhetetlen szerepet játszó 
kozmetikumról: a hintőporról.

Minden nő használ ma púdert. Csak az a baj, hogy 
ezek legtöbbször silány minőségűek s ártalmas anya
gokat is tartalmaznak. (Ólom fehér stb.)

A hintőporok két alapanyagból készülnek: növé
nyi és ásványiból. A növényi alapanyagból (rizspor, bú
za, burgonya keményítő stb.) készültek csak olyan 
helyen alkalmazhatók, ahol nincsen túlságos erős iz- 
zadás. A láb, hónalj és a combhajlatokban, hol az iz
zadtság megrekedhet csakis ásványi alapanyagból 
(zinkoxyd taleum, calc. carbonium, magnesium carbo- 
nicum stb.) készült hintőport használjuk különböző 
gyógyszerek hozzákeverésével.

— 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. Cime: Debrecen, Ferenc .József út 59. I. em. Tele
fon 11—82.

H Í R E K .

Előléptetések a kereskedelemügyi minisztériumban. A
Kormányzó úr Tóry Gergely címzetes helyettes államtitkárt, a 
kereskedelmi minisztérium ipari osztályának vezetőjét minisz
teri osztályfőnökké, báró Kruchina Károly címzetes minisz
teri tanácsost miniszteri tanácsossá és Hammer Géza miniszteri 
osztálytanácsost címzetes minizteri tanácsossá nevezte ki.

Esküvő. Gulyás György nőifodrászmester kartársunk 
március hó 17-én tartotta esküvőjét Neumass Böske urleány- 
nval Budapesten. Lapunk szerkesztősége a legjobb boldogsá
got ezúton tolmácsolja kartársunknak és k. nejének.

Kitüntetés. Dreszmann Károly budapesti késes és mükö- 
szöriis mestert az Ipartestületek Országos Szövetsége kong
resszusi elismerő oklevéllel tüntette ki. Dreszmann Károly ezen 
kitüntetése iparának kiváló és eredményes iizéséért történt, 
melyet ünnepélyes keretek között adtak át a kitüntetettnek.

Ipari kihágások. Kökényesi Erzsébet munkáskönyvvel el
látott nőifodrász segédnőt Debrecenben jogtalan iparűzésért 
II.-od ízben büntette meg a rendőri büntető bíróság. Jelenleg

25 pengő pénzbírságra, vagy 5 napig tartó elzárás büntetésre 
lett Ítélve. Az Ítélet jogerős. Nyíregyházán Schin Béla mun
kanélküli borbélysegédet jogtalan iparűzésért ö pengő, vagy 
átváltoztatható 3 napi elzárásra. —• Vaskovics Erzsébet női- 
fodrászsegédnőt pedig szintén jogtalan iparűzésért 8 pengő, 
vagy átváltoztatható 4 napi elzárásra Ítélte a rendőri büntető 
bíróság. -  Nyíregyházán a kontárok ellen radikális intézkedé
seket tett a szakosztály vezetősége, a feljelentések sorozatosan 
megtétettek.

Kovács Ferenc kartársunk törvényhatósági bizottsági tag.
Pécsen, Kovács Ferenc kartársunkat, aki egyébként a pécsi 
ipartestület fodrász-szakosztályának agilis elnöke, a legutóbb 
történt törvényhatósági bizottsági tagválasztáskor megválasz
tották. Gratulálunk és további közéleti működéséhez sok si
kert kívánunk. (Szerk.)

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

Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütör
tökön este 7 órátó l 9 óráig az Iparoskörben, S im onify  
ucca 1 le. II. emelet található, am ikor úgy a sajtó, va
lam int szakmai ügyekben szívesen rendelkezésére áll 
a kartársaknak.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Szerkesztői üzenet. Többeknek. Lapunkhoz több helyről 
érkezett közlemények helyszűke miatt nem lettek közölve. 
Alkalomadtán sorra fognak kerülni. Beküldött kéziratok visz- 
sza nem adhatók, megjelenése esetén még másolati példányban 
sem.

Mura Mészáros Gyula. Cikke lapzárta után érkezett, ezért 
nem közölhettem. Legközelebb jönni fog. Üdvözlet.

APRÓ HIRDETÉSEK.

Derecskén jó! bevezetett úri és nőifodrászüzlet, két szo
ba konyhás lakással együtt betegség miatt sürgősen eladó. 
Cint: Barátit Ferenc fodrászul. Derecske.

Jómunkás borbélysegédet felveszek. Mindkét szakot bí
rók előnyben. Rybicska Antal fodrászat. Tápióbicske. (Pest-m.)

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

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

Megvételre keresek hajlemosótálat állvánnyal, hajmunka 
szerszámot, complett és kézi hajszárító villanygépet. Címet ké
rem a Szerkesztőségben leadni.

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

Borbély és nőifodrász üzlet elköltözés miatt Debrecenben 
olcsóért sürgősen eladó. Cint a szerkesztőségben.

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

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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A Debreceni Ipartestület Borbély-, Férfifodrász-, Nőifodrász- 
és Kozmetikusmesterek Szakosztálya

Meghívó.
A Debreceni Ipartestület Borbély-, Férfifodrász-, Nőifodrász- és Kozmetikusok Szakosztálya

1935. évi április hó 17.-én és folytatólagosan 23.-án, 
mindkét este 1|28 órai kezdettel

évi rendes szakosztályi ülést tart
az Ipartestület tanácstermében a következő tárgysorozattal:

1. Nemzeti Hiszekegy.
2. Elnöki üdvözlés, határozatképesség megállapítása, 

jegyzőkönyv ismertetése is hitelesítése.
3. A két szakosztály egyesítésének jóváhagyása és a 

tagsági díjak jóváhagyásának ismertetése.
4. Pénztári ellenőrök jelentése, jegyző, pénztárnok, 

ellenőrök és a választmány felmentése.
5. Jegyző, helyettes jegyző, pénztárnok, 2 ellenőr, 12 

választmányi rendes és 4 választmányi póttag vá
lasztása.

6. Egy tanoncvizsgáztató bizottsági tag választása a 
borbély és férfifodrász tanulók vizsgáztató bizott
ságába.

7. Elnök előterjesztése a szakosztály jövőbeni műkö
désére vonatkozólag.

8. Az Ipari-Szék határozatának ismertetése és azzal 
kapcsolatos intézkedések.

9. Betegsegélyző megállapodás felmondásának, il
letve a bírói végzésnek ismertetése.

10. A kozmetikus tanoncok és nőifodrász tanoncok 
ügyében, határozathozatal.

11. A II.-ik Országos Verseny megrendezése.
12. A Tiszántúli Ipari Vásár ismertetése.
13. Hatósági átiratok ismertetése, elnöki bejelenté

sek stb.
14. Indítványok és interpellációk előterjesztése.
15. Elnöki zárszó.

T á rg y s o ro z a to n  k ív ü l :  b o rb é ly - ,  fo d rá s z -  és n ő i
fo d rá s z  á re g y e z m é n y  lé tes ítése .

F ig y e lm e z te té s ! Az 1932. VIII. t. c. 11. §-a szerint 
tanácskozási és szavazási jogát nem gyakorolhatja és 
semmiféle tisztséget nem tölthet be az a tag, aki két 
évi ipartestületi tagdíjjal háralékban van. Az Ipartes
tületi ügyrend értelmében a tagdíjak A  évi előleges 
részletekben fizetendők — tehát áprilisban annak van 
meg a tanácskozási és szavazati joga, aki az 1933. évi 
kirótt tagsági díjának háromnegyed részét legalább 
kifizette.

Azon tagok, akik tagdíjhátralékban vannak, mint 
hallgatók jelenlehetnek ugyan, de nem választók és 
nem választhatók, tanácskozási és szavazási jogok  
nem illetik meg.

MÉLYEN TISZTELT TAGTÁRS!

A mai nehéz idő parancsolólag kötelezővé teszi 
azt, hogy a kartársak összetartsanak. Éppen ezért fe l
kérjük, hogy ezen üléseken és a továbbiakon is feltét
len megjelenni szíveskedjenek. A tárgysorozatból lát
ható, hogy rendkívül fontos ügyek szerepelnek, ame
lyek indokolttá teszik saját érdekében való m egjele
nését. F o n to s , h o g y  ip a r te s tü le t i  ta g s á g i d í já t  az ülés  
n a p já ig  m in d e n k i re n d e zze , m e r t a v o n a tk o z ó  tö rv é n y  
é rte lm é b e n  a h á tra lé k o s  sz. o. ta g  m in d e n  jo g a i t ó l  e l
es ik .

Ezen tárgysorozatból kiemeljük a 8, 9 és 10-ik 
pontokat, amelyek rendkívül fontosak és általáns vé
lemény és határozat adását követelik meg.

F e lté t le n  és p o n to s  m e g je le n é s t k é r  Szakosztály Elnöksége.



»INNOCAMIN«
hajfesték

2 teljes festésre
v. 3 utánfestésre elegendő

doboz ára: 2‘50 P.
Innocamin gyorsan száradó 
alcoholos fixaíeur vizondoláláshoz 
3—5 liíer készítéséhez P 2*—.

Vezérképviselet:

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

LERAKATOK:
Debrecen:

Komáromy Józsefné 
Moldván Béla 
Ramminger István 

Miskolc:
Kossahuba Pál 

Szeged:
Dudás Sándor

Nyíregyháza:
Guttmann Márton 

Balassagyarmat:
Skribák István 

Jászárokszállás:
Király drogéria. 

Keszthely:
Balaton drogéria.

ELŐFIZETÉSI F E LH ÍV Á S
A FODRASZTARSADALOMIIOZ.

A Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestületének 
50 éves fennállásának jubileuma alkalmából 

kerül kiadásra a

JUBILEUMI
EMLÉKKÖNYV

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

munkát fog betölteni.
A mű szerkesztő-bizottságának tagjai:

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

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

SZENZÁCIÓS!

A PABOR
a jelen kor legtökéletesebb, ártalmatlan 

' folyékony hideg festék, melynek csodás 
színei a fodrászok legmerészebb képzeletét 
is felülmúlja.

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

Nyíregyháza. Zrínyi Ilona ucca 1.
Gémes István fodrász, Szentes.
Vágó Endre lllatszertár, Nagykanizsa.
Doro Géza illatszertár, Tatatováros.
Vadász Miklós drogéria, Hódmezővásárhely.
Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút.

10—15 perc alatt tökéletesen fog, 
nem kopik, elsőrendűen Dauerolható a

PABOR
Amerikai hajfesték, az egész világon ismert s rövid 
időn belül minden fodrásznál, aki a vendégét jól akar
ja kielégíteni, nélkülözhetetlenné válik.

Számos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

PABOR.*
melyre külön kézbesített meghívó útján kérjük t. 
Fodrász Urakat, hogy saját érdekükben is okvetlenül 
jelenjenek meg.

Díjtalan prospektust és színkártyát kérhet bárki.

A PABOR kapható minden jobb szaküzletben.

Vezérképviselő és forgalombahozó; ^

SILBER LEÓ BUDAPEST
VI., KIRÁLY UTCA 14. SZ.
I. EMELET.

TELEFON:

255-74.
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