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Reformok idején.
A mai napon Nyíregyházán Országos Iparoskon

gresszus van. Üdvözletek, szónoklatok, indítványok, 
határozati javaslatoknak tömkelegé születik meg . . .

Ha végig tekintek a tárgysorozaton, abból lá
tom, hogy a legtöbb pontja már nem uj. A kontár
kérdés rendezése, a tanonc és segédidő felemelése, az 
ipari munkák zárórájának rendezése, az árrombolók 
megbüntetése, az árukartelek szabályozása, az adós
ságok rendezése, az adómentes létminimum megál
lapítása stb.

Ezek azok a szorosan vett kézműipari ügyek, 
amelyeket tárgyalni sem kellene, nem pedig azért, 
mert ezek annyiszor lettek már tárgyalva, hogy an
nak sokszorosítása teljesen felesleges. De felesleges 
az is, hogy ismételten csak Ígéreteket halljunk. Most 
már a tettek kellenek . . .

Mi, akik tolmácsolni lettünk az érdekelt kis
iparosságnak, hogy megnyugtatva visszaadjuk sivár, 
szomorú, minden segítséget megérdemlő helyzetük
ben a további reménységet, mi már ígérni sem tudunk. 
Nem tudjuk megvédeni jogos érdekeiket, mert a hely
zet parancsolólag írja elő azt, hogy most már tenni 
kell valamit az érdekeikért, mert másképen a teljes 
pusztulás következik.

Ezen sérelmezett ipari ügyeket, amelyek az élet- 
lehetőséget, a fejlődéseket állandóan csak gátolják, 
sőt legtöbb iparban a teljes tönkretételét eredmé
nyezi, nemcsak szociális, hanem nemzetgazdasági 
szempontokból is sürgősen orvosolni kell. Ezek a ré
gi kívánságok, amelyek már igen sokszor tárgyalva 
lettek, annyira jogos és egzisztenciális követelmé
nyek, amelyeknek megvalósítása régen elérkezett a 
megvalósítás periódusához.

A kézműiparosság követelményeinek a legtelje
sebb megvalósítása azért is indokolt, mert a társada
lom ezen számottevő tagjainak megsegítése semmi
vel sem maradhat háttérben az ország többi polgá
raival szemben.

Kétségtelen indokolt, sőt igen helyes pl. a gazda- 
társadalom megsegítésének és a védelmi intézkedé
seknek megtétele, de ugyanakkor feltétlen szükséges 
az iparosságnak is a megsegítése és megvédése, az 
egyenlő elbírálási elv alapján.

Ha a gazdatársadalom kormány intézkedésekkel 
védelmet kap, moratóriumokat a birtokokra, adó
tól léseket és kedvezményeket a köztartozásokra, se
gítés módozatait a további létfenntartásukra, akkor 
indokolva van a tényleges gazdasági nehéz és súlyos 
állapotoknak a léte, amely egy agrár államban nem 
közömbös az ipari életre sem, mert egyformán nehéz 
helyzetben van akkor a kisiparos is, —• amikor a gaz- 
datársadalom!.. .

A tárgysorozat legfontosabb pontjai közül so- 
ronkivüli megoldásra var az adómentes létminimum 
megállapítása, amelyet a társadalom minden polgá
rára ki kell terjeszteni. Ezen létminimumot figyelem
be kell venni, sőt összhangba kell hozni a társadalmi 
állás, foglalkozás és kultúrszükségletekkel és mind
ezek figyelembevételével feltétlen meg kell oldani 
közmegelégedésre.

Igen sok olyan ipari ügyek szerepelnek, amelyek 
egyébként csak speciális ipari vonatkozásúak, de ért- 
hetelen az, hogy azok megvalósítása ezideig csak 
ígéret maradt — a mai reformok idején.

Nagy Gábor.
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A vasárnapi teljes munka- 
szünet határozatát 

Debrecenben megfelebbezték.
Lapunk legutóbbi számában közöltük, hogy a 

szakosztályi értekezleten 3 szavazat többséggel a va
sárnapi teljes munkaszünetet megszavazták. A hatá
rozatot megfelebbezték. Ezen felebbezésre az Ipar- 
testületi elöljáróság utasította a szakosztály elnöksé
gét, hogy hívjon össze szakosztályi ülést és a vonat
kozó törvényes rendelkezések pontos betartásával 
hozzon újabb határozatot.

Az, elnökség f. hó 2-án a szakosztályi ülést össze
hívta, amikor újabb határozat hozatott és titkos sza
vazás alapján 11 szavazat szótöbbséggel a vasárnapi 
teljes munkaszünetet elvetette.

Ezen határozatot többek aláírásával ismét meg
felebbezték, a szakosztály összes elnöksége és választ
mánya pedig beadta lemondását.

A felebbezést alábbiakban közöljük:
Tekintetes I. fokú Iparhatóság!
Alulírottak mély tisztelettel felebbezést jelentünk 

be a debreceni Ipartestület elöljáróságának f. évi 
augusztus 29-én megtartott és a tárgysorozat 8-ik 
pontjában 7443— 100/1935. sz. alatt hozott határozata 
ellen a következőkben.

1. A debreceni Ipartestület Elöljárósága 1935. évi 
julius hó 25-én a tárgysorozat 8.-ik pontja értelmében 
a Polgármester Ur Öméltóságának átirata alapján azt 
a határozatot hozta, hogy Nagy Gábor, mint a Bor
bély, Férfifodrász, Nőifodrász és Kozmetikus Szak
osztálya elnöke, hívjon össze záros határidőn belül 
szakosztályi értekezletet és hozzon határozatot a va
sárnapi teljes munkaszünet ügyében. Ez meg is tör
tént. Ezen határozat ellen felebbezés nem érkezett be, 
csak a szakosztályi határozat ellen. Az Ipartestületi 
Elöljáróság f. évi augusztus hó 29-én tárgyalás alá 
vette a szakosztályi határozat megfelebbezését, ami
kor is a hivatkozott számú határozat alapján a feleb
bezést érdemben nem bírálta felül, hanem az elöljá
róság hozott határozatának a felebbezési idő bevárása 
nélkül újabb határozathozatalra utasította a Szakosz
tály elnökségét, ami meg is történt.

2. Az ipartestületi alapszabály értelmében az elöl
járóság hozott határozatai, amennyiben felebbezés 
nincs, 15 nap elteltével válik végrehajthatóvá. Az elöl
járóság által, az 1935. évi augusztus hó 29-én hozott 
7443—100/1935. határozat is csak 15 nap múlva lett 
volna végrehajtható, ezen határozat alapján nem vet
te figyelembe az elöljáróság a törvényes rendelkezé
seket, hanem a határozat jogerőre emelkedése előtt 
utasította Nagy Gábor szakosztályi elnököt, hogy 
hozzon a szakosztálya által ismét határozatot a va
sárnapi teljes munkaszünet ügyében. Az Elöljáróság
nak ezen intézkedése feltétlen tévedésen alapul, miért 
is kérjük ezen f. évi augusztus hó 29-én hozott elől - 
járósági határozatot megsemmisíteni, a szakosztály 
által ezen határozat alapján hozott szakosztályi ülés 
határozatát szintén megsemmisíteni, egyben a már 
felebbezés alatt lévő szakosztályi határozatot, a va
sárnapi teljes munkaszünet ügyében helybenhagyni 
— Darabán János és társainak felebbezését pedig mint 
törvényszeriitlent elutasítani méltóztassék.

Tekintetes I. fokú Iparhatóság! Felebbezésünk 
indokainál fogva mély tisztelettel egyébként a kö
vetkezőket adjuk elő:

Az Ipartestületi Elöljáróság teljesen helyes állás
pontot foglalt el akkor, amikor az első előljárósági 
határozat alapján utasította szakosztályunk elnöksé
gét arra, hogy úgy hívjon össze szakosztályi értekez
letet, hogy a szakosztálynak azon tagjai nyilatkozhas
sanak, akik egyébként az 1932. évi VIII.-ik t. c. 11. 
§-a értelmében a szakosztályi üléseken egyébként nem 
gyakorolhatják szavazati jogaikat. Akkor amikor 
ezen határozat a törvényes rendelkezések figyelembe
vételével szabályszerűen az elnökség végrehajtotta, 
nem volt indokolt a következő ülésen az elöljáróság
nak egy ellentétes határozatot hozni, meg pedig a 
törvényes felebbezési határidő bevárása nélkül. Ezek 
alapján mély tisztelettel kérjük ismételten, hogy az 
elöljáróság által f. évi julius hó 25-én hozott határo
zat alapján a borbély, fodrász, nőifodrász és kozmeti
kus mesterek szakosztálya által 1935. évi augusztus 
hó 1-én hozott határozatot helyben hagyni, ezen ha
tározatra beadott felebbezést elutasítani s egyben a 
f. évi augusztus hó 29-én hozott elöljnrósági határo
zatot szintén elutasítani méltóztassék.

Debrecen, 1935. szeptember 4.
Mély tisztelettel: Aláírások.

H úrom  é v  után  . .  -
Irta: Törzsök József, Debrecen.

Három é\ mull e l . . . Három hosszú esztendő. 
Három évvel ezelőtt indult el ezen Szaklapunk, hogy 
tudásával szolgálja közös érdekeinket . .. Három év 
nem nagy idő. De ha tekintetbe vesszük, hogy mennyi 
ember megy anyagi romlásba és koldusbotot ragadva 
alamizsnáért könyörög, akkor csodálkozva kérdem, 
hogy hogyan lehet ezt a kis lapot még nem tiporták 
el a mai élet nyomorúságai ? . . .  Ezen kis lap önfel
áldozását, rendíthetetlen bizalmát nem csak én, hanem 
a legnagyobb ellenségei is bámulattal nézik. E lap k i
adója és felelősszerkesztője semmi áldozatot és fá
radtságot nem kímél, hogy szaktársainak és iparának 
boldogulását egy-egy lépéssel előbbre vigye. Ő a toll 
mestere.. . Pedig a köznek minél bátrabb és elszán- 
tabb harcosa, annál megvetettebb lesz és annál több 
ellensége van . . .  Es ha majd egyszer ő is az elsodor
tak közé fog kerülni, akkor sem lesz meglepetés . . .  
Ilyennek is születni kel l ! . . .

És mint e lap munkatársa, mélységes tisztelettel 
adózom az ö jellemének és kívánom ez évfordulón, 
hogy terveit mind, mind megvalósítva láthassa . . .  
Kedves Szerkesztő Barátom! A Te erős hited legyen a 
mi lelkűnkhöz nőve, hogy mindnyájan tudjunk hinni 
egy jobb, egy szebb és egy boldogabb magyar jövő
ben! . . .

Karíársak!
Lapunk hirdetőinél vásároljanak!
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Borbély-család___
Irta: Nemess Endre, Nyíregyháza.

Sorsa felett vihar tombol 
S a széthúzás átka rajta,
Testét a gyűlölet ölyve,
Réges-rég véresre marta.

Ahány agy, annyig ondolat . . .
Nincs megértés, nincs itt béke. 
Szeretetnek itt a szívben 
Csak ritkán van menedéke.

Kietlenség országútján,
Testvértelen imbolyogva 
Járjuk útunk, pedig szebb voln' 
Megértőén összefogva .. .

.. . Hajdan máskép volt ez köztünk, 
Összedobbant szívünk, lelkünk. 
Borbély portán ha ünnep volt,
Hej! De szépen ünnepeltünk!

Ma már eb ura a f akó. . .
Midőn lángban hitünk-házunk, 
Testvér kéz üszköt vet felénk, 
Hogyha vízért kiabálunk.

Be fog telni — mikor tel be 
A mérték — tudni nem lehet.
De a széthúzás rút átka 
Egyszer mindünket betemet.

Az OTI-larlozások 
elengedéséről.

Lapunkban többször beszámoltunk arról a mi
niszteri rendelkezésről, mely lehetővé teszi, hogy az 
önhibájukon kívül fizetni nem tudó iparosok hátra
lékos OT1 tartozásuk egy részétől mentesülhetnek. 
Most megjelent a végrehajtási utasítás is, mely pon
tosan körülírja, hogy milyen feltételek mellett lehet 
helye a tartozás részben való elengedésének.

A tartozás elengedése iránt legkésőbb október 
hó 31-ig kérvényt kell beadni az OTI azon pénztárá
nál, vagy kirendeltségénél, amelyik az elengedni kért 
hátralékot előírta. A kérvényt október 31-ig feltét
lenül be kell adni, mert elkésetten beadott kérvénye
ket nem is vesznek tárgyalás alá.

A kérvény bélyegmentes. A kérvény beadásának 
az árverésre halasztó hatálya van. Tehát az elengedni 
kért tartozás behajtása mindaddig szünetel, míg a ké
relem nincs elintézve.

Annak a tartozását lehet elengedni, aki tőle füg
getlenül bekövetkezett rendkívüli körülmények foly
tán oly mértékű veszteséget szenvedett, hogy üzemé
nek fenntartása csak a társadalombiztosítási tartozá
sok egy részének elengedésével biztosítható. Erre a 
körülményre a kérvényben hivatkozni kell. (Pl. gaz
dasági válság, betegség, zsilet elterjedése, árromboló 
szomszédok stb.) Igazolni kell továbbá, hogy az üzlet 
fennmaradása közgazdasági érdekű. Itt elsősorban fel 
kell sorolni az eltartott családtagokat, az alkalmazott

segédeket, tanoncokat. Igazolni kell továbbá, hogy a 
folyamodónak az üzletén kívül egyéb vagyona meg 
jövedelme nincs. Nem számít vagyonnak a hátralékos 
azon ingóvagyona (lakás, bútor, stb.), ami a szerény 
polgári életmódhoz szükséges. Fel kell sorolni azokat 
az adatokat a kérvényben, melyekből megállapítható, 
hogy a fodrászüzlet veszteséggel dolgozott.

Hivatkozni kell azokra a törlesztésekre, amelye
ket a folyamodó fizetett a jószándék igazolására.

Mindezeket a körülményeket hiteltérdemlően 
igazolni kell. Ilyen bizonyítékok pl. számlák, üzleti 
levelek, vagy más írásbeli igazolások. De bizonyítékul 
szolgálhatnak az alkalmazottak létszámának kény
szerű csökkentése, saját életszínvonalának a hátralék 
felszaporodása idején történt leszállítása (pl. igazolja, 
hogy kisebb lakásba, vagy olcsóbb városrészbe költö
zött). A vagyoni romlást bizonyítja az is, ha a hát
ralékos adóelengedésben részesült vagyoni romlás cí
mén. Esetleges csődönkívüli kényszeregyesség szin
tén okirattal igazolandó.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy csak az 1935. 
június hó 30-ig fennállott társadalombiztosítási tarto
zások elengedését lehet kérelmezni. Kérni lehet az 
ezen időpontig felmerült következő OTI tartozások 
elengedését:

1) a társadalombiztosítási járulékokból, ezzel 
kapcsolatos munkadói megtérítésekből, úgyszintén 
perköltségekből származó tőketartozásoknak legfel
jebb 50 százalékát.

2) A késedelmi pótlékokból származó tartozá
sokat.

A tartozások el nem engedett részére 36 havi 
részletfizetést lehet kérni.

A bizottság, amel az elengedésről dönt, a folya
modót a tárgyalásra meghívja. A tárgyalásra feltét
lenül el kell menni a saját érdekében. Amennyiben na
gyon fontos ok miatt nem mehetne el a folyamodó, 
úgy távolmaradását írásban kellő indokokkal ki kell 
menteni.

Döntés a vasárnapi teljes 
munkaszünet ügyben 

Nyíregyházán.
A vasárnapi általános munkaszünet ügyében he

teken át tartó nehéz harcok dúltak. Nyíregyházán a 
hivatalos szakosztállyal szemben a vasárnapi teljes 
munkaszünetet három merész és elszánt fiatal női- 
fodrásziparos vetette fel. akkor, amikor Nyíregyháza 
borbély szempontokból, igen szép fejlődése mellett 
is, mindig 75 %-ban a vasárnap délelőttre alapozott 
— enyhén szólva — agrár város. Akkor, amikor az 
általános vasárnapi munkaszünet megvalósítása esetén 
a hatóság kijátszása folytán a kontároké lett volna az 
öröm. A nagy vikkend láz és munkás védelem jegyé
ben vendégeink megtartása érdekében nekünk ma
gunknak táskázva, a házalás szomorú sorsa adatott 
volna meg. De nem így történt!. . .

Az igen szívós ellenzékkel szemben a hivatalos 
szakosztály bizonyult erősebbnek, mert augusztus 21- 
én megtartott szavazáson 34:19 arányban győzött, va
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gyis elvetették a vasárnapi teljes munkaszünetet. Be
fejezésül csak annyit, hogy itt a szakosztály és ellen
zék egyaránt, emberül megállotta a helyét.

*
Szent István napját megelőzően küldöttség járt 

Nyíregyházán az I. fokú iparhatóságnál megtudni azt, 
hogy a borbély-fodrász és nőifodrászoknak kötelező e 
Szent István nap után következő napon a délig való 
zárva tartás? A válasz: „igen" volt. Éppen ezért kínos 
botrányt keltett a borbélyok között amidőn meglát
ták, hogy Szilágyi kartársunk üzlete nyitva van és 
dolgozik .. . Amidőn a szakosztály jegyzője megkér
dezte ez ügyben kollégánkat, az egy pecsétes írást lo
bogtatva, a tőle megszokott derűs mosollyal, ezeket 
mondotta: nem én vagyok a nem okos, — de Ti nem 
jól tudjátok stb. A borbélyok voltak emiatt az I. fokú 
Iparhatóságnál és meginterpelálták a dolgot! Meg
kezdődött a vita a biztos és ezen Debrecenből ide sza
kadt derék magyar között. A nóta vége az lett, hogy 
a pótrendelet nem volt a törvénykönyvben, a hivata
los lapot pedig nem olvasta az iparhatósági biztos, 
így Szilágyi György öreg bátyánknak lett igaza. 
Vagyis rajta kívül mindenki zárva tartott, bár a pót- 
rendelkezés értelmében ez nem volt kötelező, (n-e.)

Mi a technológia?
Részlet Bak István tanár rövidesen megjelenő „Fod

rászipari Technológia” c. szakkönyvéből.

Az iparostanonc a műhelyben, a továbbképző is
kolában, ipartestületnél, sőt segéd korában is sokszor 
hallja ezt a szót „technológia” anélkül, hogy precí
zen meg tudná határozni, hogy tulajdonképen mi az.

Mindenek előtt a technológia nem tévesztendő 
össze a technikával.

A technika ugyanis a görög „techné” szóból 
származik, ami magyarul művészetet jelent. Tehát 
művészi alkotást, pl. ének, zene, festészet, szobrászat 
stb. tekintetben. Tehát abszolút művészetet jelent.

Ezzel szemben a „technológia” bármelyik iparra 
vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretekkel foglal
kozó tudományág. Régebben a technológiát iparmű- 
tannak is nevezték. A technológiának kőt fő része 
van: kémiai és mechanikai része.

A kémiai technológia vegyi folyamatokkal és 
gyártási eljárásokkal, a mechanikai technológia pe
dig az anyagok megmunkálásával, az anyagoknak el
készítésével foglalkozik. Ez utóbbi munkálatok tu
lajdonképen előkészítő, vagy előzetes munkálatok a 
kívánt ipari tárgy előállítására.

A technológiának kiegészítő része a Budapesten 
levő állami anyagvizsgáló intézet, melynek nemcsak 
ipari tökéletesség szempontjából van jelentősége, ha
nem bűnügyi vizsgálatoknál is, amikor pl. egy hami
sított, vagy rossz minőségű textiláru qualitása vizsgál
ta ik  meg azon esetben, ha azt elsőrendű áru címén 
adják el.

A technológia második kiegészítő része a tech
nológiai iparmúzeum, melynek célja az ipari produk
tivitás szemléltetése, ahol másrészt kiváló mesterek, 
segédek részére időnként országos tanfolyamok ren- 
deztetnek.

Mi a fodrászipari technológia? Mivel foglalkozik 
a fodrászipari technológia?

A fodrászipari technológia’ a szakmára vonat
kozó elméletek, anyagok, eszközök és elvégezhető 
munkálatok (produktivitás) összessége és mint ilyen, 
ezek elméleti és gyakorlati ismertetésével foglalkozó 
tudományág.

Bak István ipariskolai tanár, lapunk főmunkatár
sának f. hó 10-én ünnepelték írói, tanügyi, tanári 
munkásságának 25 éves évfordulóját Budapesten. Fia 
számításba vesszük nagy idő!... Ezen idő alatt igen 
sok harcot kellett megvívni, sok jogos és jogtalan kri
tikát eltűrni és támadásokat vissza utasítani. Az írói 
pálya a legnehezebb — és mégis Bak István ezt vá
lasztotta . . . Bátran kiállt az élet porondjára, de csak 
azért, mert tud . . .  Bizonyítja tudását, ambícióját öt 
irodalmi pályadíj, számtalan tanügyi, publicisztikai, 
borbély-fodrász szak- és szépirodalmi cikkei. Elisme
résre méltó az, hogy „Fodrászipari szakirányú tech
nológia” című szakkönyvét jubileumi évében adja ki 
a fodrásztársadalom részére. Mi üdvözöljük Bak Ist
ván urat és kívánjuk, hogy folytassa irodalmi mun
kásságát továbbra is a köz és iparunk javára, a jó Is
ten pedig adjon hozzá hosszú életet, hogy ünnepel
hessük nemcsak a 25-ik jubileumi évet, hanem az öt
venediket is . . .

(n—y.)

Rendelet a minimális munka** 
bérekről.

A m. kir minisztérium 6600—1935. M. E. számú 
rendeletben kapott felhatalmazás alapján a legkisebb 
munkabéreknek egyes megállapítására hívatott mun
kabérmegállapító bizottságok felállítása és működése 
tárgyában az érdekelt miniszterekkel egyetértve a 
következőket rendelem:

1. §. Azokra az iparágakra vonatkozóan, ame
lyekben a munkabérek bárminő okból rendkívül ala
csonyak, a munkavállalóknak fizetendő legkisebb 
munkabérek hivatalos megállapításának van helye.

A legkisebb munkabéreket meg lehet állapítani 
egyes iparágak egész körére, vagy csak egyes része
ikre, még pedig az egész ország területére, vagy an
nak csak meghatározott részeire, esetleg csak egyes 
városokra, illetőleg községekre terjedő hatállyal. 
Azt, hogy a legkisebb munkabéreket mely iparágakra, 
illetőleg az egyes iparágak minő részeire és esetleg 
minő területi hatállyal kell megállapítani, az érde
keltségek meghallgatása után a kereskedelemügyi 
miniszter határozza meg.

A legkisebb munkabérek megállapítására híva
tott bizottságokat feladatkörük megjelölésével a ke
reskedelemügyi miniszter állítja fel.

2. §. A munkabérmegállapító bizottságok mind
egyike legalább hat tagból és ugyanannyi póttagból 
áll. A tagokat és póttagokat a kereskedelemügyi mi
niszter nevezi ki és pedig vagy esetről-esetre, vagy 
meghatározott időre szóló hatállyal.
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A bizottsági tagok és póttagok egyharmadát az 
illető iparághoz tartozó munkaadói érdekeltség meg
hallgatásával, a munkaadók képviselőiből, egyharma
dát az illető iparághoz, esetleg iparágakhoz tartozó 
munkavállalói érdekeltség meghallgatásával a mun
kavállalók képviselőiből és egyharmadát azok közül 
kell kinevezni, akik sem a munkaadók, sem a munka- 
vállalók csoportjába nem tartoznak.

3. §. A munkabérmegállapító bizottság elnökét 
és alelnökét a kereskedelemügyi miniszter a bizott
ságnak azok közül a tagjai közül nevezi ki, akik sem 
a munkaadók, sem a munkavállalók csoportjába nem 
tartoznak.

A jegyzői teendőket a kereskedelemügyi minisz
ter által kijelölt jegyző látja el.

Azokat a bizottsági tagokat és póttagokat, akik 
a bizottságban a munkaadók, illetőleg a munkavál
lalók képviseletében foglalnak helyet, a kereskede
lemügyi miniszter tisztségük alól megbízatásuk tarta
mának letelte előtt is felmenti, mihelyt munkaadói, 
illetőleg munkavállalói minőségük megszűnt. Ugyan
csak felmenti tisztségük alól azokat a bizottsági ta
gokat és póttagokat is, akik kötelességeiknek felszó
lítás után sem tesznek eleget. A megüresedett helyre 
a kereskedelemügyi miniszter a bizottság megbízatá
sának tartamára a 2. §. rendelkezéseinek alkalmazá
sával új tagot, illetőleg póttagot nevez ki.

4. §. A munkabérmegállapító bizottság tagjait, 
(póttagjait) a bizottság elnöke hívja meg az ülésre. 
Az elnök állapítja meg a bizottság tanácskozásának 
helyét, idejét és vezeti a bizottság tanácskozásait. Az 
elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyette
síti. Az olyan ülésen, amelyet az elnök vezet, az al
elnök, mint a bizottságnak a tagja vesz részt.

Ha valamely tag (póttag) az ülésen nem jelen
hetik meg, erről az elnököt a meghívás kézhezvétele 
után azonnal értesíteni köteles; az elnök a tag helyet
tesítésére a megfelelő csoportból póttagot hív be.

A bizottság a megjelent tagok (póttagok) szá
mára való tekintet nélkül határozatképes, határozatait 
szótöbbséggel hozza. Az elnök utoljára szavaz. Sza
vazategyenlőség esetén az a javaslat válik határo- 
zatttá, amelyhez az elnök szavazatával hozzájárult.

5. §. A munkabérmegállapító bizottság a keres
kedelemügyi miniszter felhívására, az általa az 1. §. 
harmadik bekezdése szerint megjelölt iparág, illető
leg ennek meghatározott része tekintetében és a meg
jelölt területre kiterjedően végzi feladatát.

A munkabérmegállapító bizottság a hozzáutalt 
ügyekben a közvetlenség alapján tárgyal, ülései nem 
nyilvánosak, azokon csak az elnök, illetőleg az alel
nök elnökölhet és a bizottság tagjain és jegyzőjén

felül csak a meghívottak vehetnek részt. Az érdekel
tek meghívása iránt az elnök (alelnök) rendelkezik. 
Ha valamely meghívott fél nem jelenik meg és elma
radását ki nem menti, a bizottság jelenléte nélkül is 
határozhat.

A bizottság megvizsgálja, hogy a fizetett mun
kabérek a hasonló munkáért, esetleg kollektív mun
kaszerződések alapján más iparokban fizetett mun
kabérekhez, avagy a béreknek az illető városban vagy 
községben észlelhető általános színvonalához, az első
rendű életszükségleti cikkek árához, általában a helyi 
életviszonyokhoz képest nem aránytalanul alacsonyak 
e. Ebből a célból az érdekelt munkaadókat és munka- 
adatokat bekívánhatja, az előterjesztett adatoknak 
helyességét megvizsgálhatja és szükség esetén szak
értőket hallgat meg.

6. §. Amennyiben a munkabérmegállapító bizott
ság azt az álláspontot foglalja el, hogy a kereskede
lemügyi miniszter által megjelölt iparágban, illetőleg 
ennek megjelölt részében, esetleg meghatározott te
rületen belül a fizetett munkabérek rendkívül alacso
nyak, határozattal megállapítja azokat a legkisebb 
munkabéreket, amelyeknél alacsonyabbakat fizetni 
nem szabad.

A legkisebb munkabérek megállapításánál figye
lemmel kell lenni az 5. §. harmadik bekezdésében em
lített körülményeken felül az illető iparág gazdasági 
helyzetére is.

7. §. A munkabérmegállapító bizottságnak hatá
rozatát a bizottság elnöke az érdekelt munkaadókkal 
és munkavállalókkal érdekeltségeik útján, vagy más 
alkalmas módon közli. A határozat ellen a bizottság 
munkaadó, illetőleg munkavállaló tagjai, valamint az 
érdekelt munkadók, illetőleg munkavállalók a hatá
rozat közlésétől számított nyolc nap alatt felszóla
lással élhetnek. A felszólalást a kereskedelemügyi mi
niszterhez intézve, a bizottság elnökénél kell benyúj
tani, vagy az elnök címére ajánlott levélben postára 
adni.

8. §. A munkabérmegállapító bizottság elnöke a 
felszólalásra nyitva álló határidő elteltével a bizottság 
határozatát az esetleg beadott felszólalásokkal együtt 
megerősítés végett a kereskedelemügyi miniszter elé 
terjeszteni köteles. A kereskedelemügyi miniszter az 
eléje terjesztett határozatot vagy megerősíti, vagy a 
megerősítést megtagadja, vagy az ügyet újabb tár
gyalás és határozathozatal végett a bizottsághoz visz- 
szakiildi. Az utóbbi esetben a bizottság újból tárgya
lás alá veszi a kérdést és ha fenntartja korábban ho
zott határozatát, azt a kereskedelemügyi miniszter 
elé terjeszti. Ha a bizottság új határozatot hoz, an
nak az érdekeltekkel közlése és az érdekelteknek fel -

Nyaraljunk Természetes melegvizü hőforrás!

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

IGYUNK DEBRECENI HŐFORRÁS VIZET!
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szólalásai tekintetében a 7. §. rendelkezései irány
adók. Az új határozatot, az esetleg beadott felszóla
lásokkal együtt a kereskedelemügyi miniszter elé kell 
terjeszteni.

A bizottságnak megerősített határozatát a keres
kedelemügyi miniszter a Budapesti Közlönyben hala
déktalanul közzéteszi és erről a bizottságot értesíti. 
A közzétett határozat a közzétett nyolcadik napon 
lép hatályba.

9. §. A munkabérmegállapító bizottságnak a 8. 
§. értelmében közzétett határozatával megállapított 
legkisebb munkabérek a határozatban megjelölt ke
retben az összes munkaadókra kötelező hatályúak 
abban az értelemben, hogy munkavállalóiknak a meg
állapítottnál csekélyebb munkabért nem fizethetnek. 
A megállapított legkisebb munkabéreket a határozat 
hatályának tartama alatt az érdekelt munkaadók és 
munkavállalók sem egyéni megállapodással, sem mun
kaszabályszerződéssel le nem szállíthatják.

A közzétet határozat, ha nem meghatározott 
időre szól, mindaddig hatályban marad,

1. amíg a munkabérmegállapító bizottság a ke
reskedelemügyi miniszter felhívására újabb határoza
tot nem hoz és ez a határozat a kereskedelemügyi 
miniszter megerősítése és a Budapesti Közlönyben 
való közzététel után hatályba nem lép, illetőleg

2. amíg a kereskedelemügyi miniszter a munka
bérmegállapító bizottság meghallgatása után a hatá
rozatot hatályon kívül nem helyezi. A határozat ha
tályon kívül helyezésére vonatkozó rendelkezését a 
kereskedelemügyi miniszter a Budapesti Közlönyben 
közzéteszi.

10. §. Azok a munkadók, akiknek vállalatára a 
megállapított legkisebb munkabérek érvényesek, kö
telesek a hatályban lévő legkisebb munkabéreket fel
tüntető hirdetményt a munkavállalók által könnyen 
hozzáférhető helyen olvashatóan, mindazokban a 
munkahelyiségeikben kifüggeszteni, amelyekben a 
legkisebb munkabérek hatálya alá cső munkavállaló
kat foglalkoztatnak, vagy részükre a munkahelyisé
geken kívül végzendő munkákat kínálnak, illetőleg 
ahol a kiadott munkát elvégzése után átveszik és az 
érte járó bért kifizetik. A hirdetményre rá kell vezetni 
a közzétételnek és a hatálybalépésnek napját, vala
mint a munkaadó aláírását.

11. §. Ha a munkaadó a megállapított legkisebb 
munkabérből bármely címen levon valamit, köteles a 
munkabér esedékessége alkalmából a munkavállaló
nak írásbeli elszámolást adni és abban a megállapí
tott és megszolgált munkabér mellett a levonást és a 
levonás jogcímét részletsen feltüntetni.

12. §. A munkavállaló a munkaadótól a szerző
déssel vagy egyéb megállapodással kikötött és jelen 
rendelet alapján megállapított legkisebb munkabér 
közötti különbözet megfizetését és a munkabér kése
delmes fizetéséből származó kárának megtérítését 
követelheti. Semmis minden olyan megállapodás, 
amelyben a munkavállaló lemond arról, hogy a kikö
tött és jelen rendelet alapján megállapított legkisebb 
munkabér közötti kiilönbözetet követelje.

13. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb bün
tető rendelkezés alá nem esik, kihágást követ el és 
az 1928:X. törvénycikk rendelkezései szerint pénz- 
büntetéssel büntetendő:

1. a munkaadó, ha munkavállalóját munkabér

megállapító bizottsági tagsági kötelességének teljesí
tésében kellő indok nélkül megakadályozza;

2. a munkabérmegállapító bizottságnak elnöke, 
alelnöke tagja, póttagja, vagy közege, ha ebben a 
minőségében megtudott üzleti, vagy üzemi titkot jog
talanul mással közli, vagy a maga, vagy más javára 
jogtalanul felhasználj;

3. a munkadó, ha vállalatára érvényes legkisebb 
munkabéreket a 10. §. rendelkezései ellenére ki nem 
függeszti, vagy meg nem felelő módon függeszti ki;

4. a munkaadó, ha a megállapított legkisebb 
munkabérből eszközölt levonásról a munkavállalónak 
írásbeli elszámolást nem ad, vagy a 11. §. rendelke
zéseinek meg nem felelőt ad;

5. a munkaadó, ha a vállalatára érvényes legki
sebb munkabéreknél alacsonyabb munkabért fizet, 
vgy ha az alkalmazás feltételeként ilyent Ígér, avagy 
ha a munkavállalót azért, mert a megállapított leg
kisebb munkabérrel meg nem elégszik, elbocsájtja, 
vagy elbocsátással fenyegeti.

Az előbbi bekezdés alá eső kihágás büntetése 
tizenöt napig terjedhető elzárás, ha azt olyan egyén 
követte el, aki ily kihágás miatt már meg volt bün
tetve és büntetésének kiállítása óta két év még nem 
telt el.

Az első bekezdés I., 4. és 5. pontjai alá eső cse
lekmény minden egyes érintett munkavállaló tekinte
tében külön kihágás.

E szakaszban meghatározott kihágások miatt az 
eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint rendőri bün
tető bíróságnak hatáskörébe tartozik. Az 1929:XXX. 
te. 59. §. első bekezdése 3. pontjának alkalmazása 
szempontjából szakminiszternek a kereskedelemügyi 
minisztert kell tekinteni.

KOZMETIKA
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A hintő porok (Pouderek).
Folytatás.

A hintő porokat aszerint, hogy milyen anyagot 
tartalmaznak, két csoportba osztjuk: Vannak növényi 
és ásványi hintő porok. Mindkét anyagnak meg van 
a maga jelentősége, alkalmazási területe, előnye és 
hátránya.

A növényi anyagokhoz tartoznak a keményítő- 
félék (búza, rizs és burgonya). Ezek közül az arcápo
lásra tulajdonképen csak a rizskeményítő felel meg, 
de tiszta rizsport ma már alig lehet kapni. Mégis rizs
por néven van forgalomban rengeteg púder. Ezeknek 
a növényi hintő poroknak az a hátrányuk, hogy ha 
erős a verejtékezés, összeállanak s az arc úgy néz ki, 
mintha péppel lenne bekenve, helyenként összecso
mósodnak s későbben erjedésnek indulva a bőrt 
megbetegíthetik.

Jobbak, mivel nem bomlanak az ásványi eredetű 
púderek, ezek között első helyen a talium vagy zsírkő 
áll. Használnak még calcium, magnesium carbonicu- 
mot, zinc oxydot s az igen veszedelmes ólom oxydot 
is.

Az tagadhatatlan, hogy a legszebb fehér színt 
az ólom fehérrel lehet elérni, de használata igen ve-
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szélyes, mert az arcbőrt igen hamar tönkre teszi. Igen 
sok olcsó és tetszetős púderben ma is megtalálható, 
ezért púdert is csak megbízható helyről és megbíz
ható márkát vásároljunk. Hány és hány szép nőnek 
tragédiája fűződik az ólom fehérhez, aki a kívánt 
arcszínt csakis így tudta elérni s bizonyhamar tönkre 
ment az arcbőrük miatta.

Igen közel áll az ólom fehérhez az ú. n. baryum 
oxyd, vagy bayt fehér, mely már nem mérgező s így 
nyugodtabban használható. (bolyt, 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 II. sz. Telefon: 11-82.

A nyíregyházai 
Országos Iparos Kongresszus.

Szeptember 15-én és 16-án országos iparos kongresszus 
van Nyíregyházán, amely elé az iparosok részéről igen nagy 
érdeklődés nyilvánul meg. Megjelenik a kongresszuson vitéz 
Petncházy Antal államtitkár és Kruchina Károly dr. báró mi
niszteri tanácsos. A már megállapított programúi szerint a 
kongresszust Pap József elnök nyitja meg, utána Petneházy 
államtitkár és végül Kruchina Károly szólal fel, majd Éber 
Antal dr., Ring Gyula, Dobsa László dr., ifj. Tóth Pál, Lippay 
István dr., Füredi Lajos tartanak előadásokat. A napirend 
letárgyalása után indítványokat tárgyal a kongresszus. Az in
dítványok a legkisebb munkabérnek a cipőiparra való kiter
jesztését, az ipartörvény 4. és 47. szakaszainak megszünteté
sét, az ipari üzletek zárórájának megállapítását, a kontár
kérdés rendezését, a külföldi ipari eszközök behozatalának 
megtiltását, az árrombolók megbüntetését, a mestervizsga 
kötelezővé tételét, a közüzemi és házilagos munkák beszün
tetését kívánják. Szó lesz még a tárgyalások során a mini
mális munkabérről és a maximális munkaidő kérdéséről, a hi
telszövetkezetek ügyéről, a fedezetnélküli kisipari kölcsönök
rök az árukartellekről, a védővámok csökkentéséről, az adó
mentes létminimumról, a késedelmi kamatok elengedéséről, 
az OTI járulékoknak a munkás részéről való fizetéséről, a 
szakmai szabadszervezetek kiépítéséről és az iparosság adós
ságának rendezéséről.

H Í R E K .

Esküvő. Mura Mészáros Dénes kartársunk Mura Mé
száros Gyula, lapunk munkatársának fia — folyó hó 15.-én 
tartotta esküvőjét Mohácsi Margit úrleánnyal Tatabányán. 
Mi őszintén gratulálunk az örömszülőknek, az újpárnak pedig 
sok boldogságot kívánunk. Szerkesztőség.

Szakosztályi ülés. A debreceni Borbély-, Férfifodrász-, 
Nőifodrász- és Kozmetikusmesterek Szakosztálya folyó hó 
19-én, este 'A 8 órakor az Ipartestület tanácstermében rendes 
szakosztályi ülést fog arani. Tárgysorozaton szerepel több 
fontos ügyeken kívül, a vezetőség lemondása.

Októberben lesz a Budapesti Kereskedelmi és Iparkama
rai választás. Az országos választások miatt a Budapesti Ke
reskedelmi és Iparkamara vezetőségének megválasztását ta
vasszal elhalasztották, az elmaradt választásokat az ősz folya
mán, valószínűleg októberben fogják megtartani. A halasztást 
azzal is indokolták, hogy előbb a parlament az érdekképvise
leti reformot óhajtja tető alá hozni, amelynek kapcsán a ke
reskedelmi- és iparkamarát is megreformálná, azonban erről 
egyelőre nincsen szó. Az elnökválasztás előreláthatólag erős 
küzdelmet fog jelenteni.

A Budapesti Nemzetközi Vásár. A Budapesti Nemzetközi 
Vásár igazgatósága elhatározta, hogy az 1936. évi Budapesti 
Nemzetközi Vásárt május 8-án fogja megnyitni és az május 
18-ig fog tartani.

Férjes nő részére iparjogositvány kiállítása. A nő férj-
hezmenetele után csak férjének teljes nevét „né" toldattal 
használhatja és a maga leánynevét csak mint születési nevet 
alkalmazhatja és minthogy az iparigzolvány mindenkor csak 
a valódi névre állítható ki, a férjes nő leánynevére kiállított 
iparigazolványt vissza kell vonni és helyette újabb ipardíj le
fizetésének mellőzésével ..............né született............. névre,
vagyis a valódi névre kiállított iparigazolványt kell kiszolgál
tatni.. (36.880/1915. K. M.)

i Nem minden kitüntetést szabad használni. A* kir. Kúria 
nemrégen a következő ügyben állapította meg a tiszességtelen 
versenyt. Az Országos Iparos Szövetség aranyérmet és dísz
oklevelet adott egy iparosnak, aki azt üzlete kirakatában ki
függesztve, állandóan hirdette. Egyik versenytársa ebben 
tisztességtelen versenyt látott, mert a gyáros ezt a kitünte
tést nem nyilvános és kormányhatóságilag jóváhagyott mó
don nyerte és ezért azt használni nem jogosult Az adóbíró
ságok a keresetet elutasították, a Kúria azonban pénzbírság 
terhével arra kötelezte alperest, hogy azonnal hagyja abba 
annak híresztelését, hogy vállalata, vagy árui aranyéremmel 
vannak kitüntetve. Az Ítélet indokolása szerint a nyilvánosság 
ellenőrzése mellett szerzett kitüntetések sem használhatók az 
üzleti forgalomban feltétlenül, hanem csak abban az esetben, 
ha azok szerzése kormányhatósági ellenőrzés alá esik, annál 
kevésbé az a kitüntetés, amelyet nem kiállításon, vagy más 
nyilvános módon szerzett valaki.

Ipari kihágások. Debrecenben az elsőfokú közigazgatási 
rendőri büntető bíróság Horn Rálnét, aki semmiféle képesí
téssel sem rendelkezik iparunkban, de szakba vágó munkát 
végzett és üzletet tart fent, jogosulatlan iparűzésért 40 pengő 
pénzbüntetésre, nem fizetés esetén 10 napra átváltoztatható 
elzárásra ítélte. Ezen ügyből kifolyólag Székely Margit női
fodrász iparost pedig bűnsegédi bűnrészesség miatt, valamint 
azért, mert iparának jogosulatlan bérbeadásával lehetővé tet
te a jogosulatlan iparűzést, illetve a nőifodrász műhely foly
tatását 80 pengő pénzbüntetésre, nemfizetés esetén 20 napra 
átváltoztatható elzárásra ítéle. Az ítélet nem jogerős, mert a 
terheltek és jogi képviselője a bűnösség megállapítás i miatt, 
a szakképviselő pedig a hatósági ellenőrzés elrendelésének 
mellőzése, valamint súlyosbításért jelentett be felebbezést. — 
Molnár Mária debreceni lakos, nőifodrász iparost jogosulat
lan iparűzésért, azért mert segéd idejében önállóan űzte az 
ipart, az l.-ső fokú közigazgatási rendőri büntető bíróság 20 
pengő pénzbüntetésre, nemfizetés esetén 4 napra átváltoztat
ható elzárásra ítélte. Az ítélet jogerős.

Záróra rendelet iparunkban. A m. kir. kereskedelemügyi 
miniszter úr 67.736/1922. sz. rendelete értelmében, minden év
ben, szombaton a borbély és nőifodrász üzletek október hó 
1-től március hó 31-ig terjedő időszakban este 9 óráig tart
hatók nyitva. Figyelmeztetjük kartársainkat, hogy ezen or
szágos rendeletet saját érdekükben pontosan tartsák be.

Debrecenben, főtérhez közel, jómenetelű fodrászüzlet 
betegség, illetve elköltözés miatt sürgősen eladó. Értekezni 
lehet lapunk felelősszerkesztőjével. Vidékiek levélben válasz
bélyeg mellékelendő.

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 ŰRI- ÉS HÖLGY FODRÁSZOK SZAKLAPJA

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A FODRASZTARSADALOMHOZ.

A Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestületének 
50 éves fennállásának jubileuma alkalmából 

kerül kiadásra a

J U B I L E U M I
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.

Hirdetett
Ön már a

Vidéki Úri és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

í

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 festek, 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 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 p e rc  a la t t  tö k é le te s e n  fo g , 
nem  k o p ik , e lső re n d ű e n  D au e ro lh a tó  a

P A B O R
Amerikai hajfesték, az egész világon ismert s rövid 
időn beiül minden fodrásznál, aki a vendégét jól akar
ja kielégíteni, nélkülözhetetlenné válik.

Számos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

P A B O R -
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.
S
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