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Vasárnapi teljes munkaszünet 
az ipar és kereskedelemben.

A kereskedelemben, illetve annak bizonyos köré
ben a vasárnapi teljes munkaszünet már évtizedek 
óta fennáll. Az érdekeltek kérelmére, illetve a több
ség határozatára Debrecenben a kormány igen he
lyesen — újabban az élelmiszer és füszerkereskedelmi 
iparra is kiterjesztette.

A gyakorlati életben ezen kormány intézkedéssel 
az a tudat merült fel úgy a közönség, mint a kisebb 
érdekeltségek részéről, hogy ez mindkét részről káros 
kihatással lesz és esetleges kellemetlenségeket fog 
előidézni.

Ha figyelemmel kísérjük a történteket, akkor azt 
látjuk, hogy a vasárnapi teljes munkaszünet a gya
korlati életben, ezideig sem az iparban, sem a keres
kedelemben káros hatással nem volt, mert ez a ren
delkezés azonnal átment a köztudatba, és lehetőleg 
mindenki ahoz mérten alkalmazkodik.

Az iparban u. m. építő, kovács, asztalos, lakatos 
stb. és az összes gyáriparokban, szintén meg volt és 
jelenleg is érvényben van a vasárnapi teljes munka- 
szünet. Ezen iparoknál is azt látjuk, hogy nemcsak 
hogy nem káros, hanem az ellenkezőjét el sem lehet 
képzelni.

A férfifodrász, nőifodrász és kozmetikus iparban 
régen felvetődött a vasárnapi teljes munkaszünet 
kérdése, amely az érdekeltségeket igen sokszor ko
molyan foglalkoztatta. Iparunkat speciális voltánál 
fogva, bizonyos tekintetben sem a kereskedelemhez, 
sem a többi kézműves iparokhoz hasonlítani nem le
het, nem lehet még pedig azért, mert az iparűzés, il
letve a vasárnapi munkaszünet megszegése a leg
könnyebb, annak ellenőrzése pedig szinte lehetetlen.

Nem vitás az, hogy a férfifodrász, nőifodrász és 
kozmetikus iparban szükséges a vasárnapi teljes

munkaszünet, sőt országosan rendezni kellene, de 
ugyanakkor a kihágások megszüntetésére, illetve el
lenőrzésére kivételes és megfelelő, külön szigorú ren
delkezések válnak szükségessé.

Iparunk speciális voltát abban látom, hogy úgy 
a férfi- mint a nőifodrászatot és kozmetikát nemcsak 
az iparűzés helyén, hanem a munkáltató lakásán is 
folytatni lehet. Ezzel a cselekménnyel megszegik a 
munkaszünetet, amely cselekményeknek a radikális 
ellenőrzését a jelenleg fennálló jogszabályok alapján 
foganatosítani nem lehet.

Ezen okok következtében történt az meg Debre
cenben, hogy az érdekeltségek hosszú éveken keresz
tül, több ízben tárgyalták a vasárnapi teljes munka
szünetet, de ismerve annak súlyos hátrányait, a napi
rendről mindig, illetve legtöbbször levette.

Jogos és indokolt követelmény a vasárnapi teljes 
munkaszünet megvalósítása iparunkban. Már csak 
azért is, mert ha alapul vesszük a sokkal fontosabb 
élelmiszer-, fűszer- stb. üzletek zárvatartását, joggal 
tehetjük fel azt, hogy a mi iparunkban a közszük
séglet semmiesetre sem indokoltabb.

Debrecenben a napokban döntött szakosztályunk 
a vasárnapi teljes munkaszünet megvalósítása mel
lett (3 szavazat többséggel), de azzal a tudattal, hogy 
a megvalósítása esetén gondoskodás fog történni a 
legmesszebbmenőleg a visszaélések megakadályozá
sára, amely nélkül vasárnapi teljes munkaszünetet 
sem elképzelni, sem megvalósítani nem lehet, mert 
máskülönben ismerve a múltakból, olyan lehetetlen 
állapotokat fog előidézni, amely feltétlen nem kívá
natos és örökös problémájává válik a fodrászipar 
érdekeltségnek.
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A borravaló margójára.
írta: Bak István tanár, Budapest.

Évek hosszú sora óta állandósult problémája úgy 
az érdekelt szervezeteknek, mint a hatóságoknak is: 
a borravaló. Legyen-e borravaló, vagy ne legyen?, s 
ha nem lesz, mi vagy ki pótolja és hogyan, mennyivel.

Ha fodrászüzletbe megyek, ha kávéházban va
gyok, nekem, mint publikumnak kellemetlen szituáció 
az a jelenet, amikor a segéd, a tanonc, a pincér, a Io- 
pincér, az újságos: néma szolidaritással, egymás sze
mébe nézve, rendkívüli elszántsággal várják — a 
borravalót. Nekem, mint közönségnek minden alka
lommal a fejembe szökik a vér — a borravaló át
adásakor.

Legyünk őszinték és tárgyilagosak. A borravaló 
évtizedes, évszázados burjánzását sem erkölcsileg, 
sem anyagilag igazolni nem lehet.

A publikumnak, a fogyasztónak semmi köze sem 
lehet egy más vállalat alkalmazottjának jövedelméhez 
jogcím nélkül hozzájárulni. Az alkalmazott fizetésének 
rendezése, annak megélhetését biztosító mennyiségi 
rendezése kizárólag a munkaadó kötelessége — a bib
lia szerint is. Engemet, mint fogyasztót képtelenség 
— ha indirekt utakon is — kényszeríteni arra, hogy 
más, tőlem teljesen idegen cég, vállalat, üzlet, stb. al
kalmazottját én tartsam el, illetve, hogy eltartásához 
hozzájáruljak.

Kínos teher pl. az is a főbérlőknek, lakóknak Bu
dapesten, hogy a házmestereknek nekünk kell adni 
minden negyedben az u. n. házmester pénzt; tehát 
olyan személynek ki nem a lakóknak alkalmazottja, 
hanem a háztulajdonosnak, a házgondnoknak, álta
luk kiválasztott alkalmazottnak, kell nekünk, lakók
nak fizetést adni. Ezek az esetek fejetctejére állított 
tények, melyeket csak támadni lehet, de védő orgu- 
mentum egy sincs számukra.

A borravaló egyénileg devalválja a jellemet, az 
erkölcsöt. Hozzászoktatja az elfogadót a munkanél
küli, könnyű keresethez.

Az a mentalitás, mely szerint csak azt a vendéget 
szolgálom ki elsőrangúan, aki jó borravalót ad: az 
elvégzendő munka qualitását lesüllyeszti, bizalmatlan
ságot szül úgy az ipar, a cég, a vállalat, mint az al
kalmazottal szemben.

A fodr. ip. tn. iskolában mindezeket is sokszor 
szóvá tettem: eredménye lett — tanoncok ellenséges 
érziilése . . .

Határozott ellensége vagyok a borravaló rend
szernek. Nem méltó az emberi érzéshez, lealacsonyító, 
szinte kívül esik az emberi szektán az, aki azt elfo
gadja, vagy arra alapítja megélhetését.

Bizonytalan jövedelmi forrás, csökkenti a nívót: 
méltatlan a teremtés koronájához, az emberhez.

Hogy mi helyettesíti a borravalót: erről a munka
adó köteles gondoskodni. Mindenki fizesse meg az 
alkalmazottját, ne hárítsa azt másra.

E jegyzetek nem támadó céllal Íródtak, hanem 
tárgyilagos indokok alapján, magasabb nézőszögből.

Így kérem is — e cikket bírálat tárgyává tenni.

Kariársak!
Lapunk hirdetőinél vásároljanak!

Szak- és mestervizsgálatok.
írta: Torda Balázs dr.,

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

lll.-ik közlemény.
Ugyancsak az élet szigorításának a vágya hozta 

felszínre azt a tervet, hogy a mestervizsgát tegyék 
kötelezővé, bár az alapgondolat indokoltsága kétség
telenül fennáll.

Tagadhatatlan, hogy a mai viszonyok között saj
nálattal kell tapasztalni, hogy fiatal iparosok kellő 
szaktudás nélkül kerülnek bele az élet versenyébe, 
amely azonban nemcsak saját boldogulásukat teszi 
nehézzé és bizonytalanná, hanem az iparostársak meg
élhetését is állandó veszéllyel fenyegeti. A helyzet az, 
hogy a segédi vizsga letétele és a munkakönyv meg
szerzése után a segédnek munkakönyvi bejegyzés 
alapján kell eltöltenie a 24, illetve 30 havi segédi 
szakbavágó gyakorlatot. Nincs azonban intézménye
sen biztosítva annak hatályos ellenőrzése, hogy a 
munkakönyvben igazolt időt az illető segéd tényleges 
munkával töltötte-e el? Így a mai munkanélküli vi
lágban igen gyakori az az eset, hogy a segéd munka
könyvét valamelyik iparos bejelenti ugyan az iparha
tóságnál, munkát adni azonban nem tud és csaknem 
az egész szakbavágó gyakorlati idő munka nélkül te
lik el. Ennek következtében nem is lehet csodálkozni, 
ha a segéd kellőszaktudás nélkül lép az önálló iparo
sok sorába. A tragédia még hozzá ott van, hogy a se
géd tűrhetetlennek érzi azt az állapotot, hogy segédi 
minőségben sem dolgozva tanulni, sem keresni nem 
tud, alig várja tehát, hogy minél előbb önállósíthassa 
magát, mert ha fillérekért dolgozik is, de legalább 
keres valamit. Ebből következik azután a fejetlen és 
katasztrofális verseny, az ezzel kapcsolatos, gyakori 
árrombolási tünet, amely állandó izgalomban tartja 
az érdekelteket, akiket ez a helyzet ekszisztenciájuk- 
ban támad meg.

Teljesen meg kell és meg is lehet tehát érteni azt 
a gondolatot,hogy kellő szaktudás nélkül nem szabad 
engedni senkit sem az önálló iparosok sorába. A kellő 
szaktudás intézményes ellenőrzése pedig a felvetett 
gondolat hívei szerint a kötelező mestervizsga útján 
érhető el a legcélszerűbben.

Ez az elgondolás igen tetszetősnek és plauzibilis- 
nak látszik. És valóban úgy áll a dolog, hogy a köte
lező mestervizsga tényleg módot nyújtana a szaktu
dás intézményes ellenőrzésére.

Az alapgondolat tehát vitathatatlanul helyes. Csak 
az a kérdés, hogy a gyakorlati életben alkalmazható-e 
ez a kötelező mestervizsga jogos érdekek sérelme 
nélkül? Minden ezen fordul meg.

Elöljáróban bizonyos imponderábiliákra is fel 
kell hívni a figyelmet, amelyek lényegben talán nem, 
azonban pszichológiai és jogi szempontból némileg 
mégis figyelemreméltóak.

Nézzük, milyen helyzetet teremt a kötelező mes
tervizsga elrendelése a meglévő iparosokra nézve? 
Együttjár-e ez azzal, hogy a meglévő iparosok, akár 
tettek mestervizsgát, akár nem, viselhetik-e a mesteri 
címet, vagy nem? Ha igen, akkor méltánytalan hely
zet áll elő azokkal szemben, akik már letették a mes
tervizsgát, vagyis akiket fűtött az ambíció és nem saj
náltak pénzt, fáradtságot a mesteri dm elnyerésére,
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Igaz, hogy ezeknek száma elszomorítóan kevés, de 
elvi szempontból ez nem változtat a helyzeten. Ha 
pedig azok, akik nem tettek mestervizsgát, továbbra 
is csak az iparos címet használhatják-e, fog-e ez azzal 
a következménnyel járni, hogy a múlttal szemben 
kevesebb jogokkal fognak bírni. (pl. tanoncot csak 
a mesteri cím viselésére jogosult iparos tarthat, amint 
ezt máris sokan követelik stb.) ? Ez méltánytalanságot 
jelentene és a szerzett jogok elvének sérelmét. Ha 
pedig az egyenlő jog elnyerése érdekében a ma már 
sok esetben nagy családdal bíró iparos kénytelen len
ne mestervizsgára jelentkezni, ez egyrészt olyan anyagi 
megterhelést jelent, amelyet sokan el sem bírnának, 
másrészt pedig annyira felkavarná a mindig bőven 
virágzó személyi ellentétekkel terhes világban az ipa
rosberkek kedélyét, amely épen aligha lehet kívánatos.

Ezenkívül a mai iparjogunk alapelve az, hogy az 
iparosnak olyan szakkészséggel kell rendelkeznie, 
amely az ipar gyakorlásához múlhatatlanul szükséges, 
míg a mesteri cím elnyerése érdekében leteendő mes
tervizsga keretében az ipar gyakorlásához múlhatat
lanul szükséges szakképzettséget meghaladó szakis
meretekről és készségről kell tanúságot tenni. Ezt az 
alapelvet bolygatná meg az a rendelkezés, hogy min
denkinek, aki önálló iparossá akar lenni, mestervizs
gát kell tennie, tehát u. n. átlag-szakképzettséget meg
haladó szakkészséget kell igazolnia. S ezt éppen ma, 
amikor köztudomásúan a legkevesebb alkalom van 
arra, hogy a segéd magát kellőképen kiképezze, amint 
azt már előbb részletesen okfejtettük.

De ha még ezeken az imporderábiliákon a cél 
érdekében túltesszük is magunkat, akkor is elénk me
red a legnagyobb kérdés, s ez az, hogy miként való
sítható meg a gyakorlatban a kötelező mestervizsga 
intézménye oly módon, hogy az jogos érdekeket ne 
sértsen?

A jogos érdekek alatt azt értem, hogy egyrészt 
tényleg meg nem felelő tudású ember közérdekből ne 
önállósíthassa magát, inig tudását megfelelően ki nem 
egészíti, másrészt pedig az a segéd, aki megfelelő 
szakkészséggel és tudással bir, személyi vagy bármi
lyen más szempontokon túl önállósíthassa magát. Nem 
szabad tehát előfordulnia annak egyetlen esetben sem, 
hogy szimpátia-okokból (barátság, összeköttetés, po
litika stb.) meg nem felelő tudású segéd átmenjen a 
mestervizsgán, ugyanakkor pedig ezzel ellentétes 
okokból (személyes, szakmai, politikai ellenszenv stb.) 
olyan segéd előtt záródjék le az át jutás és az önálló
sulás kapuja, aki megfelelő tudással bir.

A nagy kérdés tehát az, hogy miként lehet biz
tosítani a jogos érdekek maradéktalan érvényesülését? 
Mert bármennyire szép és helyes az alapgondolat, 
hogy csak szaktudással rendelkező ember önállósít
hassa magát, annak törvénybe iktatása csak úgy kívá
natos, ha a gyakorlatban megfelelni képes az eléje 
kitűzött célnak. Isten mentsen attól mindenkit, hogy 
a kötelező mestervizsga a gyakorlati életben a nemes 
alapgondolat megcsúfolására szolgáljon.

Amikor tehát az érdekeltségnek azt a törekvését, 
hogy csakis arravaló, tényleges szaktudással biró se
gédek válhassanak önálló iparosokká, mindenki a leg
melegebb szimpátiával kíséri, ugyanakkor ennek a tö
rekvésnek az tesz jó szolgálatot, aki a figyelő és jó
akaraté, de szemet nem hunyó kritika lámpásával vi
lágít reá a veszedelmek lehetőségeire. Nyitott sze
mekkel nézzük a világot és nem lehet tagadni, hogy a

nehéz életviszonyok között a normálisnál sokkal na
gyobb mértékben él az emberekben az a törekvés, 
hogy minél kevesebb versenytársa legyen. De míg ez 
a törekvés a szakvizsgáknál, tekintettel azoknak az 
önállósulások számához viszonyítva csekély számára, 
egyrészt nem is nyilvánul meg átütő mértékben, de 
másrészt nem is bir nagyobb jelentőséggel, addig a 
kötelező mestervizsga esetében, tehát akkor, amikor 
az önállósulás előtt mindenkinek vizsgát kell tennie, 
akkor már az egész magyar társadalom nyugalma 
szempontjából is föltétlenül szükséges, hogy a mester- 
vizsgák minden esetben való tárgyilagos lefolytatása 
száz százalékig biztosítva legyen. A kötelező mester- 
vizsgák lefolytatásánál a minél kevesebb versenytárs 
— egyébként érthető — gondolatának teljesen a hát
térbe kell vonulnia és a legteljesebb mértékű tárgyila
gosságnak kell helyet adnia.

Amikor tehát a kötelező mestervizsga életbelép
tetéséről van szó, akkor első sorban olyan biztosíté
kokról kell gondoskodni, amelyek biztosítják a vizs
gák tárgyilagos lefolytatását minden egyes esetben.

— Vége. —

Amit előre megjósoltunk__
A debreceni iparostanonc iskolánál, a borbély-, 

férfi- és nőifodrász szakoktatói állás betöltésére két 
Ízben jelent meg pályázati hirdetmény.

A pályázatok eredménye — amit előre megjósol
tunk — be is következett. . .  A pályázat eredményte
len lett, mert a feltételek úgy változtak, ahogy azt 
bizonyos vonatkozásban akarták, elzárták a lehetősé
get 230 helybeli szakiparostól, hogy egyáltalán meg 
is pályázhassák.

Szükségesnek tartottam ezen mindnyájunkat ér
deklő és igen fontos közérdeket szolgáló történteket 
ezideig is — és továbbra is — a nyilvánosság előtt 
tárgyalni, egyben reámutatni a már megtörtént dol
gokra, valamint érdekeltségünk álláspontjára, hogy 
ha már tévedés történt is, de legalább az kellő időben 
még korrigálható lehessen.

Ismételten azt sérelmezzük, hogy akkor, amikor 
a férfifodrász- és nőifodrászipart csak rokoniparrá 
nyivánították, de nem egyesítették — amikor 3—4 
elemi iskola végzettséggel is lehet erre a pályára ta- 
noncokat felvenni — akkor nem teljesen indokolt az, 
hogy a „Pályázati hirdetmény” egyik pontja az le
gyen, hogy a pályázó „legalább a 4 középiskola sike
res elvégzését köteles igazolni”.

Ugyanakkor nem lehet azt kívánni, hogy olyan 
szakoktató lehet csak, aki a két szakmát a feltétele
ken kívül tudja úgy, hogy oktathasson. Hangsúlyozom 
azt, hogy ez nem egyesített ipar, csak rokonipar.

Párhuzamot kell vonnom az első és második meg
jelent „ Pályázati hirdetmény"-ek között. Ezen pályá
zati hirdetmények — nem tudom milyen célzattal és 
kinek a javaslatára — két különböző feltétellel je 
lentek meg, és mi volt egyáltalán a célja, hogy újabb 
és nehezebb feltétellel volt kibővítve akkor, amikor 
már az első pályázat is eredménytelenül végződött!?

Mi elismerjük közérdekű jelentőségét — szakok
tatásnál — a középiskolai végzettségnek, de azt nem, 
hogy ez feltétlen szükséges — mely már az első pá
lyázatból is hiányzott — nyilván azért, mert maga a
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felügyelőbizottság sem tartotta feltétlenül szüksé
gesnek.

Szükséges volna ezen ügyet az érdekeltség kí
vánsága szerint elintézni, mely által nyugvópontra 
jutna és megindulhatna a szakmai oktatás az ország 
egyik legnagyobb és mindig elsőhelyen álló iparos- 
tanonc iskolájában. Nagy Gábor.

Ezen ügyben egyébként szakosztályunk a követ
kező felterjesztést küldötte meg a Vallás- és Közok
tatásügyi Miniszter Úrhoz — mint legfőbb felügyeleti 
hatósághoz:

Nagyméltóságú Miniszter Ur!
Kegyelmes Urunk!
A Debreceni Ipartestület Borbély-, Nőifodrász- 

és Kozmetikus-mesterek Szakosztálya nevében mély 
tisztelettel az alábbi panaszunkat terjesztjük elő.

Debrecen sz. kir. város Iparostanonc Iskolájának 
igazgatósága 772/1935. sz. alatt megküldötte a f. évi 
június hó 27.-én tartott V1I./1934—35. sz. felügyelő
bizottsági gyűlés jegyzőkönyvének 46-ik számát, 
amelyben azon kérelmünket, hogy fent írt Iparos- 
tanonciskolánál a már meghirdetett szakoktatói állást 
külön-külön hirdesse meg, elutasította. Ezen felügyelő 
bizottság határozata sérelmes azért, mert Debrecen
ben olyan úri- és hölgyfodrász iparos, aki a pályázati 
feltételeknek meg tudjon felelni, illetve, hogy mind a 
két iparágban olyan képzettséggel bírjon, hogy szak
oktatásra is meg tudjon felelni, olyan nagyon kevés 
számban van, éppen ezért történt meg az, hogy az 
először meghirdetett pályázat eredménytelen volt

Most újból megjelent egy pályázati hirdetmény, 
a már megjelent pályázati feltételek alapján azzal a 
kiegészítéssel, hogy a IV. középiskolának sikeres el
végzésének igazolása feltétlenül szükséges. A pályá
zati feltétel annyira súlyos, hogy ezek alapján előre
látható az, hogy ez a második meghirdetés is ered
ménytelenül fog végződni.

Szakosztályunk mély tisztelettel kéri Nagyméltó
ságodat, hogy a IV. középiskolának sikeres elvégzé
sének igazolását a pályázati feltételeknél mellőzni 
méltóztassék, egyben, hogy úgy a férfi-, mint a női- 
fodrászati szakban, a külön-külön szakoktatás betöl
tését elrendelni méltóztassék.

Kérjük Nagyméltóságodnak sürgős intézkedését, 
mivel a pályázati hirdetmény f. hó 22-én le fog járni, 
egyben azt, hogy panaszunknak a legmesszebbmenő- 
leg helyet adni méltóztassék.

Debrecen, 1935. július hó 12.
A Szakosztály nevében és megbízásából 

mély tisztelettel:
Nagy Gábor s. k. P. H. Törzsök József s. k.

elnök. h. jegyző.

A vasárnapi teljes munkasziinet határozatát meal'eleb-
bezték. Debrecenben f. hó 1 -én, az érdekeltség titkos szavazás 
szerint döntött a vasárnapi teljes iminkasztinet tekintetében. 
A többség a teljes munkaszünet mellett döntött. Az érdekelt
ség ezen határozatát megfelebbezték az Ipartestületnél. A fe- 
lebbezést a napokban be isnyújtották. A felebbezés első fo
kon az Ipartestületi elöljáróság elé fog kerülni rövidesen, 
még e hó folyamán.

Mikor üszíességlelen verseny 
az árrombolás?

Sokat vitatott kérdés, hogy mikor lehet tisztes
ségtelen versenynek minősíteni az árrombolást. Erre 
vonatkozóan eddig sem kialakult joggyakorlat, sem 
tételes rendelkezés nem volt.

Most a budapesti Kamara Választott Bírósága 15 
pontban foglalta össze, hogy mikor lehet tisztességte
len versenynek minősíteni az árrombolást. Ez a 15 
pontban foglalt megállapítás a következő:

1. Ha a versenyzés módja kétségtelenné teszi, 
hogy az olcsó árusítás minden saját jogos gazdasági 
érdek nélkül, kizáróan a versenytárs szándékos meg
károsítására, tönkretétele végett történik.

2. Ha az árut vagy munkát állandóan és rendsze
resen beszerzési áron vagy azon alul állapítják meg.

3. Ha a versenytárs az üzletkörön kívül eső áru
kat beszerzési áron vagy azon alul ajánlja.

4. Ha az olcsóság oka az áru vagy munka silá
nyabb belső értékében vagy selejtességében kere
sendő.

5. Ha az üzleti tevékenység törvénysértés vagy 
szerződésszegés l'olyamánya.

6. Ha az eladó iparos hitelének tisztességtelen ki
használásával versenyez.

7. Ha az állammal, a közülettel, az OTI-val, MA 
Bl-val, iparostársaival vagy hitelezőivel szemben fenn
álló kötelezettségeinek szándékos rosszakaratú elmu
lasztásával versenyez.

8. Ha az ajánlott vagy hirdetett ár a termelési 
költségeket sem fedezi.

9. Ha az üzletvitel a rendszeres gazdálkodás kö
vetelményeivel ellenkezik.

10. Ha olyan árukra vonatkozik, amelyeket a hir
dető raktárán sem tart, vagy amely nem is tartozik 
üzletkörébe.

11. Ha a hirdetett árut nem szolgáltatja ki, arról 
a vevőt lebeszéli vagy helyette más árut kínál.

12. Ha a forgalomban lévő áru áránál általában 
olcsóbb ajánlatot tesz.

13. Ha oly csekély áruraktárral rendelkezik, 
amellyel már a hirdetés napjának első óráiban sem 
tudja kiszolgálni a vevőket.

14. Ha támadó célzattal olyan árakat hirdet, ame
lyekkel a versenytársait versenyen kívül helyezi, hogy 
azután korlátlanul uralva a piacot, árdrágítson.

15. Ha tört és görbe súlyokkal igyekszik a közön
séget az áruk súlya tekintetében megtéveszteni, (n. y.)

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 
39.906-X. sz. körrendeleté.

(Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság első 
tisztviselőjének, mint II. fokú iparhatóságnak.)

Tudomásomra jutott, hogy egyes üzlettulajdono
sok az 1884. évi XVII. te.-be iktatott ipartörvény mó
dosításáról szóló 1922:XII. le. 56. §-a ama rendelke
zésének, amely szerint minden üzlettulajdonos köteles 
az üzlethelyiségének külső részén alkalmazandó cég
táblán családi és utónevét feltüntetni, nem tesznek 
eleget.

Felhívom ennélfogva t. Címet, utasítsa sürgősen 
a hatóság területén működő 1. fokú iparhatóságokat,
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hojíy a hatáskörük alá eső területen lévő valamennyi 
üzlethelyiséget záros határidőn belül a helyszínen vizs
gáljanak meg és ennek kapcsán a legszigorúbban el
lenőrizzék, hogy az üzlethelyiségek külső megjelölésé
nél az 1922. évi XII. te. 56. §-ában és a 78.000/1923. 
K. M. szánni rendelet 124. §-ában foglalt rendelkezé
sek betartatnak-e.

Az ellenőrzés során figyelem fordítandó arra is, 
hogy az iparűző családi és utónevének minden esetben 
kívülről is szembetűnő módon, jól olvashatóan kell 
feltüntetve lennie.

Minden olyan esetben, amikor megállapítást nyer, 
hogy az üzlettulajdonos nevét cégtábláján egyáltalán 
nem, vagy nem az idézett törvényes rendelkezések 
által előírt módon tünteti fel, a kihágási eljárást meg 
kell indítani.

Tett intézkedéséről és annak eredményéről, a je
len rendeletem kézhezvételétől számított 60 napon be
lül, jelentést várok.

Budapest, 1935. évi junius hó 22.
A miniszter rendeletéből:

Dr. Árkay s. k. miniszteri tanácsos. 
*

A hivatalos lap junius hó 28.-i száma közli a 
6500/935. M. E. sz. rendeletet, melyben módot ad a 
régi OTI és MABI tartozások törlésére, vagy részlet- 
fizetésére. A rendelet teljes mértékben honorálja az 
iparosság kívánságait. A kérelmet f. évi október hó 
1-ig kell a rendelet szerint írásban kérni, illetve a jo
gosul! köteles előterjesztést tenni, különben a kedvez
ménytől elesik. Minden érdekelt a fenti rendeletet fel
tétlen olvassa át és kérelmét terjessze elő.

#
A 28894/1933. sz. rendelet szerint a masszírozás 

önálló ipari foglalkozásként nem űzhető s így arra 
iparjogosítvány nem adható ki. A gyógykezelésszcrű 
masszírozás ugyanis az orvosi munkakörbe tartozik és 
azt nem orvosmasszálónak csak orvos utasítása, fel
ügyelete és felelőssége mellett szabad végezni. Beteg 
hasi szerveket, az ivarszerveket és a szemeket nem 
orvosmasszálónak egyáltalán nem szabad masszáink A 
frissítő masszírozást az egészségügyi és tisztasági in
tézmények mint járulékos munkát szokták végeztetni. 
Egyébként a nem gyógykezelésszerű masszírozás mint 
ipari munka a kozmetikai ipar munkakörébe tartozik, 
amely csak a kozmetikai iparra szóló iparigazolvány 
alapján végezhető.

*
A 168.295—1932. számú rendelet szerint az ön

borotvapenge készítése, amennyiben a kézművesipar 
keretében történik, a késes- és köszörüsipar munka
körébe tartozik.

Levél a szerkesztőhöz.
Legutóbbi számunkban fenti cim alatt közöltük, 

hogy Bak István ip. isk. tanár, lapunknál viselt főmun
katársi tisztségéről lemondott. Most újabban azt kö
zölhetjük, hogy lemondása nem következett be, mert 
Szerkesztőségünkhöz julius hó 23-án kelt levelében 
lemondását visszavonta, ezen levelében a többek kö
zött a következőket írja .......megtartom főmunka
társi tisztségemet lapjánál és igyekszem toliammal b. 
lapjának és minden,, az egyetemes magyar fodrász tár
sadalom érdekeit önzetlenül szolgálni stb..

Nemcsak szerkesztőségünk, hanem lapunk min
den olvasója megnyugvással és elismeréssel veszi tu
domásul, hogy Bak István úr önzetlenül, továbbra is 
megtartja tisztségét lapunknál és dolgozni fog az 
egyetemes magyar fodrásztársadalom jogos érde
keiért . . .

#

A lemondással kapcsolatos közleményünkre a bu
dapesti „A Nőifodrász” szaklap augusztus 2-ik napján 
megjelenő számában „Levél a szerkesztőhöz” címmel 
a következő cikket közli szószerinti

,,A vidéki úri- és hölgyfodrászok szaklapja folyó 
évi julius 15-én megjelenő számában a fenti cim alatt 
Bak István, a fenti lap főmunkatársa bejelenti a szer
kesztőségnek, hogy megválik — nagy elfoglaltságára 
való tekintettel — főmunkatársi tisztségétől. Bak Ist
ván budapesti ipariskolai tanár úr, akit mindnyájan 
nagyon tisztelünk eddig kifejtett pedagógiai munkás
ságáért. Sajnálatunkat fejezzük ki afelett, hogy neta
lán befolyásolták elhatározását bizonyos támadások, 
amelyek lapunkban elhangzottak a fenti lapban meg
jelent cikkei miatt. Lemondó levelében önmaga meg
állapítja, hogy homogén elemek hamarább megértik 
egymást lelkileg is. Nem tudjuk, hogy mit ért homo
gén elemek alatt, csak gondoljuk, hogy az az ő gon
dolata, hogy ipart vezetni és az ipar beliigyeibe bele
szólni csak az tud legjobban ,aki abban él és látja 
annak minden baját és sérelmét és nem olyan valaki, 
aki csak szemüvegen keresztül, esetleg mások félre
vezetése alapján foglalkozik az idegenipar ügyeivel. 
Helyeseljük lemondását, azonban kérjük, hogy peda
gógiai munkásságával továbbra is támogassa a fod
rászipart és ne egy lapban, hanem az összes szakla
pokban jelentesse meg azon cikkeit, amelyek páratla
nul segítik a jövő generációt az ipar megbecsülésére 
és tanítására."

*
Ezen cikk — mint ilyenkor szokása díszes lap

társunknál — névtelenül jelent meg. Kifelyezi sajná-

Nyaraljunk Természetes melegvizü hőforrás!

Debrecenben!
Gyönyörű modern strandfürdő az erdőben! 
Kádas- és thermál fürdők, iszappakolás!

i^ 'v i ik i i /  rtconcr'ck ji u Á c r v n n í c  v i t e t iIv j TUHK  UCDKCLCnl n U r U K K A o  Y l t t l  !
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latát a lemondással kapcsolatosan, de ugyanakkor ve
zekel és beismeri, hogy támadásokat intézett Bak 
István, lapunk főmunkatársa ellen a lapunkban Írott 
cikkei miatt. Most mindnyájan nagyon tisztelik, sőt 
helyeslik a lemondását „csak ne egy lapban, hanem 
az összes szaklapokban jelentesse meg cikkeit. . .

Ez egy olyan kívánság, mint amikor a támadások 
célzatának a terrorisztikus megnyilvánulása fényesen 
igazolva van. Ilyenekben volt részünk már, sőt tud
juk, hogy több is lesz, csak azt nem tudjuk, hogy 
laptársunk meddig folytatja még hasonló kisded já
tékait? Egyébként cikkének elbírálását (lásd lapunk
IV. évf. 5. számának „A szaklapok hivatása” című 
közleményünket!) a magyar borbély és nőifodrász 
társadalom jogos és elfogulatlan bírálatára bízom!

Nagy Gábor 
felelősszerkesztő.

Felhívás!
Tisztelettel közlöm lapunk olvasóival, hogy a 

,,Fodrászipari technológia cimii szakkönyvem a napok
ban megjelenik Kis Gyula és Társa ,,Törekvés" könyv
nyomda vállalat kiadásában: Budapest, V V a d á s z  
ucca 32.

Kérem a t. Címet, hogy ezen szakkönyvre, mely 
minden úri- és nőifodrásznak, kozmetikusnak nélkü
lözhetetlen, mely könyv a fodrászipar minden ágát 
felöleli, számos magyarázó ábrákkal, melynek kivona
tos tartalmát és a róla megjelent szakkritikákat mel
lékelten közlöm: megrendelni szíveskedjék.

A könyv ára 2.10 pengő és a portóköltség.
Hazafias üdvözlettel és mély tisztelettel

BAK ISTVÁN 
főv. ip. tan. isk. tanár.

Szemelvények a tartalomjegyzékből:
Mi a technológia? — A fodrászipar (úri és női) 

technológiai felosztása. — A fodrásziparban haszná
latos eszközök, anyagok és munkálatok. — A fodrász
ipar egyetemes története. — A magyar fodrász ipar
testület. — Műszavak a fodrásziparban. — Fodrászati 
(úri és női) és kozmetikai törvények és rendeletek. — 
A haj biológiája. Hajbetegségek és gyógyítása. — 
Hajfestés régen és most. — Anorganikus és organikus 
anyagok a fodrászatban. — A régi kor festékanyagai. 
— Színházi fodrászat. — Műkedvelői fodrászat. — 
Hajkereskedelem története. — Egyéni és szakmai hi
giéniai követelmények a fodrászüzletben. — Paróka 
mértékvétele. — Színpadi és baba paróka. — A bőr 
biológiája. Bőrbetegségek. — Kozmetika. — Ondulá- 
ció. — Költségvetés. — Hogyan rendezze be a fod
rászmester üzletét? — stb. stb.

Ezen szakkönyv megrendelhető lapunk útján is, 
előjegyzéseket elfogadunk, vagy pedig a fentirt nyom
davállalatnál. Szerkesztőség.

Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütör
tökön este 7 órától 9 óráig az Iparoskor székházában, 
Kossuth utca található, amikor úgy a sajtó, valamint 
szakmai ügyekben szívesen rendelkezésére áll a kar- 
társaknak.

Pályázat az 1935. évi ipar! 
munkásjutalmakra.

A magyar királyi kereskedelemügyi miniszter úr a ka
mara területén lévő ipartelepeken hosszabb idő óta megsza
kítás nélkül alkalmazásban álló és minden tekintetben érdemes, 
idősebb ipari munkások részére a folyó évben is 5 (öt) egyen
ként 100 (egyszáz) pengőnyi jutalmat adományozott. Ezekre 
a jutalmakra a kamara a pályázatot az alábbiakban hirdeti meg.

1. A jutalmakra csak olyan munkások pályázhatnak, illet
ve csak olyan munkásokat hozhatnak a munkaadók javaslat
ba, akik

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

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

c) ötvenedik életévüket betöltötték és
d) akik sem a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrtól 

jutalmat vagy elismerő levelet még nem kaptak, sem pedig 
szolgálati érdemeik elismeréséül legfelsőbb kitüntetésben nem 
részesültek.

2. Minden pályázó munkás köteles pályázatához csatolni:
a) munkakönyvét, annak teljesen hiteles igazolására, hogy 

mennyi idő óta van jelenlegi munkaadónál megszakítás nélkül
b) munkaadója nyilatkozatát arról, hogy alkalmaztatá

sának egész ideje alatt — különösen forradalmi idők alatt - 
kifogástalan és nemzethű magatartást tanúsított.

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

A nem magyarországi születésű pályázók részéről a ma
gyar honosság megszerzését vagy a honosítás iránti folyamo
dás megtörténtét igazolni kell.

A pályázati kérelmeket a kereskedelmi és iparkamaránál 
(Debrecen, Werbőczy u. 2-1.) kell előterjeszteni, legkésőbb 
1935. augusztus hó 30-ig. Az ezen időn túl érkező kérelmeket 
a kamara mint elkésetteket visszautasítja.

Nyomatékosan felhívja a kamara a figyelmet arra is, 
hogy nem terjeszthető fel azon pályázók kérelme sem, akik 
pályázatukhoz a 2. pont a—c) alatt felsorolt mellékleteket nem 
csatolják.

Azok a munkások, akik alkalmazásban vannak, kérelmü
ket munkaadójuk útján terjesszék be, azok pedig akik alkal
mazásban nincsenek, közvetlenül. Az a pályázó, akinek mun
kaadója ipartestület kötelékébe tartozó képesített iparos, az 
ipartestület nyilatkozatát is csatolja be arról, hogy alkalmaz
tatása egész ideje alatt, különösen a forradalmi idők alatt ki
fogástalan és nemzethű magatartást tanúsított.

A budapesti konlárbiróság 
működésének eredménye.

A kereskedelemügyi miniszter kívánságára Szendy Károly 
polgármester egy esztendőre próbaképen központi kontárbiró- 
ságot állított fel a VIII. kerületi elöljáróságon. A miniszter azt 
kívánta ugyan, hogy a főváros egész területé  ̂ a polgármester 
három kontárterületre ossza fel s ilymódon biztosítsa a kiliá- 
gási ügyek egyöntetű ellátását, a polgármester azonban a mi
niszter hozzájárulásával egyelőre csak a IV., Vili., IX. és X. 
kerületet egyesítette egy kontárbiróságban, a többi kontár- 
kerület fölállítását elhalasztotta. A kísérletképen felállított 
központi kontárbiróság első eszendejének működésével az ér
dekelt iparosok elégedettek és Így megállapítják, hogy a kí
sérlet úgy az egyöntetű jogszolgáltatás biztosítása, mint az
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első esztendő alatt 1668 ügyet tárgyalt le, a jogerősen kirótt 
pénzbírságok összege pedig í)12l pengőt tett ki. Az érdekelt 
ipartestületek az eredmény alapján most arra kérik a polgár- 
mestert, hogy a központi kontárbiróság további kedvező mű
ködéséhez szükséges feltételeket adja meg és a másik két kon
tárbiróság fölállítását rendelje el.

*
Mi általánosságban osztjuk az ipartestületek álláspontját, 

amelyben a másik két kontárbiróság felállítását kérik, mert 
ezen statisztikai adatok alapján indokolt. De megemlítjük egy
ben azt, hogy ilyen kontárbiróság létesítése országunk minden 
nagyobb városában feltétlen szükséges volna, mert az elfajult 
kontárkodást csak radikális és gyors intézkedésekkel lehet 
megszüntetni, nem pedig abban a formában, hogy a feljelentés 
megtétele után 6 -12 hét telik el az elintézés befelyezéséig.

H Í R E K .

Országos Iparos Kongresszus Nyíregyházán. Nyíregyházán 
a jövő hó közepén Országos Iparos Kongresszus lesz. A 
Kongresszus igen nagyszabásúnak ígérkezik és úgy tudjuk, 
hogy azon személyesen részt fog venni Bornemisza Géza ke
reskedelemügyi miniszter is, és az ország ipartestiiletei kép
viseltetni fogja magát, élen az Ipok vezetőségével.

Nyilvános nyugtázás. Debrecenben a múlt év június hó 
4-én megrendezett Országos Kongresszus alkalmából megkül
dött jelvényért, újólag 3.— pengő érkezett a szakosztályunk
hoz, melyet a Tatatóvárosi Úri és Nőifodrász szakosztály kül
dött meg, köszönettel nyugtázzuk. A Szakosztály Elnöksége.

Ipari kihágások. Nagy József debreceni borbély és női
fodrász iparost azért, mert bejelentés, illetve tanszerződés 
megkötése nélkül 14 hónapig alkalmazta tanulóját, az elsőfokú 
közigazgatási hatóság, mint rendőri büntető bíróság 20 pengő 
pénzbüntetésre, nem fizetés esetén átváltoztatható 5 napi el
zárás büntetésre ítélte. Spitzer Erzsébet debreceni lakosú 
kozmetikus iparost azért, mert tanulójából tandíj és anyag
megtérítés címen 150 és 200 pengő összegeket vett fel, az I. 
fokú közigazgatási rendőri büntetőbíróság bűnösnek mondotta 
ki tiltott magánipari tanfolyam tartása miatt és ezért a cse
lekményért 50 pengő pénzbüntetésre, meg nem fizetés esetén 
10 napra átváltoztatható elzárásra ítélte. Az Ítéletet a terhelt 
megfelebbezte felmentésért, a szakképviselő pedig súlyosbítá
sért, ezek szerint az Ítélet nem jogerős.

Uj vezetőség a szegedi Úri és Nőifodrász szakosztályban.
A szegedi Úri és Nőifodrász Szakosztályban Sári István és 
tisztikara az elnökségről lemondott. A szakosztály többsége 
elnöknek Palkovits Károly kartársunkat választotta meg.

Felhívás az országos iparos évkönyv előfizetésére. Szer
keszti: Dr. Dobsa László, az Ipartestületek Országos Központ
jának igazgatója, Budapest. Ez év folyamán megjelenik az 
iparestületi intézmény félszázados jubileuma alkalmából az 
Országos Iparos Évkönyv, melynek gazdag tartalma felöleli 
mindazokat a tudnivalókat, amelyek az iparosnak szakszerű és 
könnyen áttekinthető tájékozást nyújtanak az iparörvény, 
ipari közigazgatás, ipartestületi élet, kisipari hitel, közszállí
tások, társadalombiztosítás, adózás, szakipari szövetkezetek, 
munkaidő- és munkabérszabályozás, a tisztességtelen verseny 
és árrombolás elleni küzdelem, tanonc és segédügy stb. terén. 
Az Évkönyv ismertetni fogja az iparügyi minisztérium egész 
szervezetét, beosztását, az ipari érdekképviseletek és ipartestü
letek címtárát. A minden iparosnak nélkülözhetetlen kiadvány 
naptárt, vásárjegyzéket és ipari szakcimtárt is fog tartalmaz

ni. Az Évkönyv kedvezményes előjegyzési árban P 1.20 meg
rendelhető. A szakmai névsorban való felvétel ára 1.80. Hirde
tés oldalanként P 60.—. A megrendelést bárhol, az ipartestü
leti irodában kell benyújtani, de megrendelhető lapunk szer
kesztősége utján is.

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A FODRÁSZTARSADALOMHOZ.

A Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestüíetének 
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
test. elnök

BREITFELD ALAJOS
a testületi szék elnöke, 

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

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.
FIGYELEM! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 

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

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

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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»INNOCAMIN«
hajfesték

2 teljes festésre
v. 3 utánfestésre elegendő

doboz ára: 2~50 P.
Innocamin gyorsan száradó 
alcoholos fixaleur vizondolóláshoz 
3—5 liter készítéséhez P 2*—.

Vezérképviselet:

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

LERAKATOK:
Debrecen:

Komáromy József né 
Moldván Béla 
Ramminger István 

Miskolc:
Kossahuba Pál 

Szeged:
Dudás Sándor

Nyíregyháza:
Guttmann Márton 

Balassagyarmat:
Skribák István 

Jászár okszállás:
Király drogéria. 

Keszthely:
Balaton drogéria.

Hirdetett
Ön már a

Vidéki Úri és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

?
H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN ! ! ! ,
mert hirdetései
biztosak, jók és olcsók!

K a. társak csakis lapunk hirdetőinél 
vásároljanak!

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, Hollón Ernő ucca. 
Hattyú Illatszertár Győr, Baross ucca.
Kántor Ernő és Társa cég, Debrecen.
Steiner 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 tökéletesen  fog, 
nem kopik, e lsőrendűen D auerolható 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

PABORnak
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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