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Bornemisza Géza
m. kir. kereskedelemügyi miniszíer

Debrecenben.
Bornemisza Géza m. kir. kereskedelemügyi mi

niszter 1'. hó 6-án, a Tiszántúli Ipari Kiállítás és Áru
mintavásár megnyitására Debrecenbe érkezett. Kísé
retében voltak Petneházy államtitkár és báró Kruchi- 
na miniszteri osztályfőnök, osztálytanácsos.

A Vásárt maga Bornemisza Géza kereskedelem
ügyi miniszter nyitotta meg, mely alkalomkor beszé
dét a rádió is közvetítette. A megnyitás után, illetve 
a Vásár megtekintése után résztvett az Iparkamara 
díszközgyűlésén. A díszközgyűlés lián pedig az ünnepi 
társasebéden az , Arany Bika" üvegtermében, ahol 
mintegy kétszázan vettek részt.

#
Ez a TIKÁV vásár valósággal ünnepnapja volt 

Debrecennek. Ünneppé tette azt maga Bornemisza 
Géza kereskedelemügyi miniszter megjelenésével, a 
végtelen rokonszenves közvetlenségével, valamint 
nagyjelentőségű beszédeivel.

Az ősi történelmi emlékű Debrecen városa ünne
pelte ezt a napot, zászlódíszbe öltözött és igazi ma
gyaros szeretettel, tisztelettel adózott magas vendé
gének — az egykori debreceni diáknak, aki gyer
mekkori és ifjúságának legszebb éveit töltötte itt el 
közöttünk Debrecenben.

#
Alkalmam volt báró Kruchina Károly miniszteri 

osztálytanácsos úrral rövid ideig tárgyalni a kereske
delemügyi minisztériumban levő határozati javaslatok 
ügyében és reméljük azt, hogy lehető leggyorsabban 
fognak elintézést nyerni. Egyébként megnyugtató a 
Kereskedelemügyi Miniszter úr azon kijelentése a töb
bek között, hogy „az iparosság és a hatóságok ren
delkezésére fog állani a jogos és teljesíthető kérések 
tekintetében", mely kijelentése bizalommal töltheti el 
a magyar borbély- és nőifodrász iparosságot is.

Nagy Gábor.

Az érdekképviseleti rendszer 
és az Iparosság.

A kis- és kézműves iparosság állandó harcot vív 
a megélhetésért. Sajnos, az eddigi eredmények vajmi 
csekélyek. Hosszú évtizedeken át mostoha elbánásban 
részesültek, panaszaikat nem orvosolták, úgy gazdasá
gi, mint politikai téren alig számítottak valamit. Min
den időben csak a kormányok jóakaratától függött, 
hogy mit és milyen mértékben adnak meg az iparo
soknak.

Az ország mezőgazdasági lakossága nagy töme
génél fogva is egészen más befolyással rendelkezik a 
törvényhozáson keresztül. A munkások, akiknek lét
száma pedig nem éri el az önálló kézműves iparosok 
számát, szintén parlamenti képviseletet biztosítottak 
maguknak; a középosztály különböző foglalkozású 
elemei, a politikai élet eddigi szokásai szerint, az 
egyes pártokon keresztül részt kaptak az ország in
tézésében.

Elismeréssel fogadta az iparosság a miniszterel
nöknek azt a kijelentését, hogy kívánatosnak tartja az 
érdekképviseleti rendszer kiépítését. A kis- és kézmű
vesiparosság sokat remélhet ettől a változástól, mint- 
ahogv olyan külföldi államokban, ahol érdekképvise
leti alapon áll a törvényhozás, mint pl. Olaszország
ban, az iparosság könnyebben jut az őt megillető jo
gokhoz. Ilyen államokban a kis- és kézművesiparosság 
kívánságai, panaszai sokkal nagyobb megértéssel ta
lálkoznak, mert hiszen érdekképviselői részt vesznek 
az állami élet irányításában aminthogy ezt meg is ér
demlik az iparosok, akik művészi alkotásaikkal és ér
tékes termelvényeikkel, azok egyéni jellegzetességé
vel a nemzeti élet kialakulásának fontos tényezői.

Magyarországon eddig és pedig csak a legutóbbi 
időben, a felsőházban történtek kedvező lépések az ér
dekképviseleti rendszer kiépítésére. Habár az új rend
szer nem is volt tökéletes, mégis sikerült annyit el
érni, hogy néha az iparosság panaszaival is megismer
kedik az ország közvéleménye. Ha ez a rendszer a tör
vényhozás egész vonalán érvényesülne, úgy bizonyára
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a 300 ezer főnyi önálló iparosság' helyzete sem volna 
oly kétségbeejtő, mint manapság. Hivatkozhatunk ar
ra, hogy amióta a keresztény iparosság képviselője 
helyet kapott a törvényhozásban és amióta a felső
házban is helyet kaptak az iparosok, már ez a körül
mény is némi változást hozott a régi idők teljes elha
nyagoltságával szemben.

A különböző politikai pártok részéről érthetően 
nem fogadták nagy lelkesedéssel az érdekképviseleti 
rendszer bevezetésének eszméjét. Liberális és szociál
demokrata oldalról azonban hiába igyekeztek tetsze
tős csomagolásba burkolni az új rendszer elleni tilta
kozásuk valódi indokait, az iparosság tisztán lát ebben 
a kérdésben. Nem szabad megijedni a vaklárma halla
tára, hanem meg kell valósítani az érdekképviseleti 
rendszert: — ezt kívánja az iparosság, de egyben az 
ország érdeke is. (n—y.j

Szak** és mester vizsgálatok.
Irta: Torda Balázs dr.,

debreceni kereskedelmi és iparkamarai fogalmazó.
(Az ipartestületi előadásának kivonata.)

Laikusok a szakvizsga és mestervizsga alatt 
ugyanazt a fogalmat értik, pedig a két vizsga között 
nagy különbség van. Először is a mestervizsgán az á t
lagnál többet kell nyújtani, inig a szakvizsgán csak 
átlagtudást leéli megkívánni, ezenkívül a mestervizsga 
a mesteri cím viseléséie jogosít, a szakvizsga azon
ban nem, viszont a sikeres szakvizsgabizonyítvány 
alapján meg lehet kapni az iparjogosítványt és ön
állóan lehet az ipart folytatni.

A szakvizsga intézményét a régi ipartörvény nem 
ismerte, azon egyszerű oknál fogva, mert annak ide
jén szakképzett üzletvezető alkalmazása esetében 
szakképzettséggel nem biró ember is megkapta az 
iparjogosítványt, az az iparos pedig aki valamely ké
pesítéshez kötött iparra nézve szakképzettségét iga
zolta, iparjogosítványának hatályát minden további 
nélkül kiterjeszthette bármelyik más képesítéshez kö
tött iparra. Ezenfelül abban az időben jobb gazdasági 
viszonyok között jóformán minden nehézség nélkül 
lehetett megszerezni a szakképzettséget abban a for
mában, ahogyan azt az ipartörvény előírta. Ez a for
ma egyébként is enyhébb volt az ipartörvénynovella 
által előírt szabályoknál, úgyhogy mindezek együtt
véve szükségtelenné tették a szakvizsga intézményé
nek kifejlődését.

A szakvizsga intézményét háborús rendelkezések 
léptették életbe, abból az alapgondolatból kiindulva, 
hogy azok, akik háborús katonai szolgálatot teljesítet
tek, az előírtnál enyhébb feltételek mellett nyerhessék 
el az iparjogosítványt. A szakvizsga intézményét az
után teljes mértékben kiépítette az 1922:X11. te.-be ik
tatott ipartörvénynovella.

A szakvizsgára bocsátás feltételei két csoportba 
oszthatók amelyek a következők:

I. a törvényes rendelkezések által előírt s az első
fokú iparhatóságok által is figyelembevehető felté
telek,

II. méltányossági szempontok, amelyek kizáró
lag a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr által ve
hető figyelembe és alkalmazhatók.

ad í. A törvényes rendelkezések által előírt felté
telek a következők; vagyis ebben a csoportban azok 
bocsáthatók szakvizsgára, akik

1. ipari rokkanttanfolyam elvégzését igazoló meg
felelő bizonyítványt tudnak felmutatni,

2. az elszakított területekről menekült olyan ipa
rosok és segédek, akik szakképzettségüket irataik el
vesztése következtében megfelelően igazolni nem tud
ják,

3. azok, akik a háborúban legalább 3 éven át 
szolgáltak a katonaságnál és ezidő alatt szakbavágó 
gyakorlatot is folytattak,

4. akik a háborús katonai szolgálat folyamán 
legalább két éven át idegen hadifogságban voltak és 
a hadifogság idején szakbavágó munkát végeztek,

5. akik hadirokkantak, hadifoglyok, hadiözvegyek 
illetve oly közszolgálatban állott alkalmazottak és hi
vatásos katonák, akik legalább a középiskola négy al
só osztályát sikerrel elvégezték és állásukat önhibá
jukon kívül elhagyni kénytelenek, illetve bármilyen 
foglalkozásúak, akik legalább a középiskola négy alsó 
osztályát sikerrel elvégezték és legalább öt éven át 
folytatott foglalkozásukat elhagyni kénytelenek, s 
akik a könnyebben és nehezebben elsajátítható ipa
rokra nézve pontosan megállapított rövidebb tanonci 
és segédi szakbavágó gyakorlati időt (az iskolai vég
zettség fokai szerint is különbözőképen megállapítva) 
igazolják,

6. akik igazolják, hogy Amerikában egyfolytában 
öt éven át tartózkodtak,

7. azok a nők, akik valamely túlnyomó részben 
nők által űzött (pl. nőifodrászok stb.) ipar terén 20. 
életévük betöltése után nem ugyan mint tanoncok, 
vagy segédek — a 78000/1923. K. M. sz. r. 50. §-ában 
előírt időtartamon át szakbavágó munkát végeztek,

8. végül azok, akik valamely képesítéshez kötött 
iparban szakképzettségüket igazolták s iparuk gyakor
lását kiterjeszteni kívánják, vagy át akarnak' térni más 
iparágra (1922:XII. te. 24. §-ának c. pontja).

A felsorolt pontokba foglalt feltételek igazolása 
alapján az elsőfokú iparhatóságok (főszolgabíró, pol
gármester) illetékesek a szakvizsga elrendelésére. A 
44.881/1934. K. M. sz. r. értelmében oly esetben, ami
kor a vizsga iránt folyamodó nem tanoncszerződéssel, 
vagy munkakönyvvel, hanem másképen igazolja szak
bavágó munkáját, iparhatósági döntés előtt az. igazo
lást aláírók lakóhelyérére illetékes ipartestület, ilyen 
hiányában a kereskedelmi és iparkamara meghallga
tandó. Ugyancsak meghallgatandó az ipartestület a 
kamara útján az 1922:X 11. te. 24. §-ának c. pontja alap
ján beadott kérelmek tárgyában is.

ad II. Minden oly esetben, amikor a törvényes 
rendelkezések által előírt feltételeket a kérvényező 
ugyan nem tudja igazolni, azonban olyan méltányos
sági körülmények forognak fenn, hogy a szakvizs
gára bocsátás emberi szempontból indokolt, (pl. a ren
delkezések kellő nem ismerése következtében a ható
ság hallgatólagos tűrése mellett hosszú éveken fit 
iparjogosítvány nélkül gyakorolta valaki az. ipart, csa
ládot alapított, adót fizetett, vagy szintén hosszú éve
ken át valamely oly nagy uradalomban dolgozott, 
amely igazoltan kellőképen foglalkoztatta az illetőt 
szakmai munkával és érdemes arra, hogy iparossá 
váljék stb.) olyankor az elsőfokú iparhatóság az ille
tékes kereskedelmi és iparkamara, valamint ha van, az 
ipartestület meghallgatása alapján, illetékes döntés 
céljából hivatalból felterjeszti a kérvényt a m. kir. ke
reskedelemügyi miniszter úrhoz, aki azután dönt ab
ban a kérdésben, hogy méltányosságból van-e indo
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koltsága a szakvizsgára bocsátás engedélyezésének, 
vagy nincsen?

A hatóság döntés után minden esetben véghatá
rozatot hoz és amennyiben elrendeli a szakvizsga le
folytatását, a határozatot megküldi a kamarához, 
amely a vizsgázó lakóhelyén, vagy lakóhelyéhez leg
közelebb eső helyen működő vizsgáló bizottságot bíz
za meg a vizsga lefolytatásával.

A szakvizsgán annyit kell tudni, mint egy felsza
badult két éves segédnek s a vizsgáló bizottságnak, 
amely elnökből és két tagból áll, azt kell megállapí
tania. hogy tud-e ennyit a vizsgázó? Sikeres szak
vizsga esetében a bizonyítvány alapján az iparjogo
sítvány kiadandó, mig sikertelen vizsga esetében a 
vizsgáló bizottság megállapítja azt az időt, amelyet az 
illetőnek pótlólag szakbavágó munkában kell eltölte- 
nie és ennek eltelte s megfelelő igazolása után újabb 
vizsgára kell jönnie.

Ezzel kapcsolatban meg kell említenem, hogy 
egyesek részéről felmerült az a gondolat, hogy kér
dés-felelet alakjában az összes ipari szakmákra nézve 
össze kellene állítani azt az anyagot, amit a vizsgán 
meg kell kívánni. Eltekintve attól, hogy adminisztrá
ciós szempontból szinte leküzdhetetlen nehézségekkel 
járna az ilyen munka, egyáltalán nem állana ezzel a 
munkával arányban a vele elérhető eredmény, mert 
egyrészt túlságosan megkötné a vizsgáló bizottságok 
mérlegelési lehetőségének körét, másrészt pedig egé
szen sablonosakká válnának a vizsgák, nem is beszél
ve arról, hogy ha illetéktelen kezekbe kerülne a vizs
ga anyaga, még könnyebb lenne a vizsgázó helyzete, 
mint ma, amelyre pedig nincs semmi szükség, mert ál
talában véve a vizsgáló bizottságok részéről állandóan 
megnyilvánul a kellő mérték alkalmazására irányuló 
szándék.

A MESTERVIZSGA.
Mestervizsgára az bocsátható, aki a tanidő befe

jezése után munkakönyvével a könnyebben elsajátít
ható iparokban 24, a nehezebben elsajátítható iparok- 
ben pedig 30 havi szakbavágó gyakorlaton tud igazol
ni. A szakbavágó gyakorlat tartamára az önálló ipa
rosi minőségben végzett szakbavágó gyakorlatot is be 
kell számítani. Azokat, akik tanoncok nem voltak, de 
az ipartörvénynovella 106. §-a alapján segedi vizsgára 
bocsátottak, a segédlevél kiállítása után eltöltött két 
évi szakbavágó gyakorlat igazolási esetében szinten 
mestervizsgára kell bocsátani. Ugyancsak mestervizs
gára bocsátandók azok, akik valamely ipari szakisko
lát, vagy szaktafolyamot sikerrel hallgattak és mun
kakönyvvel a végbizonyítványban előírt szakbavágó 
gyakorlatot eltöltötték, illetőleg azok, akik olyan fel

sőipari záróvizsgálatot tettek, amelyek alapján az 
iparjogosítványt azonnal megkaphatják.

A mestervizsgára bocsátás iránti kérelmet az ira
tokkal együtt a kereskedelmi és iparkamaránál kell 
előterjeszteni, amely kiadja az illetékes mestervizs
gáló bizottságnak s ha a mestervizsga lefolytatható, 
a vizsgáló bizottság elnöke kitűzi a vizsgát és behív 
két tagot.

A mestervizsga célja annak megállapítása, hogy 
a vizsgázó iparában az annak gyakorlásához múlha
tatlanul szükséges a szakképzettséget meghaladó 
szakismeretekkel és szakmabeli készséggel rendelke- 
zik-e? A mestervizsga 3 részből áll: 1. valamely szak
bavágó munka rajzának (tervének) és költségvetésé
nek önálló elkészítéséből, 2. az 1. pont szerint rajz
ban (tervben) feltüntetett munka nagyobb járatossá
got és magasabb fokú szakmabeli készséget igénylő 
részének elvégzéséből és 3. a vizsgázó általános szak
ismereteinek megállapításából.

A vizsga után a bizottság egyhangúlag, vagy szó
többséggel megállapítja, hogy kiadandó-e a mester
levél a vizsgázónak, vagy sem s az utóbbi esetben az 
egész vizsgát, vagy csak annak egyik részét kel 1 -e is
mételnie? A vizsgázót, amennyiben a vizsga két részé
ből nem felelt meg a követelményeknek, az egész 
vizsga ismétlésére kell utasítani. A vizsgáló bizottság 
jelentését megküldi a kamarának s ha a vizsga siker
rel jár, vizsgázó részére a kamara kiállítja a mester
levelet.

Ha a mestervizsga annak csak egy részében nem 
sikerül a kérdéses részből ugyanazon vizsgáló bizott
ság előtt újból lehet vizsgázni. Ha azonban a vizsgázó 
ugyanazon vizsgáló bizottság előtt ismételten meg
jelenni nem óhajt, úgy vizsgázhat más bizottság előtt 
is, azonban a mestervizsga egész anyagából kell az 
újabb bizottság előtt vizsgáznia. \

(Folytatása következik.)

Jóváhagyta a budapesti polgármester a Nöifcdrász Ipar
testedet határozatát, amely kimondotta, hogy a Budapesti Női- 
fodrászok Ipartestiilete a Budapesti Borbélyok és Férfifodrá
szok Ipartestületével való egyesítést kívánja. Nem rendelt el 
új közgyűlést az egyesítés tárgyában a polgármester, mint ezt 
Hirscli Ferenc kérte, mert a rendőri karhatalom parancsnoka 
és az iparhatósági biztos jelentése alapján arra a megállapí
tásra jutott, hogy a megjelentek bejuthattak a közgyűlésre és 
szavazati jogukat gyakorolhatták. Megállapítja a polgármes
teri határozat, hogy egy nőifodrász ipartestületi tagot tör
vényellenesen akadályoztak meg szavazati jogának gyakorlá
sában. Az egyesítés ügye tehát most a kereskedelemügyi mi
niszter elé kerül.

Nyaraljunk
Debrecenben!

Természetes melegvizü hőforrás! 
Gyönyörű modern strandfürdő az erdőben! 
Kádas- és thermál fürdők, iszappakolás!

IGYUNK DEBRECENI HŐFORRÁS VIZET!
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Más tollal írunk már ezután . . .
írta: Törzsök József, Debrecen.

Amíg a világ tudósai azon dolgoznak, hogy a gáz
sugarakat a háború részére tökéletesítsék, itt Debre
cenben az egyesített Borbély-Fodrász Nőifodrász és 
Kozmetikusok Szakosztályában már megindult a 
mérgesgázok hangtalan suga ra . . .

A nőifodrászok, akik néhány évvel mint borbé
lyok voltak és a segédek illetve tanoncok gyártása 
mellett a borbély és férfifodrász iparral ma is szíve
sen foglalkoznak, az egyesített szakosztály vezetősé
gének minden lehető eszközzel akarják a munkáját 
megakadályozni.

Ezen harcban megfeledkeztek ugyan valamiről. 
Nevezetesen, hogy nem állapították meg a szelek irá
nyát, így a velük szemben fújó szél visszavágta a mér
ges gázok sugarát •— annak bűzét.

Megfeledkeztek ugyan arról is, hogy még van
nak erősebb sugarak is, amelyek jobban ártanak, mint 
a felénk irányzott „gyűlölet-mérges sugarak”.

Miért-e harc? Kérdezik tőlem több felől. A vá
lasz igen egyszerű. Az eddigi tanonctermeléseknek, 
személyeskedéseknek, stb. vége. A vezetőség élén az 
Elnökkel rendet óhajt teremteni és fog is. Ezen műkö
désüket nem lehet csak úgy mint a múltban meg nem 
engedett formában megakadályozni.

A passzivitás, amely bizonyos formában most 
megnyilvánul a szakosztályban, teljesen rövid életű. 
A vezetőség munkája főképpen arra szorítkozik, hogy 
teljesen megszűnjenek az eddig meglévő közérdekein
ket sértő dolgok, aminek természetes következménye 
az, hogy „más tollal írunk már ezután! . . .”

A budapesti polgármester 
döntése.

Budapest Székesfőváros Polgármestere 51582/1935. V.

Tárgy: Ugyanannak az egyénnek, ugyanabban az 
időben a borbély és férfifodrász, valamint a nőifod- 
rász iparokban tanoncul szerződtetése.

HATÁROZAT:
A Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartes- 

tiilete egy konkrét esetből kifolyólag annak a kérdés
nek az eldöntését kérte, hogy az ipái testületüknél 
ugyanaz az egyén, ugyanabban az időben a borbély és 
férfifodrász, valamint a nőifodrásziparokban tanoncul 
szerződtethető-e?

A 141.139/1929. K. M. sz. rendelet szerint az 
ipartörvény 13. §-ának 5. pontja alatt említett bor
bély és férfifodrászipar, valamint az idézett szakasz 
54. pontja alatt említett nőifodrászipar rokonipar.

A 78.000/1923. K. M. rendelet 148. §-ának utolsó 
bekezdése értelmében pedig azt az iparost, aki tize
mét a törvény 13. és 14. szakaszai szerint eredeti ipa
rával rokoniparok valamelyikére kiterjeszti, vagy ezek 
valamelyikére tér át, a tanonctartási jog új iparában 
is megilleti.

A 15.787/1930. K. M. sz. rendelet 4. bekezdése a 
következőket mondja: A rokoniparoknak szoros kap
csolatánál és természeténél fogva nincs akadálya an

nak, hogy a tanonc ugyanabban az időben, ugyanan
nál a munkaadónál két vagy több rokoniparban nyer
jen kiképzést, feltéve természetesen, hogy a tanonc 
munkaadója a kérdéses rokoniparokat a fennálló sza
bályoknak megfelelően tényleg önállóan űzi és üze
mi berendezése, felszerelése mellett a tanoncnak a 
szóbanlévő rokoniparokra való kiképzése lehetséges. 
Ilyenkor a tanoncszerződésben az elsajátítani kívánt 
rokoniparok mindegyikét meg kell jelölni.

Az ismertetett jogszabályok egybevetéséből meg
állapítom, hogy ugyanannak az egyénnek, ugyanab
ban az időben a borbély és férfifodrász, valamint a 
nőiforásziparokban tanoncul való szerződtetése a ké
relmező ipartestületnél olyan iparos részéről, aki a 
szóbanlévő iparok mindegyikét önállóan űzi és akinek 
üzeme a tanonckiképzéshez szükséges feltételeknek 
megfelel, a fennálló jogszabályokba nem ütközik.

Erről a polgármesteri V. ügyosztályt, a Budapesti 
Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestületét, valamint 
a Budapesti Nőifodrász Ipartestületet értesítem.

A polgármester rendeletéből: 
Pertik s. k., tan. főjegyző.

Pályázati hirdetmény.
Debrecen sz. kir. város ipariskolai felügyelőbizott

sága pályázatot hirdet óraadói állásra a férti- és 
hölgyfodrász technológia tanításánál felmerült órák 
ellátására.

Pályázhatnak elméletileg és gyakorlatilag kikép
zett férfi- és hölgyfodrász iparosmesterek.

A megválasztott óraadók a felügyelőbizottság 
által beosztott órák után - 10 hónapon ál — óradíjat
élveznek. Az óradíj összege heti 1 óra után havi 10. - 
P, amelyre az érvényben lévő illetménycsökkentő kor
mányrendeletek, illetőleg városi közgyűlési határoza
tok vonatkoznak.

A megválasztott óraadók kötelesek a felügyelő
bizottság által kijelölt osztályokban, tantervi utasítás 
szerint technológiát tanítani. Egyéb kötelességeiket 
a 60.000— 1924. sz. rendelettel kiadott szervezeti sza
bályzat állapítja meg.

A megválasztott óraadók kötelesek állásukat 
1935. szepteinbei hó 1-én elfoglalni. A választás ideig
lenes.

A pályázók hiteles okmányokkal tartoznak iga
zolni:

1. Magyar állampolgárságukat.
2. Születési bizonyítvánnyal életkorukat.
3. Előtanulmányaikat és képesítésüket.
4. Hatósági orvosi bizonyítvánnyal egészségi ál

lapotukat.
5. Feddhetetlen előéletüket.
A szabályszerűen felbélyegzett, a fenti okmányok

kal felszerelt és Debrecen sz. kir. város Ipariskolai 
Felügyelőbizottságához címzett pályázati kérvényeket 
a városi ipariskolák igazgatóságánál (Debrecen, Bur
gundia u. 1. sz.) legkésőbben 1935. június hó 17-én 
déli 12 óráig kell benyújtani.

Debrecen, 1935. június hó 3.
Felügyelőbizottság.

4



VIDÉKI ŰRI- ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA

A hintő porok (Pointerek).
A szépítő szerek között kétségtelenül a legjob

ban ismert s általánosan használt a púder. A púder 
használata ma már annyira polgárjogot nyert s any- 
nyira hozzátartozik a nők életéhez, hogy erről lemon
dani nem lehet. Használata egy mindennapos tapasz
talaton alapul. Mindenki tudja ugyanis, hogy ha valaki 
sokat tartózkodik szabad levegőn, különösen mosa
kodás után, vagy férfinél borotválkozás után, akkor 
az arcbőr érdessé válik, eldurvul.

Ezen alapszik a púder használata, ami nem hely
telen, mert ilyenformán védekezésül szolgál egyrészt 
a szappan izgató hatása, másrészt az időjárás mosto- 
haságai ellen. Sajnos azonban, hogy ma mind több és 
több azoknak a nőknek a száma, akik nem ezen ész- 
szerűségi elv alapján, hanem divatos szépítő szerként 
használja a púdert. Pedig tudnunk kell. hogy bár
mennyire ártalmatlan is, de állandó használatra még
sem alkalmas a púder, ha teljesen ártalmatlan alkat
részekből áll is, mert tompítja az arc fényét és iides- 
ségét.

Az állandó puderezés kiszárítja a bőrt elzárja 
a faggyú mirigyek kivezető csöveit is, minek követ
keztében pörsenések és pattanások keletkeznek. Hány 
és hány nő keres engem is fel ezzel , magyarázzam 
meg neki, miért van az arcbőrén annyi pattanás. Ha 
ilyekor a túlzott puderezkedést abbahagyjuk, rend
szerint a pattanások is meggyógyulnak. De ezen kí
vül igen gyakran lehetnek a púderben mérges hatású 
alkatrészek (ólom. higany, stb.), melyek ráncossá, her
vadttá teszik az arcot. (Folyt, köv.)

Kozmetikai kérdésekben úgy a jeligés, mint a névvel el
látott levelekre, válaszbélyeg mellékelésével válaszol a kozme
tikai rovatunk vezetője, Dr. Bősze Lajos orvos, v. egyetemi 
tanársegéd Debrecen, Kossuth utca 11. sz.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A FODRÁSZTÁRSADALOMHOZ.

A Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestiiletének 
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.

ÉRTESÍTÉS!
Lapunk egyelőre fedéloldal nélkül fog megjelenni, tech

nikai okok miatt, melyet ezúton hozunk a ni. t. előfizetők, 
és a hirdetők szíves tudomására.

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

Világszenzáció!

az egyetlen tökéletes
villanynélküli tartós hullámosító készülék, 
melyei dolgoznak:

Amerikában, 
Londonban, 
Párizsban, 
Berlinben,
Bécsben, 
Rómában, stb. 

miért? mert a legtökéletesebb.

Tisztelettel értesítem kartársai
mat, hogy egész Európában legtö
kéletesebbnek elismert »G- S.« tar
tós hu l lámosí tó vizemnek az árát 
3 P-re leszállítottam literenként.
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H Í R E K .
Eljegyzés. Mura Mészáros Gyula - tatabányai borbély 

és nőifodrászmester lapunk munkatársának fia Dénes, f. 
hó 9-én, Pünkösd első napján tartotta eljegyzését Mohácsv 
Margit urleánnyal Tatabányán. Gratulálunk. (Szerk.)

te ütöd az én zsidómat, én ütöm a te zsidódat' — felkiáltással 
az egyik szappangyár nem hagyta magát és el lehetünk ké
szülve reá, hogy legközelebb a borotvaszappan mellé borotva- 
pengéket fog ingyen adni. Ebből a harcból csak egyet óhaj
tanánk tudni, miből éljen meg az illatszerkereskedő, ha a gyá
rak a mai nehéz vásárlási viszonyok mellett azokat a cikkeket, 
amelyek iránt még kereslet mutatkozik ingyen adják? (Hát 
mivelünk borbély és fodrászokkal mi lesz?! Szerk.)

Halálozás. Éles József budapesti kartársunk rövid, de 
súlyos szenvedés után váratlanul elhunyt. Közéleti munkájával 
országos nevet vívott ki magának és elhalálozása pótolhatat
lan űrt hagyott az egész magyar fodrász társadalomra. Az or
szágos Borbély és Fodrászmesterek Szövetségének elnöke volt 
régebben, valamint ipartestületi előljárósági tag, stb. Halála 
előtt is nagy szerepet játszott a Keresztyén párt IX. kerüle
tének szervezetében, ahol szintén nagyra értékelték. Igen kép
zett, nagy szaktudású ember, a szakmájában is mindég a leg
elsők között volt. Temetésén, amely május hó 14-én volt Bu
dapesten a gyászoló barátok és kollegák százai jelentek meg. 
Az Ipartestület részéről Ecker Bálint ip. test. elnök, a Mester
szövetség részéről Klug Nándor társelnök, a Sólyom Turista 
egyesület részéről Bilim Jakab alelnök búcsúztatták el. La
punkban többször jelentek meg cikkei és mi is gyászoljuk őt, 
mint kollegát és barátot, akinek emlékét kegyelettel meg fog
juk őrizni. Szerkesztőség.

Ipari kihágások. Debrecenben az elsőfokú rendőri bün
tető bíróság özv. Hermán Gyuláné borbély és fodrász iparost 
azért, mert szinlegesen fióküzletet nyitva, iparát odaadta jogo
sulatlan iparűzés folytatása végett, mint I-ső rendű terheltet 
10. pengő pénzbüntetésre, vagy átváltoztatható önköltséges 
2 napi elzárásra ítélte. Litz Zoltán borbélytanulót, mint bün- 
segédi bűnrészes II. rendű terheltet 20.— pengő pénzbüntetés
re, vagy átváltoztatható önköltséges 5 napi elzárásra ítélte. A 
tanuló apját Litz András nyug. tiszthelyettes III. rendül terhel
tet, mivel elősegítette a fióküzlet megvásárlását és annak tény
leges tulajdonossá is volt, mint bűnsegédi bűnrészest 5. pen
gő pénzbüntetésre vagy átváltoztatható önköltséges 1 napi 
elzárásra Ítélte. Elrendelte a rendőri büntetőbíróság az üzlet 
azonnali hatósági bezárását. Az ítéletben úgy a terheltek, mint 
a szakképviselő megnyugodtak, így az jogerős is lett. — 
Négyessi János borbély, fodrászsegédet ugyancsak a rendőri 
büntetőbíróság jogosulatlan iparűzésért 5. - pengő pénzbün
tetésre, vagy átváltoztatható önköltséges 1 napi elzárásra ítél
te. Az ítélet jogerős.

Zeneszerző fodrászmester sikere Budapesten. Szabad.v An
tal, az ipartestületi szék tagja, a Rádió Hjság !93J. évi magyar 
nóta megzenésitési pályázatán ezüstérmet nyert zeneszerzé
séért. „Valahol egy kávéházban” című dalával 1000 pályázó 
közül lett nyolcadik.

Feloszlatták a kereskedelmi és ipari hitelvédö egyesü
letet. A kereskedelemügyi miniszter a belügyminiszterrel 
egyetértőén elrendelte a Kereskedelmi és Ipari Hitelvédő Egye
sület feloszlatását. A feloszlató rendelet száma 21762/1035. X.

Szakmai mozaik. Borotva szappan ingyen? Borotvapenge 
ingyen? Vettük a következő sorokat az Illatszerészek szaklap
jának legutóbbi számából: A borotvapengeiparban öldöklő 
verseny van. A gyárak igyekeznek egymáson túllicitálni, vagy 
helyesebben mondva árlejtést tartanak, hogy melyik adja ol
csóbban az árut. Jobban már nem lehet lerontani a piacot, 
mintahogy egyes gyárak lerontották. Nemrégen az egyik 
borotvapengegyár olyan akciót akart kezdeni, hogy a l.oiot- 
vapengéi mellé ingyen borotvaszappant is ad, nem törődött 
azzal, hogy ez az eljárás mennyire sérti a szappanipar érde
keit és emellett kereskedői szempontból is kifogásolható. „Ha

A debreceni Ipartestület elnökválasztó közgyűlése f. hó
30-án, azaz vasárnap lesz. A közgyűlés valószínű egész nap fog 
tartani a szavazás miatt. Saját érdeke mindenkinek, hogy ip. 
test. tagdíját rendezze, mert a vonatkozó törvény értelmében, 
akinek 2 évi tagdíj hátraléka van, tagsági jogait nem gyako
rolhatja.

A karíársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

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

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 
Nyitra i 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. a latt, ahol egyben bárminemű 
hirdetés is feladható.

Figyelem! @ Uj találmány!

Villany ondolálú gép tartós ondolálásoHral
V endégei m eg leszn ek  e lé g ed v e , meri

100%-ig biztos
a „K“  hullám  tarlós ondoláló g é p !

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, Icöny- 
nyen szét szedhetők, egymástól teljesen függetlenek.

K olozsváry Gyula
Megtekinthető ugyanott! hoigytodrftsz
Kérjen árajánlatot! Debrecen, oégenteid tér 2 .

_______ ________  Telefon: 33-12.
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A debreceni kir. járásbíróság.

P. 1893/1935/4. szám.

A MAGYAR SZENT KORONA NEVÉBEN!

A debreceni kir. járásbíróság Nagy Gábor szak
osztályi elnök által képviselt Férfifodrász és Borbély
szakosztály felperes OTI kér. pénztára alperes ellen 
férfifodrász és borbélysegédek napi bérosztályban 
sorozása iránt az 1935 évi február hó 21. napján fenti 
szám alatt beadott keresetlevéllel megindított perében 
az 1935. évi június hó 13 napján befejezett szóbeli tár
gyalás alapján, alul megjelölt napon meghozta a kö
vetkező végítéletet:

A kir. járásbíróság, mint társadalom biztosítási 
bíróság a felperest keresetével elutasítja, az alperest 
16831 /í93b sz. határozatával hatályában fent tartja és 
a perköltségeket kölcsönösen megszünteti.

A végítélet ellen a kihirdetéstől számított 15 nap 
alatt felebbezésnek van helye a budapesti kir. Ítélő
táblához.

INDOKOK:
A kir. járásbíróság az íratok és a bíróság tudomá

sa alapján is tényként állapítja meg, hogy Debrecen 
Városában ez időszerűit a legjobb menetelő borbély- 
üzletek Horváth Jenő, Rencz,Antal és Kárpule Nándor 
borbély műhelyei. Ezen említett három borbély üzlet
től eltekintve a város belterületén lévő borbély üzletek 
gyengébben mennek, mint a fenti 3 üzlet, azonban 
jobban mennek, mint a város külterületén lévő üzle
tek, természetesen ettől eltekintve előfordulhat az. 
hogy a külsőségeken van egy-két jómenetelü és a bel
területen egy-két olyan borbély üzlet, amelyik gyen
gébben megy, mint a külsőségeken lévő legjobb üz
letek, azonban ezek kivételek amelyek nem döntik 
meg a fenti megállapítást.

A felperes 3 alszánui beadványa is koncedálja, 
hogy Rencz Antal és Kárpule Nándor segédei heti 14 
pengőt keresnek, figyelembe veszi a bíróság jelen 
esetben, hogy a munkaadók és munkavállalók érdeke, 
hogy a heti keresmény alacsonyabban legyen feltün
tetve és figyelembe veszi még azt is, hogy a harma
dik és negyedik bérosztály között a határ heti 14 pen
gő 40 fillér keresmény, úgy a bíróság megnyugtatólag 
minden bizonyítás mellőzésével megállapítja, hogy 
Rencz Antal és Kárpule Nándor segédei a negyedik bér
osztálynak megfelelő keresménnyel bírnak és így he
lyesen vannak besorozva. Ha a belterületen lévő és a 
külsőségeken lévő borbély üzletek között a forgalom
nak megfelelő különbséget teszünk, úgy a két üzlet
csoport között legalább is egy napi bérosztálynak 
megfelelő különbség van, mig viszont a fent említett 
3 üzlet, a belterület többi üzlete között ugyancsak van 
egy napi bérosztálynak megfelelő különbség. Ezért az 
alperes helyesen sorozza be a belsőségen lévőket a 
harmadik, a külsőségen lévőket a második bérosz
tályba.

Az 1927 évi XXI. t. c. 16 §-ának 6. bekezdése és 
az alperes alapszabályai 10 §-ának 4. bekezdése értel
mében ott, ahol a munkavállaló keresménye részben a 
harmadik személyek szolgál tárásaitól (borravalóktól) 
függ, a tényleges javadalmazást át'ag összegben kel! 
számításba venni. A törvény tehát kifejezetten elő
írja és kötelességévé teszi az alperesnek ezt a meg
állapítását, amit lehetőleg a u unkaadók cs biztosítot

tak közös egyetértésével kell megcsinálni. Tekintet
tel arra, hogy ez a közös egyetértés létre hozható 
csak annyiban lehetett volna, hogy az összes borbély- 
segédeket az intézet a második bérosztá'ybu sorozza, 
ami pedig a fent kifejtettek alapján a tényleges hely
zetnek semmiképen sem felelt volna meg, azért alpe
res helyesen állapította meg a bérosztályba sorozást 
a tényleges helyzetnek megfelelőleg.

Perköltséget a bíróság kölcsönösen megszüntette, 
mert alperes részéről költség nem merült fel.

Debrecen, 1935. junius 13.
Írásba foglalva 1935 junius 13.
Ezt az ítéletet a bíróság felek képv. jelenlétében 

1935. évi junius hó 13 napján kihirdette.
Dr. Jármy kir. jbiró.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

JÓTiutz József, Budapest. Legutóbb a Nőifodrász Szaklap
nak a hírek között megjelent soraira azt üzenjük, hogy a 
szaklapok nem csak helyi, hanem országos ügyeket tárgyal
hatnak, sőt kötelességük, nem pediglen ellenkezője, mint aho
gyan azt Ön ezideig csinálja. Tanácsot nem kérünk és vélemé-lnve ebben a formában és modorban nem számít semmit. El
lenben jegyezze meg jól azt, hogy „az igazságot szerető em
berek szenvedik el mindég a legtöbb igazságtalanságot!" Állás
pontunkat még ennek tudatában sem fogjuk megváltoztatni, 
egyben cikkünket fenntartjuk, sőt Ígérjük, hogy közérdekénél 
fogta hasonló formában továbbra is meg fogjuk jelentetni!

M. 1. Hnánás. Előfizetésed megkaptam, köszönöm.
G. Béla, Szerencs. Előfizetését megkaptam, de nem any

uvá, mint amennyi jár, kérem pótolni, amelyet levélbélyegek
ben is bekiildhet.

A P R Ó  H I R D E T É S E K .

Az apróhirdetések díja szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére ti 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 közöltéi
nek. Kéziratokat és leveleket a szerkesztőség nem ad vissza. 
Válasz levelekre, válaszbélyeg' mellékelésével ad értesítést a 
Szerkesztőség.

Három éves borbélysegéd, hölgyfodrászat gyakorlására, 
áliást keres. Szíves megkeresést kér Juhász Árpád borbély
éi fodrászsegéd, Kunhegyes.

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

Megvételre keresek ha.ilemosótá'lat 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. Cim a szerkesztőségben.

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.
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VIDÉKI ŐRI- ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

»INNOCAMIN«
hajfesték

2 teljes festésre
v. 3 utánfestésre elegendő

doboz ára: 2*50 P.
Innocam in gyorsan  száradó  
alcoholos fixaleur vizondoláláshoz  
3 —5 liíer k é sz ilé séh ez  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 Marion 

Balassagyarmat:
Skribák István 

Jászárokszállás:
Király drogéria. 

Keszthely:
Balaton drogéria.

Hirdetett
ön  már a

Vidéki Úri és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

1

©

H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN! ! ! ,
mert hirdetései

biztosak, jó k  és olcsók!
Kartársak csakis lapunk hirdetőinél 

vásároljanak!

SZENZÁCIÓS!

A PABOR
a jelen kor legtökéletesebb, ártalmatlan 
folyékony hideg lesték, melynek csodás 
színei a fodrászok legmerészebb képzeletét 
is felülmúlja.

Magyarországi vezérképviselő:
Hockstock Lajos Szombathely, Hollán Ernő ucca. 
Hattyú Illatszertár Győr, Baross ucca.
Kántor Ernő és Társa ccg, Debrecen.
Sleiner Imre „Arany Korona” Illatszertár, 

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

10—15 perc a la tt  tö ké le tese n  fog, 
nem kopik, e lsőrendűen Dauero lha tó  a

P A B O R
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

P A B O R  nak
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
VI., KIRÁLY UTCA 14. SZ.
I. EMELET.

BUDAPEST
TELEFON:

255-74.
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