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Reformok idején.
Amikor a magyar kormány elnöke céljául tűzte 

ki az általános reformot, illetve iparügyi minisztérium 
létesítését, a fodrásziparosoknak sem szabad tétlenül 
várni a teljes jóléti törvények megalkotását.

A minisztérium sem tudhat olyan rendeleteket 
vagy törvényeket kiadni, amely a fodrász iparosság
nak évek óta felszaporodott bajaikban teljes orvoslást 
nyerne, nem azért mintha kétségbe vonnám a minisz
tériumok illetve törvényhozók jóakaratát, de az két
ségtelen, hogy a törvények, illetve rendeletek gya
korlatilag akkor megfelelőek, ha azt a szakmai életből 
merítik ki. A kívánalmakat a fodrászipar képviselői 
állítsák össze és konkrét javaslatok alapján az illeté
kes hatóságok elé kell vinni azon célból, hogy abból 
keresztülvihető törvényt lehessen alkotni.

Most, amikor ott tartunk, hogy törvényt akarnak 
alkotni azon célból, hogy védelmet nyújtsanak az ipa
rosságnak, össze kell állni az iparosság vezetőinek, 
hogy jó távolbalátással adjanak olyan konkrét javas
latot, amelyek a kívánságainknak megfelel.

Ha már most azonnal össze ülnek is késő, de ha 
félre teszik az egyéni érdekeket és személyeskedése
ket, amelyben eddig kimerült a tevékenykedés, akkor 
még lehet talán egy olyan konkrét javaslatot alkotni, 
amely ha azonnal nem is, de később nagy segítséget 
nyújt a fodrászipart űzők részére.

Én a magam részéről — szabad legyen — a kö
vetkezőket ajánlanám a fodrászipart képviselő vezé
rek figyelmébe:

Először is számolnunk kell azzal, hogy országunk 
elszegényedett lakossággal bir, polgárai szerény ke
retek között kénytelenek élni és kevés jövedelmünket 
meg kell osztanunk sokakkal, akik szintén ebből az 
iparból szeretnék megkeresni kenyerüket. Élni és élni 
hagyni gondolattal kívánunk törvényt alkotni. Itt or
szágunkban nagyobb fodrászüzemmel dolgozó ipart 
űzők ma már nincsenek, mint a múltban volt (pl. a 
céh korszakban). Ma már csak kicsik es még kisebbek 
lehetünk. Meg kell osztani a kereseti lehetőséget azok

között, akik tisztességes közteher megosztása mellett, 
a fodrásziparból akarnak élni. Félre kell dobni az ed
digi üzleti, illetve kenyérkereseti politikát.

Iparkodjunk olyan törvényjavaslatot alkotni, 
amely a békét és a megértést szolgálja. Belső üzleti 
tevékenységünk pedig olyan legyen, hogy az amúgy 
is önállóságra vágyó munkásság ne kívánkozzon állá
sával szemben kötelességét nem tudó, uccán futó pro
letár lenni!

A következőket kívánom megvalósítani:
1. A gazdasági élet kívánalmaival összegyeztet- 

hető olyan keresztül vihető törvényt alkossanak, hogy 
jogot kaphasson mindenki, aki arra szakképzettségét 
igazolja de azzal a feltétellel, hogy a jog kötelezett
séggel is jár. Még pedig olyan nyílt üzletet köteles 
létesíteni, amely teljes egészében megfelel a hygienia 
követelményeinek, ugyanakkor az állammal szemben, 
illetve a közterhek viselésében eleget kell tenni. A 
jog addig érvényes, amig a kötelezettségnek eleget 
tesz, ellenkező esetben a jog megszűnik.

2. A fodrászipart űzőket kötelezni kell a hygie
nia törvények kielégítése érdekében nagyobb szak
tudásra.

3. A hygienia és közteher anyagi követelményei 
figyelembevétele mellett minimálni kell a kiszolgálási 
árakat.

4. A munkások fizetése helyett be kell vezetni a 
% -os rendszert, olyan formában hogy éppen úgy a 
munkást, mint a munkaadót hátrány ne érje.

Ezen pontok betartása kényszerítené a mestert 
a kötelezettségének betartására, a segédet és tanulót 
pedig produktív figyelmes munkára. Ha ezen 5 pontot 
a fentiek törvényesítésével megvalósítják, iparunk fej
lődésnek fog indulni, azért mert nem lesz két kassza, 
két gazda az üzletben. Mert igenis eddig kettő gazdál
kodott, a kevés munka mellett a főnök is, a segéd is.

He nem volt jogos ezen gazdálkodás a fizető 
alany részéről már azért sem, mert amikor látja, hogy

1



VIDÉKI ŰRI- ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

az egyik 10 fillérért tud dolgozni, a másik 40 fillér 
mellett is sír.

Gondolkodóba esett felette, de nem tudja megér
teni, hogy vájjon melyik itt a becsületes és melyik 
nem az? De általánosan az lett a véleménye, hogy 
egyik sem felel meg a vevő követelményeinek.

Mindezek után jö t t  az a helyzet, hogy a fodrá
szok két táborba oszlottak. Az egyik rendes kereseti 
lehetőségre k ivetett közterhek alatt roskadozik, a má
sik, aki k ib ú jik  a kötelezettség, illetve közterhek alól 
és fe lelőtlenül garázdálkodnak. Ezen két tábor köve 
között ő rlőd ik  fe l a fod rász ipa r!. . .

A Segédekről (nem általánosan) köztudomású, 
hogy ők a borravalót tartják fő kenyérkeresetnek és 
azokat a vendégeket, aki őket nem honorálja külön 
(ha a mester illően fizeti is) eltüntetik a vendégek so
rából. Sokan erre azt fogják mondani nem áll fenn. 
Lehet, hogy igazuk van. De igaza van a vendégnek is. 
Jobb üzletbe ha bemegy 30—40 fillér a borotválás, a 
segéd feltétlenül elvárja a 10—20 fillért. A tanuló is 
a vendég körül sürög-forog, igy annak is kell 5—6 
fillér, de mivel apró pénz rendesen nincs a vendégnél, 
így kénytelen 10 fillért adni. Ezek után a vendég kezd 
számolni, hogy 70—80 fillérbe került egy borotválás, 
ez ma már sok pénz és végül a vendég nincs megelé
gedve, hiába volt meg a jó kiszolgálás.

Ma alig van vendége egy olyan üzletnek, ahol a 
mester, egy segéd és egy tanuló dolgozik és azt is 
nagyrészben a mesternek kell kiszolgálni. Miért? Mert 
annak nem jár borravaló.

Ezért a pár vendég után járó bevételért kell adót, 
házbért, fűtést, világítást, stb. fizetni. Ez a jövedelem 
pedig kevés, kitartás már nincs és így át kellett men
ni a közteher nélküliek felelőtlen táborába, ahonnan 
visszatérni már igen nehéz.

A kiszolgálási árakat 30-40-50 fillé r  között ke ll m i
nimálni, de borravaló nélkül. A kkor lelkiismeretes 
munkával, mester, segéd, tanulónak érdeke lesz egy
formán jó t produkálni, a vendégek pedig vissza fog 
nak térni és ezen minimálással többet fogunk keresni, 
m int a je lenlegi á llapotok alapján, amely megérde
melné már, hogy m int egy elmúlt szomorú emléket 
vissza se idézzük!

Dudás Sándor, Szeged.

Szak** és  m esíervlzsgálaiok.
írta: Torda Balázs dr.,

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

A VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGOK ALAKÍTÁSA.
A szak- és mestervizsgálatok lebonyolítására a 

kamara székhelyén, valamint előírt feltételek mellett 
más helyeken is iparos- és mestervizsgáló bizottságok 
alakítandók. A vizsgáló bizottságok elnökeit (alelnö- 
keit) a kamara elnöke nevezi ki, míg a tagokat az 
ipartestület választja. Elnök (alelnök) lehet nem szak
mabeli iparos, vagy nem iparos oly szakember is, aki
től el lehet várni, hogy a szakvizsgákat és mestervizs
gákat kellő szakszerűséggel és tárgyilagossággal fog
ja vezetni. A tagok azonban csakis szakmabeli iparo
sok lehetnek, kivéve azt az esetet, amikor valamely 
iparban állandó vizsgáló bizottság az egész kamara 
területén nem alakítható s amely esetben szükség ese

tén nem iparos-szakemberekből is összeállíthatja az 
alkalmi vizsgáló bizottságot a kamara elnöke.

A vizsgáló bizottságok elnökei (alelnökei) a ka
marai elnök kezébe, a tagok pedig a vizsgáló bizott
ságok elnökeinek (alelnökeinek) kezébe fogadalmat 
tesznek, amelyről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A kamara lehetőleg képviselteti magát a szak- és 
mestervizsgálatokon és a kamara képviselőjének jo 
gában áll bizonyos irányítást is adni. De a vizsgák a 
kamarai képviselő közbenjötte nélkül is lefolytat
hatók.
A SZAKVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK.

Már évek óta kísért érdekeltségi körökben az a 
gondolat, hogy a szakvizsga intézményét szüntessék 
meg teljesen. A kamarák állandóan foglalkoznak ez
zel a problémával, amely távolról sem oly egyszerű, 
amint az az első pillanatban képzelhető Doné.

Ennél a kérdésnél külön-külön vizsgálat tárgyává 
kell tenni a szakvizsgára bocsátás feltételeinek külön
böző csoportjait, a fentebb felsorolt pontok szerint. 
A 1. 1. 2. 3. 4. pontokban felsorolt, valamint az 5. 
pontban a hadirokkantakra, hadifoglyokra és hadiöz
vegyekre vonatkozó feltételek alapján szakvizsgára 
bocsátható jogosultak száma eddig sem volt jelentős, 
de az idő haladtával ez a jogosultság teljes mértékben 
elveszíti jelentőségét, mert kihaló embercsoportra vo
natkozik. Ami az 5. pontnak a hibájukon kívül elbo
csátott közszolgálati alkalmazottakra és hivatásos 
katonákra, valamint az egyéb foglalkozásúakra vonat
kozó részét, valamint a fi. pontot illeti, kerületünkben 
ily feltételek alapján egészen jelentéktelen számban 
mentek szakvizsgára.

A legnagyobb jelentősége van a 7. pont alatt em
lített női iparoknál, valamint az ipari szakmaváltozás
nál, vagy iparbővítésnél (1922:XII. te. 24. §. c. p.) a 
szakvizsga körül fennforgó vitának.

Kétségtelen dolog, hogy a túlnyomóan nők által 
gyakorolt iparok, itt is csaknem kizárólag a nőiszabó- 
ipar terén rendkívül nagy számban folytak le a szak
vizsgák. A nőifodrászipar terén régebben sem fordult 
elő jelentős számú szakvizsga, de az utóbbi időben 
még ez a szám is a minimumra csökkent. A többi ipar
hoz viszonyítva változatlanul tartja azonban a rekor
dot a nőiszabóipar, amely ma is igen szép számban 
foglalkoztatja a vizsgáló bizottságokat, bár mint álta
lában minden ipar terén úgy ennél az iparnál is nagy 
mértékben lecsökkent a szakvizsgák száma a múlttal 
szemben.

Nem lehet tagadni, hogy a szakvizsgák révén a 
nőiszabóiparosok száma nagy mértékben meghatvá
nyozódott. Ezért az érdekeltség részéről sokan szor
galmazzák megszüntetését. Maga a nőiszabók orszá
gos érdekképviselete azonban, a NOSz, azt az állás
pontot vallja magáénak, hogy még mindig jobb, ha a 
szakvizsga szelepén át a kontárok legális iparosokká 
válnak és együtt adóznak a többi iparosokkal, mint ha 
továbbra is kontárok maradnak és egyenlőtlen, föld
alatti versenyben ölik meg a legális ipart. A vita el
döntése a gyakorlati életben igen nehéz, mert úgy az 
egyik, mint a másik oldalon súlyos és tiszteletreméltó 
érvek vannak.

Ugyanez a helyzet az 1922:XII. te. 24. §-ának c. 
pontja esetében is. Tagadhatatlan, hogy az életben 
nem lehet merev rendszereket alkalmazni s nem lehet 
kívánni azt, hogy egyesek életük végéig kénytelenek
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legyenek megmaradni egy bizonyos szakma keretében, 
még akkor is, ha abban megélhetésüket bármily oknál 
fogva biztosítani nem tudják, vagy ha egy másik szak
mában jobban tudnák megélhetésüket biztosítani. Le
hetővé kell tenni azt, hogy indokolt és méltányos ese
tekben az iparosok szakmát változtassanak, vagy ipa
ruk gyakorlását más szakmára is kiterjeszthessék, 
jobb megélhetés reményében. Erre szolgálna az 1922: 
XII. te. 24. §-a, amelynek c. pontja alapján szakvizs
gát lehet elrendelni. Amikor tehát a szakvizsga intéz
ményének megszüntetéséről van szó, akkor ezt a c. 
pontot is lelkiismeretes vizsgálat tárgyává kell ten
nünk és ha választani kell az élet gúzsba kötése és 
bizonyos mértékű szabad mozgás biztosítása között, 
akkor — minden egyéni vagy szűkebb körii szakmai 
érdekektől függetlenül — ez a választás aligha eshetik 
az élet gúzsbakötése nélkül. Mert figyelembe kell ven
ni azt itten hogy a 78000/1923. K. M. sz. r. 47. §-a 
értelmében az 1922:XII. te. 24. §-a alapján beadott ké
relmek tárgyában az iparhatóság döntés előtt meg
hallgatja a kamarát, a kamara pedig az illetékes ipar
testület véleménye alapján foglalja el álláspontját. Ad
va van tehát a módja annak, hogy az 1922:XII. te. 24. 
§-a és annak c. pontja csak indokolt és méltányos ese
tekben alkalmaztassák. Természetesen az életben ennél 
a pontnál sok súrlódásra nyílik alkalom, mert különö
sen ma az egyes szakmák igyekeznek mereven elzár
kózni az 1922:X11. te. 24. §-ának velük kapcsolatosan 
történő alkalmazásától. Ez az irányzat érthető és ho
vatovább mind erősebben érezteti hatását az 1922:X11. 
te. 24. §-ának alkalmazásánál, amely bizonyos merev
séget ölt újabban magára. Az élet hullámzó játéka, 
mint mindenhol, úgy itt is érezteti hatását, de remél
hető, hogy sok súrlódás ellenére is eredménnyel tölti 
be élethivatását az 1922:X11. te. 24. §-ának különösen 
a c. pontja. (Folytatása következik.)

Kongresszus Kaposváron. . .
A dunántúli Borbély és Fodrász kongresszuson, 

amelyet a Kaposvári Ipartestület 50 éves fennállása és 
zászlószentelési ünnepségével kapcsolatban tartottak 
a múlt hó 29-én, kilátásba helyezte a kaposvári or
szággyűlés képviselője Bornemisza Géza Kereskedelmi 
Miniszter úr személyes megjelenését, sajnos azonban 
más elfoglaltsága miatt nem jelenhetett meg.

A kongresszus határozata folytán az előadott sé
relmeinknek írásban való ismertetését határozta el és 
kéri a Kereskedelemügyi Miniszter úrnak sürgős és 
megfelelő intézkedését.

Az ünnepségen jelen volt Szigetvár képviselője 
gróf Festetics Domokos és személyesen volt alkalma 
a kongresszusnak ismertetni a sérelmeiket, amelynek 
támogatását annál is inkább megígérte, mert látta, 
akik a tisztességes munkával szándékoznak a megélhe
tésüket biztosítani, azok feltétlenül megérdemlik a tá
mogatást az iparuk megmentésével kapcsolatban.

Bognár István kaposvári szak. oszt. elnök, elnöki 
megnyitója után a következő előadók ismertették sé- 
relmieket:

1. Vajthó Jenő a kaposvári ipartestület jegyzője, 
a zsilettpengék jelenlegi árusítását ismertette és annak 
korlátozását és oly mérvben való megadóztatását ja 
vasolja pénzügyi szempontból, hogy a tönkrement 
fodrászok adójának részbeni fedezetét a kormány a 
zsiletpengék megadóztatásával pótolhassa.

2. Halmai Gyula, Békésgyula kiküldöttje az álta
lános vasárnapi munkaszünet elrendelése esetén java
solja, hogy már idejében keressük meg a Kéreskedel- 
mi Minisztert, rámutatva iparunknak teljes megsemmi
sülésével járó eddigi tapasztalatainkra és kérjük, hogy 
amennyiben az általános vasárnapi munkaszünet él 
lenne rendelve, a fodrásziparnak a jelenlegi munka- 
alkalma továbbra is biztosítva legyen, vagyis a mi 
iparunk is époly kivételt képezzen, mint a vendéglő, 
mozgó és egyéb színházak, cukrászok stb., amelyek
kel a mi iparunk feltétlenül kapcsolatban van, sőt, 
fontosabb, mert vasárnap, amikor a vendégek szóra
kozni mennek, még ha máskor egyedül is borótvál- 
koznak, de akkor feltétlenül felkeresik, mert a fodrá
szai munkát szeretik igénybe venni. Ezenkívül a kon
tárkérdést is ismertette és tett benne javaslatot.

4. Halmai Gyula a jelenlegi záróra tarthatatlan 
végrehajtását ismertette. Javasolja, hogy a ren- 
kongresszus a Kereskedelmi Minisztert, hogy a ren
deletnek megfelelően sürgősen intézkedjen, mert a 
legtöbb esetben már egy órával előbb be kell szüntet
ni a munkát annak ellenére, hogy az üzletet nyitva le
het tartani, hogy a munka zárórára befelyezhető le
hessen. Gyakorlatilag teljesen lehetetlen a jelenlegi 
záróra további érvényben tartása.

5. A Budapesti Országos Szövetség kiküldöttje 
Grosch Miklós elnök, az árminimálási javaslatot is
mertette.

6. A nagykanizsai kiküldött az OTI üggyel kap
csolatosan terjesztette elő javaslatát.

7. A tanonckérdéssel kapcsolatban Bognár István 
kaposvári szak. oszt. elnök ismertette javaslatát.

Eckert Bálint a budapesti férfifodrász ipartestü
let elnöke, a mai nehéz viszonyokat ismertetve, fel
hívta a fodrászokat, hogy érdekeik megvédésének biz
tosítására tömörüljenek, mert csak egységesen tudunk 
célt elérni.

Az összes javaslatok egyhangú elfogadásával ért 
véget a kongresszus.

*
A teljes vasárnapi munkaszünettel kapcsolatban 

hozott javaslatok nem teljesen helytállóak, már csak 
azért sem — nem mintha állást foglalnánk bármely 
vonatkozásban — hanem azért, mert ezen kérdésben 
országos viszonylatban megoszlanak a vélemények és 
ahol meg van a teljes vasárnapi munkaszünet, abban 
a városban emiatt még nem mentek teljesen tönkre 
a kar társaink és előreláthatólag nem is fognak. E llen
ben ezen vasárnapi munkaszünetet egyetemlegesen és 
egyformán, fe ltétlen országosan rendezni kellene, ami 
azt hiszem meg is fog  történni rövid időn belül.

Szerkesztő.

Zárt csomagolású árú kimérése tisztességtelen verseny.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara választott bírósága 
egy konkrét ügyben kimondta, hogy a jogos érdekvédelmet 
hiúsítja meg és így nem fér össze az üzleti tisztességgel annak 
a kereskedőnek eljárása, aki a védjegytulajdonos figyelmez
tetése ellenére az áru zárt tartályát felbontja és azt kimérve 
árusítja, mert ezzel az áru meghamisítását megkönnyíti és az 
árut előállító vállalat jóhlrnevét veszélyezteti.

Lapunk egyelőre fedéloldal nélkül fog megjelenni, tech
nikai okok miatt, melyet ezúton hozunk a m. t. előfizetők, 
és a hirdetők szíves tudomására.
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Pályázati hirdetmény.
Debrecen sz. kir. város ipariskolai felügyelőbi

zottsága eredménytelen pályázat folytán új pályáza
tot hirdet az 1935—36. iskolai évre egy óraadói állás
ra, a férfi és hölgyfodrász technológia tanításával fel
merült órák ellátására.

A 44.257— 1935. V. 2. ü. o. sz. a. kelt V. K. M. 
rendelet értelmében pályázhatnak olyan elméletileg és 
gyakorlatilag képzett fodrásziparosok, akik valamely 
közép- vagy polgári iskola legalább IV. osztályát sike
resen elvégezték. Az előképzettséget a pályázati kér
vény benyújtása alkalmával iskolai bizonyítvánnyal 
kell igazolni. A kisebb előképzettségüek pályázata a 
miniszteri rendelet él teimében figyelembe nem vehető.

A megválasztott óraadó a felügyelőbizottság ál
tal beosztott órák után — 10 hónapon át — óradíjat 
élvez. Az óradíj összege heti 1 óra után havi 10 pengő, 
amelyre az érvényben levő illetménycsökkentő kor
mányrendeletek, illetve városi közgyűlési határozatok 
vonatkoznak.

A megválasztott óraadó köteles a felügyelőbizott
ság által kijelölt osztályokban, tantervi utasítás sze
rint, fodrásztechnológiát tanítani. Egyéb kötelességeit 
a 60.000—1924. sz. rendelettel kiadott szervezeti sza
bályzat állapítja meg.

A pályázók hiteles okmányokkal tartoznak iga
zolni: 1 magyar állampolgárságukat, 2. születési bi
zonyítvánnyal életkorúkat, 3. előtanulmányaikat és 
képesítésüket, 4. hatósági orvosi bizonyítvánnyal 
egészségi állapotukat, 5. fedhetetlen előéletüket.

A szabályszerűen felbélyegzett, a fenti okmányok
kal felszerelt és Debrecen sz. kir. város ipariskolai fel
ügyelőbizottságához címzett pályázati kérvényeket a 
városi ipariskolák igazgatóságánál (Debrecen, Burgun
dia u. 1. sz.) legkésőbben 1935. július hó 22-én déli 
12 óráig kell benyújtani.

Felügyelőbizottság.
-fc

Ez és a már megjelent pályázati hirdetmény na
gyon nehezen született meg. Nem őhajtok hozzá olyan 
értelemben szólni, amely a tényeket már ú jbó l felso
ro lja  a múltakból. De igen is közérdek az, hogy 
ezen állás betöltése mindenképpen arra megfelelő em
berrel legyen be tö lthe tő !. . .  Az első pályázatból h i
ányzott a IV. felsőbb iskolai képzettség igazolása és 
most ezzel van megnehezítve, t. i. mindazon pályázók, 
akik megfelelőek volnának szakoktatásra és felsőbb 
iskolai képzettséggel bírnak, azok vagy a női, vagy a 
fé r f i szakmáról van képzettségük, de m indkettőrő l 
nincs, m iért is a pályázat, a feltételek ezen újabb kö
vetelményei m iatt ismét előreláthatólag eredményte
len fog  lenni.

M i a törvényeket és a rendeteteket fe ltétlenül tisz
teletben ta rtju k , el is ismerjük hogy jogos a fe ltéte l kö
zött a magasabb képzettség igazolása, de ha már ez 
így van, m iért nem lehet kötelezővé tenni azt, ame
lyért évek óla olyan sok ankét és kérelem hangzott el, 
hogy úgy a fé rfi, m int a női fodrász iparos tanulók fe l
vétele legalább a IV. középiskolának sikeres elvégzé
sének igazolása után történhessen meg. Ha ez nincs 
meg és ezen fontos kézműves ipart ezen képzettség 
nélkül is lehet űzni, tanoncol nevelni stb., akkor az az 
önálló iparos tudhasson okta tn i is ezen fe ltéte l nélkül, 
mint a múltban.

I t t  van pl. Budapesten Kuba Sándor kartársunk, 
aki jelenleg is oktat, sőt meg lehet nézni az iskolát, 
amelyhez nincs hozzátenni való. Debrecenben sokáig 
tanított Ivanovits Antal, Fuchs H. Imre és legalább is 
közmegelégedésre. Igaz, változtak az idők, iparunk 
általános haladásnak van kitéve a korra l, de hogy 
ezen szakoktatói állás közmegelégedés szerint legyen 
betölthető, szükséges a felsőbb iskolai képzettség iga
zolásának mellőzése, valamint a szétválasztás szerint, 
külön a fé rfi és külön a női szakoktatás megvalósítása, 
legalább mindaddig, amíg kötelezővé nem teszik a 
tanonc felvételénél a IV. középiskolának a sikeres e l
végzésének igazolását.

Egyébként a pályázati feltételek enyhítése vé
gett, a felsőbb hatóságot sürgős felterjesztéssel keres
te meg a szakosztály, amely határozatát egyhangúan 
hozta meg.

A miskolci Iparíesíület körlevele.
1545/1935. sz.

Tekintetes Elnökség!
A miskolci ipái testület panasszal élt az illetékes 

hatóságnál amiatt, hogy a város területén a férfi és 
nőifodrász ipart nagy számmal űzik olyan egyének, 
akik rendes üzlethelyiséggel nem rendelkeznek s akik 
ilyenformán az olyannyira közérdekből kívánatos köz
egészségügyi ellenőrzés alól kiesnek, az üzlethelyi
séggel rendelkező iparosokkal szemben egyenlőtlen 
versenyt támasztanak, a vasárnapi munkasziinetről 
szóló rendelkezéseket — ellenőrzési lehetőség hiánya 
miatt kijátszák s így legális kartársaiknak nyilván
való károkat okoznak, sőt az iparnak házaló módon 
való folytatásával az ipari kontárkodásnak is védelmet 
és útmutatást nyújtanak, miért is a miskolci ipartestü
let azt kérte az illetékes hatóságtól, hogy a férfi- és 
női föd rászokat közegészségügyi követelményeknek 
megfelelő üzlethelyiség tartására kötelezze.

Kérelmünket Miskolc thj. város polgármestere a 
m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrhoz továbbítot
ta, aki 58.098/XVI11. 1934. sz. döntésében kimondotta, 
hogy:

„Az 1922:X11. t. c. 39. §-a második bekezdésének 
4. pontja szerint az ipar gyakorlásának helyét be kell 
jelenteni, amiből következik, hogy annak, aki ipart 
(kereskedést) gyakorol, iparűzési hellyel rendelkez
nie kell. Ugyané szakasz negyedik bekezdéséből •— és 
pedig az első mondatból — következik, hogy az ipar
gyakorlás helye: vagy üzlethelyiség vagy az iparos 
lakása.

Azok a miskolci borbélyok tehát, akik üzlethe
lyiséget nem tartanak fenn, hanem az ipargyakorlás 
helyéül lakásukat jelentik be, iparukat gyakorolhat
ják, még pedig, a közönség hívására megrendelő ma
gánlakásán is.

Ez időszerűit nincsen olyan jogszabály, amelynek 
alapján a borbélyok üzlethelyiség fenntartására kö
telezhetők volnának.”

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr ezen 
döntése fontos kötelességévé teszi az illetékes érdek- 
képviseleteknek, hogy a m. kir. kereskedelemügyi mi
niszter úrnál olyan jogszabályt szorgalmazzanak, 
amelyek a borbélyipart űzőt közegészségügyi követel
ményeknek megfelelő üzlethelyiség fenntartására kö
telezi elsősorban azokra a közérdekű szempontokra 
való tekintettel, amelyekre a fentiekben utalunk.
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Mély tisztelettel kérjük a tek. Elnökséget, hogy 
ebben az értelemben a m. kir. kereskedelemügyi mi
niszter úrnál előterjesztését megtenni szíveskedjék

Miskolc, 1935. julius 3.
Miskolci ipartestület nevében: elnök, jegyző.

Ezen körlevélle l kapcsolatosan szerkesztőségünk 
közérdekből a következő megállapításokat teszi:

Olyan törvényes rendelkezések alkotása, amelyek 
az életlehetőségeket még nehezebbekké teszik a mos
tani viszonyok között teljesen indokolatlanok. Szük
séges azonban az, hogy — nem a túlzásba v itt higénia 
követelmények —  meglegyenek, mert az közérdeké
nél és közegészségügyi szempontból indokolt.

Éppen olyan káros és közegészségügyileg k ifo 
gásolható az olyan nyílt borbély és nöifodrász üzlet, 
amelyiket lakásnak is használnak, pl. o tt főznek, mos
nak, alusznak, sőt élelmiszert raktároznak el vagy 
árúsí tjü k  is, mint azok a helyek, ahol magánlakások
ban űzik az ipart. Ezen ténybeli állapotok feltétlen  
megszüntetendők, ezt kéri az összes érdekeltség is.

A körlevél azon része, hogy a házalás megszünte
tendő — ez nehéz kérdés, — mert azt kell eldönteni 
előbb, hogy mi a házalás. Az hogy elmegy a munka
adó a munkáltató lakására, vagy pedig a segéde, ez 
olyan cselekmény, amelyet megakadályozni nem lehet, 
valamint arra sem lehet kötelezni bárkit, hogy egy 
modern berendezésű üzletet nyisson, mert másképpen 
önádló ipart űzni nem lehet. Ez teljesen ellentétben 
áll a szabad iparűzéseknek jogaival.

Feltétlen megoldandó az a káros és közegészség
ügyileg is kifogásolható cselekmény, amely házalási 
nívóra sülyedt le. Tehát szükséges, hogy a tényleges 
házalás formájában űzött ipar, a kétségtelen megálla
pítás esetéhen kihágási cselekménnyé minősüljön, 
ugyanakkor büntethető és elítélhető legyen.

Ami pedig a higénia követelményeit ille ti, ezen 
kérelem is jogos. De nem helyes olyan követelmények 
alkalmazása, amelyek újabb és újabb terheket je len
tenek a már meglévő, söl évtizedek óta fennálló üzlet
tulajdonosokra, mint pl. o lajfestékkel bevont falak, 
csak kő vagy linóleum padló, külön vízvezeték, kivül- 
belöl fehérre meszelt fa lak stb., stb. Ellenben olyan 
helyeken, ahol a fent m egirt hibák megvannak, indo
ko lt a hatósági felügyelet, illetve a vizsgálat, súlyo
sabb esetekben az üzlet azonnali bezárása, valamint a 
magánlakásoknál levő iparűzéseknek a végleges meg
szüntetése.

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

Levél a Szerkesztőhöz. . .
Bak István budapesti ip. isk. tanár, aki majdnem 

két évig önzetlenül töltötte be lapunknál a főmunka
társi tisztséget, megvált tisztségétől. Elhatározását le
vélben tudatta a szerkeszővel. Levelének indokolása 
nem teljesen helytálló azért, mert megjelent cikkei, 
valamint szakirányú munkássága fényes bizonyítéka 
annak, hogy igen is ezen tisztség betöltésére feltétlen 
alkalmas és méltó is.

Bak István nem csak lapunknál írt először. Igen 
sok cikkei jelentek meg a budapesti „Fodrász Ujság”- 
ban, amely cikkek úgy szakmai, mint pedagógiai vo
natkozásban igen nagy értékkel bírtak. Nemcsak la
punknak, hanem a magyar borbély és fodrász társa
dalomnak igen nagy vesztesége volna eltávozása, ép
pen ezért mi nem is búcsúzunk el, hanem kérjük így 
nyilvánosan arra, hogy főmunkatársi tisztségét to
vábbra is tartsa meg, mert közérdekű munkásságára 
nem csak nekünk, hanem az egész borbély és fodrász
társadalomnak feltétlenül nagy szüksége van.

Levelét az alábbiakban közöljük:
Tekintetes Nagy Gábor szerkesztő úrnak,

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Nagy elfoglaltságom, melyek irodalm iak és tan

ügyiek, problematikussá teszik számomra az Ön lap
jánál viselt főmunkatársi tisztségem betöltését, mely 
főmunkatársi címmel volt kegyes cca másfél évvel ez
előtt megtisztelni.

Sohasem kerestem egyetemes, szakirodalmi mun
kásságomért valami különös elismerést, mert hiszen 
közéleti munkásságomat is magasabb szempontok sze
rin t végztem mindenkor, figyelmen kívül hagyva az 
ezirányú munkálatokért nap-nap után felmerülő bur
kolt,vagy háttérbeni in trikákat, vagy lekicsinylő gesz
tusokat.

Végül, speciell a magyarországi szakiparosságra 
vonatkozó úgy elméleti, m int másirányú munkálatok 
végzése — sok-sok más oknál fogva is — helyesebb, 
ha azokat homogén elemek végzik. ,4 homogén ele
mek le lkileg is, mentalitásilag is azonossági fokon  
állvún, a közös nevezőt ille tő leg sokkal hamarabb és 
könnyebben centralizálódnak is szakmai kérdésekben.

Mindezen okok érlelték meg bennem azt az elha
tározást, hogy az ön lapjánál viselt főmunkatársi 
tisztségemről lemondjak.

Az Ön bátor tevékenységét ezúton is szeretettel 
figyelem és kérésemet tudomásul véve fogadja ezúton 
is őszinte nagyrabecsülésem kifejezését, egyúttal mun
kásságában továbbra is sok szerencsét kíván

Budapest, 1935. június hó 26-án.
tisztelő híve: Bak István.

1Nlyaraljun Természetes melegvizü hőforrás!

Debreceni Gyönyörű modern strandfürdő az erdőben ! 
^  ^  |  Kádas- és thermál fürdők, iszappakolás!
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K O Z M E T I K A (?)VJL/ ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS. VÍV

A hintő porok (Pouderek).
De nemcsak a pattanások miatt veszedelmes a pu- 

der észszerűden használata, hanem azért is, mert a 
hintőporok nedvszívók lévén, magokba szívják a 
faggyú mirigyek által kiválasztott zsiradékot, ezáltal 
csökken a felhám víztartalma is s így idővel a bőr szá
razzá, fénytelenné, fonnyadté válik.

Tehát ezekből is kitűnik, hogy még egy minden
naposán használt kozmeticummal is bánni kell tudni, 
ha nem akarunk magunknak ártani. Épen ezért vázo
lom röviden a púder használati utasítását:

Először is igen fontos és szemmeltartandó elv 
legyen az, hogy puderezni csak időközönkint szabad 
és azonnal le kell mosni az arcról a hintőport, mihelyt 
nincsen rája szükség.

Másodszor igen fontos, hogy a hintőporok bőrki
szárító hatását némiképen ellensúlyozzuk, azért én a 
magam részéről föltétlenül igen előnyösnek ajánlom, 
ha az arc bőrét a puderezkedés előtt valamelyes hű
sítő krémmel vékonyan bekenjük, a felesleges krémet 
puha batiszttal letöröljük s erre hintjük rá igen véko
nyan a púdert, mely így jól tapad is.

Harmadszor a púdert nem szabad vastagon mint
egy rádörzsölni az arcra, mint ezt különösen az egy
szerűbb emberek teszik, hanem igen finom bojtszerű, 
erre a célra készített eszközökkel lehellet finoman rá 
hinteni. Erre a célra szolgálnak a különböző púder pa
macsok maraben, stb., de jó az egyszerű finom vat
ta is.

Negyedszer igen fontos az, hogy puderező pama
csainkat mindig tisztán tartsuk s sohasem puderoz- 
kodjunk a máséval, mert igen kellemetlen bőrbajokat 
kaphatunk ilyen úton is.

A púder végül esztétikai szerepet is játszik a nők 
életében. Ezért igen fontos az, hogy az Ízlés érvénye
süljön ezen a téren is. A vastagon púderezett arc visz- 
szataszító, nem kellemes s igen gyakran meggyanusí- 
tásokra is adhat alkalmat, hogy valamely szépség hi
bát akar leplezni az illető. A vékonyan, ügyes érzék
kel felhintett púder pedig az arcot mindig a teintnek 
megfelelő természetesnek tünteti fel s kellemessé te
szi a nő megjelenését. (Folytatása következik.)

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. Telefon: 11-82.

H Í R E K .
Előléptetés a miniszterelnöki sajtóirodában. A Kormányzó 

Ur dr. lánczi és rákóci Rákóczy Imre miniszteri tanácsosi cím
mé! felruházott miniszterelnökségi sajtó előadót, miniszteri 
osztálytanácsos sajtóelőadóvá nevezte ki. Előléptetése a ma
gyar sajtó örömére szolgál, mert közérdekű munkásságát ma
gas pozíciójában mindenki őszintén elismeri.

A „mester” cim jogosulatlan használata — tisztességtelen 
verseny. A Debreceni Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara 
egy konkrét esetből kifolyólag a következő döntést hozta. A 
Kamara zsűri, a szakosztály feljelentése alapján megállapítja 
azt, hogy X. Y. a „mester” elnevezést használja jogosulatla

nul, ezzel a tisztességtelen versenyről szóló törvény 7. §-ába 
ütköző cimbitorlást követi el, mert olyan címet használ, amely 
őt az 1922:X11. t. c. 26. §-a alapján nem illeti meg. Felhívja 
ezért nevezett borbély és fodrász iparost, hogy a jövőben tar
tózkodjék ezen cselekménytől, mert a törvény szigorúan bün
teti és amennyiben a mester címet használni kívánja, úgy te
gye le a fodrász-mestervizsgát. (19915/1935. sz.)

A in. kir. Kúria P-IV. 2560/934. sz. ítéletének indokolása 
egy tisztességtelen verseny perben. „I. Az állandó bírói gya
korlat értelmében a volt üzleti alkalmazott miután önmagát 
önállósította, kilépését, az önálló üzlet, nyitását sajtó-, moz
gókép-, vagy körlevél útján a vevőközönség tudomására hoz
ni jogosult, mivel ez, ha a volt főnök vevőkörének a meg
szerzésére irányul is, tisztességes határok között a szabad
versenynek a természetes megnyilvánulása. Nem jogosult azon
ban ugyanezt hónapokon keresztül megismételni és a volt al
kalmaztatásra vak) utalást — a volt munkaadó rovására, 
állandósítoltan hirdetni, mert ez már a Tvt. 1. §-ába ütköző 
tisztességtelen verseny cselekménynek minősül. Úgyszintén 
nem szabad az üzleti hirdetésekben a kelendőség fokozására 
alkalmas olyan adatokat hiresztelni, amelyek a valóságnak 
nem felelnek meg és megtéveztésre alkalmasak, mert ez a 
Tvt. 2. §-ában ütköző tisztességtelen verseny cselekmény.

Ipari kihágások. Debrecenben az. I. fokú Közigazgatási 
Hatóság, mint rendőri kihágási bíróság Brostjanc János bor
bély-fodrász iparost, amiért iparát átadta jogosulatlan ipar
űzés végett két segédnek és őket mint alkalmazottait szin- 
legesen bejelentette, akik kaszárnyában önállóan közös kere
setre dolgoztak 20.— pengő pénzbüntetésre, vagy pedig át
változtatható 5 napi elzárásra ítélte. Társai is meglettek bün
tetve, egyben elrendelte a hatóság a 2 segédnek a munka
könyvben történt jogtalan bejelentésének a törlését is. Az 
ítélet jogerős. Papp János debreceni borbély-fodrász segéd, 
aki már több éve önállóan nyílt üzletet tartott fent, melyet 
szabályszerűen kiállított iparigazolvánnyal űzött, de a hatóság 
megtévesztése alapján nyerte, a szakosztály felhívására üzle
tét azonnal beszüntette, iparát visszaadva, arról önként le
mondott. Ugyancsak a szakoszály felhívására Bódi Endre 
szinleges fióküzletét megnyitás után egy pár napon belül meg
szüntették, mely üzletnek a tulajdonosa egy géplakatos-vil
lanyszerelő segéd volt. A szakosztály elnöksége minden lehe
tőt elkövet és a legszigorúbb megtorlást határozta el minden
nemű ipari kihágások esetében, melyre ezúton is felhívjuk a 
kartársak figyelmét azzal, hogy feltétlen óvakodjanak az ilyen 
és hasonló kihágásoktól.

A debreceni Ipartestület elnökválasztó közgyűlése. A
debreceni Ipartestület a múlt hó 30-án tartotta meg igen nagy 
érdeklődés mellett elnökválasztó közgyűlését. A választás ered
ménye titkos szavazás útján a következő volt: Vági István 
560, Krisch Károly pedig 456 szavazatot kapott. A szavazat 
többség eredménye szerint Vági István lett megválasztva is
mét elnökké.

A belügyminisztérium elkészítette az OTI hátralékok 
rendezésére vonatkozó tervezetét. A különböző érdekeltségek 
memorandummal fordultak a belügyminiszterhez, akitől az 
OTI hátralékok rendezését kérték. A belügyminiszter el is 
készítette az erre vonatkozó rendelettel vezetet, amelynek lé
nyegesebb rendelkezése az, hogy azok a legalább 10—15 éve 
fennálló cégek, amelyek igazoltan saját hibájukon kívül kerül
tek válságos helyzetbe és az OTI járulékokat, valamint az 
ezek után felszámított késedelmi kamatokat nem fizették meg, 
megfelelő eljárás kapcsán kérhetik a felszaporodott kamatok 
és tőkehátralékok ötven százalékának törlését abban az eset
ben, ha igazolást nyer, hogy a vállalat fenntartásához közgaz
dasági érdekek fűződnek és a hátralék behajtása a vállalat 
megszűnését eredményezné.
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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 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.

Fodrásznőt feleségül keresek vidékre, 28 éven alul. Un- 
cs női előnyben. Iparra jogosult legyen. Ajánlatot „Háztulaj
donos" jeligére a Szerkesztőségbe kérek.

Három éves borbélysegéd, hölgyfodrászat gyakorlására 
állást keres. Szíves megkeresést kér Juhász Árpád borbély- 
és fodrászsegéd, Kunhegyes.

Vidéki nagyobb városban levő jómenetelii borbély és 
fodrászüzletbe benősülhet jó megjelenésű izr. vallási! borbély 
segéd. Cim: Pannónia könyvnyomda Debrecenben.

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

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

V SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Vidéki. Szerkesztőségünk a lapban megjelent közleménye
kért semmiféle díjazást nem ad senkinek sem, ezzel a fenntar
tással közli a cikkeket. Minden közérdekű cikket a lehetőség 
szerint leközliink, szükséghez képes rövidítjük, átírjuk vagy 
corrigáljuk. Verset kézirat szerint, ha megfelelő szintén le
közöljük, azon mi semmit sem változtatunk. Természetesen ha 
nem megfelelő nem közöljük. Nem csak e lap munkatársai ír
hatnak, hanem bárki is a fentirt feltételek tudomásul vétele 
alapján.

Weisz Henrik, Budapest. Debrecenbe érkezését kérem tu
dassa velem.

Ny. J. Miskolc. Levelemre még válasz nem jött, várom!

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

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.

Karlársak!
L ap u n k  h ird ető in él vásáro ljan ak !

ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A FODRASZTÁRSADALOMHOZ.

A Budapesti Borbélyok és Férfifodrászok Ipartestületének 
50 éves fennállásának jubileuma alkalmából 

kerül kiadásra a

JUBILEUMI
EMLÉKKÖNYV

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

munkát fog betölteni.
A mű szerkesztő-bizottságának tagjai:

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

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

Figyelem! e Uj találmány!

Villan! oniá!ó gép tarlós ondolólósohra!
V endégel m eg leszn ek  e lég ed v e , m eri

100%~ig biztos
a „K" hullám  tarlós ondoláló g ép !

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

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

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

PRAKTIKUS. Minden hálózati feszültségre használható, 
egyszerűen átkapcsolható.

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

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

K olozsváry Gyula
Megtekinthető ugyanott! h o ig y io d rf tsz

Kérjen árajánlatot! Debrecen, D6genieid tér z.
_______ 1_______  Telelőn: 33-12.
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»INNOCAMIN«
hajfesték

2 teljes festésre
v. 3 u tán festésre  e legendő

doboz ára: 2*50 P.
Innocamin gyorsan száradó 
alcoholos fixaieur vizondoláláshoz 
3—5 liter készítéséhez P 2-—.

Vezérképviselet:

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

LERAKATOK:
Debrecen:

Komáromy Józsefné 
Moldván Béla 
Ramminger István 

Miskolc:
Kossahuba Pái 

Szeged:
Dudás Sándor

Nyíregyháza:
Guttmann Márton 

Balassagyarmat:
Skribák István 

.lászárokszállás:
Király drogéria. 

Keszthely:
Balaton drogéria.

Hirdetett
Ön már a

Vidéki Úri és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

?t
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, 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 perc alatt tökéletesen fog, 
nem kopik, elsőrendűen Dauerolható a

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

Számos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

PABO 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: g,

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

TELEFON:

255-74.
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