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A m. kir. minisztérium rendeletét bocsátott ki, 
amely szerint hatóságilag megállapíthatók a legkisebb 
munkabérek azokban a szakmákban, ahol a munka- 
vállalók fizetése alacsony.

Elismerjük, hogy a fodrász szakmában alacsonyak 
a munkabérek, elismerte a debreceni szakosztály is, 
amikor a legutóbbi ülésén nagy szótöbbséggel kimond
ta azt: a munkabéreket rendezni kívánja! Ezzel a ha
tározattal a szakosztály szociális érzékéről tett tanul
ságot. Nincs kifogásunk ellene, de a dolog gondolko
zásra késztet.

Ila elolvassuk a rendeletet, látjuk azt, hogy ha 
már megvan állapítva a legkisebb munkabér, annak 
az áthágása büntetést von maga után. 1 la a munkát 
adó kevesebbet fizet, megbüntetik; ha a munkavállalót 
emiatt elbocsájtják megbüntetik; ha a megállapodást 
ki nem függesztik megbüntetik; ha írásbeli elszámolást 
nem adnak megbüntetik.

Szerény kérdésem az: ha már napvilágot látott 
egy ilyen szigorú, minden elismerést megérdemlő ren
delet, miéri nincs még kiadva az a rendelet, amely a k i
szolgálási árak minimálását rendeli cl, amit már olyan 
régen kér a fodrász iparosság és amely szintén szigorú 
büntető rendelkezéseket tartalmazna, az ellene vétők 
elleni? Iparunknak ezen kívánsága egyszerre eltűnne, 
amelyet már olyan sokszor kértünk, kongresszusokon, 
nagy gyűléseken, küldöttségileg stb. Akkor jobban ke
resztül vihető lenne a munkabér miniinálás. Jobban 
járna az állam, mert az adót és a többi közterheket 
lehetne fizetni.

A munkabérek valószínűen aszerint lesznek meg
állapítva, hogy ki hány éves segéd. Ez egyrészt helyes, 
de van az éremnek másik oldala is. Nem minden em
ber egyforma és ezért nem lehet egy korosztályba so
rozni. Van aki fiatal kora dacára művész és van aki 
idősebb korban sem éri el azt a nívót a munkában, 
amit egy átlag embernek tudni kell. Azt hiszem ezt a

kérdést nem kell jobban megvilágítanom, hiszen, tud
juk mindannyian, hogy szakmánkhoz némi rátermett
ség is kell.

Ezt a külömbözetet úgy látnám kiegyenlítettnek, 
ha eltörölnék a borravalót és helyette százalékot fizet
nénk ki!

Nagyon helyesen állapította meg — szaklapunk 
augusztusi számában — Bak István ip. iskolai tanár, 
hogy: „a fogyasztónak — a vendégnek —- semmi kö
ze sem lehet egy más vállalat alkalmazottjának a jö
vedelméhez jogcím nélkül hozzájárulni!” „A vendég 
borotválkozni, hajatvágatni, vagy ondoláltatni akar, 
tehát nem kívánhatja senki, hogy a munkabérhez hoz
zájáruljon.”

Ennek dacára már be van idegződve a közönség
nél, hogy borravalót kell adni. A borravaló egy igen 
rossz szokás a szakmánkban, amelyet egy erélyes vá
gással ki lehet operálni. Akkor megszűnik az, hogy a 
vendég, aki több borravalót ad, kedvezményben része
sül a segéd részéről. Megszűnik az, hogy egy üzlet
ben, ahol több segéd dolgozik, lazsálások legyenek a 
borravaló miatt.

Ha megállapítjuk a legalacsonyabb kiszolgálási 
árakat és annak érvényt lehet szerezni, ha a borravaló 
helyett százalékot fizetünk, akkor könnyebben meg 
lehet oldani a munkabér minimálását is.

A vendég jobban belenyugodna, hogy borravaló 
helyett egy bizonyos százalékkal többet fizessen, mert 
akkor mentve volna attól, hogy távozásánál ketten- 
hárman forgolódnak körülötte és azt sem tudja kit 
hogyan elégítsen ki. A segédek között pedig támadna 
egy nemes verseny, ami nem akörül mozogna, hogy 
ki tud hozzájutni egy jobb vendéghez, hanem ki tud 
többet termelni. Mert aki többet tud, aki ügyesebb, 
az többet érdemel a fizetésből is.

Ezekre a körülményekre kívánom felhívni a kar- 
társak figyelmét, de különösen azokét, akik annak
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idején tagjai lesznek a bizottságnak, amely bizottság 
a munkabéreket megállapítja!

Általános kívánalom az, hogy a hatóság ugyan
olyan elbánásban részesítsen bennünket, mint a mun
ka vállalókat és adja ki azt a rendeletet, amely bün
tető hatállyal őrködik a kiszolgálási árak betartása 
felett. Én hiszem, hogy ez a rendelet, — amelyet több
ször kertünk — általános megnyugvást hoz a szak
mánkra.

A nyíregyházai
Országos Iparos Kongresszusról.
A múlt hó 15-én és 16-án Nyíregyházán országos 

iparos kongresszus volt. 15-én a Vármegyeháza dísz
termében, az iparügyi minisztérium képviseletében 
megjelent báró Kruchina Károly miniszteri tanácsos, 
dr. Fluck István miniszteri titkár kíséretében. A vár
megye részéről jelen volt Mikecz Ödön főispán, a 
város részéről pedig Szobor Pál polgármester. A meg
jelent előkelőségek közül külön meg kell jegyeznünk 
Éber Antal felsőházi tag, ip. kamarai elnök, Gergelyffy 
Andor és Fábián Béla dr. országgyűlési képviselőket, 
valamint Bittner János felsőházi tagot.

Az Országos Kongresszust a nyíregyházi ipartes
tület elnöke, ifj. Tóth Pál nyitotta meg, utána Papp 
József, az IpOK országos elnöke, mint kongresszusi 
elnök üdvözölte általánosságban a megjelenteket. Bá
ró Kruchina Károly miniszteri tanácsos, Bornemisza 
Géza iparügyi miniszter üdvözletét tolmácsolta, ugyan
akkor beszámolt az iparosság érdekében ezideig meg
tett kormányintézkedésekről. A felszólalók ezután kö
vetkeztek' és a kongresszus a késő délutáni órákban 
véget ért.

Másnap 16-án reggel 9 órakor a kongresszusi ülés a 
Miniszter képviselőjének jelenlétében ismét folyta
tódott, amely lényegében, a már megtörtént felszóla
lásokra volt a válasz. Szakmánkat Budapestről Eckert 
Bálint ipartestületi elnök, Silló István nőifodrász ipar- 
testületi alelnök és Jónutz József, a Nőifodrász szaklap 
felelős szerkesztője, Debrecenből pedig Nagy Gábor 
szakosztályi elnök, Kolozsvári Gyula szakosztályi al
elnök, Fuchs H. Imre a szakosztály diszelnöke és Szik- 
szai Aladár sz. o. tag képviselték.

Silló István az OTI és az iparos nyugdíj kérdés
hez szólott hozzá, amelyben részletesen vázolta a sé
relmeinket és annak segítési módozatait. Az iparos 
nyugdíj kérdéshez olyan vonatkozásban szólott, hogy 
szükségesnek tartja a kötelező nyugdíj törvény beve
zetését. Kérte egyben azt, hogy az elhangzott javasla
tok között feltétlen szerepeljen az, hogy a kisipa
rosság ügyeit a hatóságok mentői rövidebb időn belül 
intézzék el. Felszólalásában reá tért egyben az érde
keltségünk részéről már beterjesztett kongresszusi ha
tározati javaslatoknak a sürgős elintézésére.

Jónutz József, a kontár kérdésben kérte, hogy 
mindazon kontárok, akik igyekeznek kibújni a bünte
tések alól, arra hivatkozva, hogy a munkát díjtalanul 
végzik, az ilyen védekezéseket a hatóságok ne fogad
ják el, ne lehessen mentő körülmény, hanem feltétlen 
büntetendő cselekménynek minősíttessék még akkor 
is, ha az a valóságban tényleg díjtalanul történt meg. 
A nyugdíj kérdéssel kapcsolatosan kérte, hogy ez az 
OTI útján legyen megvalósítható, tekintettel a mai ne

héz gazdasági helyzetre, olyan formában, hogy a már 
befizetett OTI járulékok fejében, az iparos és csa
ládja ingyen orvosi ellátásban és segélyben részesül
hessen. Példának hozta fel ezzel szemben a külföldi 
államokat, ahol már ezek hasonló formában meg is 
vannak. Egyben örömének adott kifejezést, hogy a 
kongresszus ilyen szépen folyt le és azért, hogy a 
minisztérium olyan embert küldött ki képviseletében, 
mint báró Kruchina Károly, miniszteri tanácsost, aki 
ismeri a kézműiparosság általános bajait s egyben a 
szívén viseli és segíteni is fog.

Nagy Gábor felszólalásában határozati javaslatot 
terjesztett elő, amelyben kérte elfogadni azt, hogy az 
úri és nőifodrász ipart helyezzék át a kereskedelem
ügyi minisztériumból az iparügyi minisztériumhoz. A 
kongresszus ezen előterjesztett határozati javaslatot 
egyhangúlag elfogadva, magáévá tette. Felszólalásá
ban kérte továbbá azt, hogy a nőifodrász ipart vegyék 
ki a könnyen elsajátítható iparok közül, ugyanakkor 
kérte a kontárkérdés megszorítását, valamint a ható
sági megbízott intézményének visszaállítását.

A Borbély-, Férfifodrász- és Nőifodrász szakmá
nak a kereskedelemügyi minisztériumból az iparügyi 
minisztériumhoz való áttétele ügyében a következő 
felterjesztést intézte a debreceni szakosztály az IpOK 
orsz. elnökségéhez:

Tckintetes Elnökség!
A debreceni Ipartestület Borbély-, Fodrász-, Női

fodrász és Kozmetikusok Szakosztálya az alant írt ha
tározati javaslatot azzal a tiszteletteljes kéréssel ter
jeszti a tekintetes IpOK Országos Elnökségéhez, hogy 
a szükséges intézkedéseket lehetőleg sürgősen meg
tenni méltóztassék.

HATÁROZATI JAVASLAT.
Szakosztályunk egyhangúlag kéri, hogy a Borbély 

és Férfifodrász, valamint Nőifodrász ipar a m. kir. ke
reskedelemügyi minisztérium hatásköréből utaltassák 
a m. kir. iparügyi minisztérium hatáskörébe.

INDOKOK:
A Borbély-, Férfifodrász-, Nőifodrászok a vonat

kozó törvényes rendelkezések értelmében, képesített 
iparosoknak vannak nyilvánítva, az ipari sérelmeink
u. m. kontárkérdés, tanonckérdés, árminimálás, segédi 
gyakorlati idő, záróra rendelkezések stb. stb. jelenleg 
az iparügyi minisztérium hatásköréhez tartoznak, ép
pen ezen rendelkezések miatt, érdekeltségünk, a gya
korlati rendelkezéseknek megkönnyítése céljából, kér
jük az iparügyi minisztériumhoz beosztásunkat.

A folyó évi szeptember hó 16-án Nyíregyházán 
megtartott Országos Ipari Kongresszuson a szakosz
tály elnökünk ezen szóbelileg előterjesztett határoza
ti javaslatát a Kongresszus egyhangúlag magáévá tet
te és jóváhagyta. Ismételten kérjük a tekintetes El
nökséget, ezen ügyben soron kívül a szükséges lépé
seket megtenni méltóztassék.

Debrecen, 1935. szeptember 17.
Mély tisztelettel

A szakosztály nevében és megbízásából:
Nagy Gábor Törzsök József

elnök. h. jegyző.
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BisaRoáás.
Mért kell harcolnod küzdened:
Sorsod, ha tréfát űz veled?!. . .

Mint szélviharban hó-pehely:
Vergődő!, hogyha rád lehel.

Jobb lesz, ha szembe jön veled:
Eldobni dárdád, fegyvered.

Engedd a helyed s útad át:
Nevess, kacagj, ha sírni lát.

Megáll előtte szív, az ész: 
őrült, ki véle szembe néz.

Legyőzni ember képtelen:
Beszél a józan értelem.

A hang egy percre megkötöz:
A dac ám harcra ösztönöz.

Vezényt kiáltok: rajta f e l i . . .
Gyáva, ki tőle futni mer.

Várnom sem kellett jö tt a Sors:
Fizetni fogsz most vén adós . ..

Szólni időm csak ennyi volt . . .
Rám fú jt a Sors és eltiport.

Búcsúszóm a nyáriól.
Búcsúzom a nyártól 
nyárnak illatától 
Nézem búslakodva 
a sárgult falombja . . .  
levelét, hogy ontja.

Búcsúzom a nyártól 
fényben fürdő mától 
Holnap már, ha élek 
rőt avarba lépek . . .  
s hervadt rózsát tépek.

Búcsúzom a nyártól 
trilázó madártól 
Gyönyörű szép álmom 
szép fiatalságom . . .  
vele tűnni látom.

Törzsök József.

Milánói levél.
Igen tisztelt Szerkesztő Uram!
Engedje meg, hogy ezúttal ismét helyet kérjek 

lapjában a külföldi észrevételeimről, s hangsúlyozom, 
hogy nagy elfoglaltságom és önöket nem akaró mo- 
lesztálás miatt fogom csak ritkán kezembe a tollat és 
csak a fontos megjegyezni valóknál merészkedem az 
irodalmi munkásságommal az önök tábora közé állni. 
Mégpedig a következők miatt. A rendeletek olyan ra
gadósak, mint akár egy „Diftéria” vagy legalább is, 
mint egy okmánybélyeg, ami ragaszkodik az erkölcsi 
bizonyítványhoz.

A népszokások is elvándorolnak messze hazájuk
tól oda, abba a milliöbe, ahol jobb talajra találnak. A 
napokban egy budapesti családot szívességből ka
lauzoltam (hála Istennek nem vagyok azért idegen 
vezető) meglepetve kellett megállapítanom, hogy nagy 
táblák hirdetik egyes vendéglőkben, hogy magyar

szalámi, tormás virsli, sósstangli s Dreher sör kapha
tó. Aki a kereskedelemmel, a kereskedelmi szakmában 
járatos, nem kell sokat magyaráznom, hogy valaki 
feltalálta magát s importálta a magyar árut, a nagy 
idegen forgalom miatt. Ez még idáig rendben volna 
és elfogadható idea, de egy szép napon, itten is egy 
értekezletre lettek hiva a fodrász-szakma érdekeltjei, 
akik arról lettek értesítve, hogy a külföldön is bevált 
szokás szerint (?) itten is meg kell valósítanunk a tel
jes vasárnapi munkaszünetet, a fodrász szakmánál, 
mint ahogy az már minden más szakmánál el lett tör
vényileg határozva.

Kellemetlenül érintett mondhatom a tárgysorozat, 
s hiába hivatkoztam a vasárnapi teljes munkaszünet 
káros következményeire, mint pl. Budapesten is, a sok 
vasárnapi házalás stb., még sem tudtam meggyőzni 
őket ennek ellenkezőjéről, mert a többség határozata 
folytán törvényileg elrendelték a teljes vasárnapi 
munkaszünetet a fodrász és rokonszakma minden 
ágában. (Egy évi próbaidő tartamra!) A budapesti 
szisztéma ide is átplántálódott, s már érezzük is a ha
tását, mert a kevés önborotválkozók számát sokszo
rosítottuk, s ha ilyen gyors ütemben haladunk előre, 
utói érjük rövidesen a budapesti szaktársaink segély
kiáltásait és nem fogjuk tudni helyrehozni, még ha 
újjá akarnánk is építeni a jelenlegi tévedésünket! Az 
én szerény véleményem szerint talán az az egy fogja 
elkerülni a vasárnapi házalást (táskázást), hogy ha itt 
egy fodrász munkás majd megfogja keresni a heti 200 
lírát, s nem érdekli az a pár líra mellékkereset, mint 
a magyar fodrászt, aki arra rá van utalva! Még hogy 
mellesleg megemlítsem, az olasz fodrász sokkal ko
mótosabb nép, mintsem ilyesmire kapható legyen.

*
Bak István budapesti ipariskolai tanár cikkére 

akarok még kitérni (mert hiszen a cikk iró, a cikkét 
bírálat alá helyezte), a borravaló margójára, amit 
1935. augusztus hó 15.-én a szaklapunk közölt. Hogy 
hozzáértő emberrel van dolgom, azt nem volt nehéz 
megállapítanom, ellenkező esetben nem is tudnék ön
nel discuzionét folytatni, de mellesleg megemlítem, 
hogy csodálkozom azon, hogy így nyilatkozik a bor
ravaló kérdésről, mert ha ösmeri irodalmi munkássá
gom, akkor tudnia kellene, hogy hányszor fejtegettem 
a budapesti szaklapban a borravaló lehetetlen teljes 
törlését a fodrász szakmában. A fodrász iparban addig 
míg egy complet borotválást 10, 20, 30 fillérért tud
nak szervírozni, teljesen lehetetlen még arról beszélni 
is, hogy a borravalót eltöröljék. Tudom, hogy meg 
fog lepődni, — hogy miért? A megfejtett adatok a 
következők: A borravaló eltörlése fix fizetés emelés, 
részesedési rendszer, de legelőször is tarifa emeléssel 
jár, úgy mint vendéglőkben már az árakba bele kal
kulálják a vendég borravalóját, de azért nem utasít
ják vissza (sőt elvárják), hogy valaki visszautasította 
volna, azt még nem volt szerencsém látni egyszer sem. 
Most már, ha matematica szerint számítunk rögtön 
látni fogjuk, hogy a mai 10, 20 filléres árszabály mel
lett nem lehet megállapítani egy fix összeget, amiből 
az alkalmazottak rendesen megtudnának élni.

Most én kérdem, hogy érezné magát ön, vagy a 
vendégek bármelyik tagja, ha a fodrász azzal lepné 
meg, hogy a mai naptól kedves Vendég úr, nagyon 
sajnálom, de 20 %>-al emeljük a tarifát, mert biztosí
tani akarjuk alkalmazottaink fix fizetését.
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Nos? Én egyet értek önnel, mert határozottan 
csökkenti a nívót, de a bizonytalan jövedelmi forrás 
növeli az ambíciót a mi szakmánknál.

Az ön  cikkének a IX.-ik bekezdése azt mondja, 
„határozott ellensége vagyok a borravaló rendszernek, 
nem méltó emberhez, lealacsonyító és kívü l esik az 
emberi szektán, aki azt e lfogadja” . Az én szerény vé
leményem szerint, a protekció  és a borravaló, bárm ily 
form a ruhába ö ltöztetik, élt, élni fog  és nem szűnik 
meg létezni soha, mert az emberiség minden rétege 
fogad el honoráriumot, csakhogy a fodrászoktól elté
rően különböző formákban.

Hogy mi helyettesítené a borravalót?
Nem vagyok ugyan a borravaló barátja, de azt 

felelhetem, hogy szükséges volna egy gerinces orga- 
nizalás, mert tettekkel és nem határozati javaslatok
kal lehet elérni azt a régen kívánt óhajt. Tehát igenis 
ez volna az az úgynevezett védő argumentum, a bor
ravaló margója számára. Az én cikkem szintén nem 
támadó célzattal, csak tárgyilagos indokok alapján, 
conpetens nézőszögből Íródott.

Előre is köszönetét mondok a szerkesztő úrnak 
cikkemnek a közzétételéért.

Maradok őszinte tisztelője
M üller Ferenc

fodrász és illatszerkereskedő, 
Milano.

Ipar! továbbképző tanfolyam  
Debrecenben.

A m. kir. iparügyi minisztérium több szakmában 
ipari továbbképző tanfolyamot óhajt megvalósítani ál
landó jelleggel. Ezen tanfolyamok megvalósítása vé
gett, amely részben állami és több más hatóságok 
anyagi és erkölcsi támogatásával történik, a napokban 
az előkészületi munkák megvalósítása végett váro
sunkba érkeztek Müller Pál és Gaur Károly tanárok, 
mint az iparügyi minisztérium megbízottai. A keres
kedelmi és iparkamarában igen fontos megbeszélésen 
vettek részt. Érdekeltségünk részéről Nagy Gábor 
szakosztályi elnök volt jelen, aki kérte, hogy az úri 
és nőifodrász iparban is megvalósítandónak tartja az 
ipari továbbképző tanfolyamot. Ekkor történt az meg, 
hogy Müller Pál tanár kijelentette, hogy a borbély és 
nőifodrász ipar jelenleg nem az iparügyi minisztérium  
hatásköréhez tartozik

Nagy Gábor kérte, hogy a szükséges lépések tétes
senek folyamatba az iparkamara útján aziránt, hogy 
tekintetnélkül arra, hogy iparunk melyik minisztérium 
hatásköréhez tartozik, szakmánkban is valósíttassék 
meg az ipari továbbképző tanfolyam. A Kamara részé
ről az előadó dr. Harsányi Imre ügyvezető titkár ki
jelentette, hogy ezen lépések már meg is történtek.

Ebből is látszik az, hogy iparunknak a kereskede
lemügyi minisztériumban való maradása csak az admi- 
nisztrátiós munkákat szaporítja, amelyek áttétele az 
iparügyi minisztériumba teljesen indokolt, azért is, 
mert iparunk képesítéséhez kö tö tt kézműves ipar és 
továbbra is az fog maradni. Reméljük, hogy ezen ké
relem rövidesen elintézést fog  nyerni, az érdekeltség 
kívánsága szerint. (n—y.)

Beszámoló
a felsőgallai szakosztályi ülésről.

Irta: Mura Mészáros Gyula.

A felsőgallai ipartestületben 1935. évi szeptem
ber 23.-án tartott fodrász szakosztályi ülésére meghív
tak, hogy a Pest-környéki ipartársulat által készített 
ipartörvény módosítás tervezetről mondjak véleményt. 
Tekintet nélkül arra, hogy én a tata-tóvárosi ipartes
tület tagja vagyok, örömmel mentein el az ülésre, 
mert így alkalmam nyílott a környékben tapasztal
ható állapotoknak és az észrevételeimnek kifejezést 
adni. Ezen észrevételeimet és véleményeimet bátor 
vagyok a Tekintetes Szerkesztőségnek is megküldeni, 
hogy közölni szíveskedjék.

Mélyen Tisztelt Szaktársak!

Amidőn abban a megtisztelésben részesültem, 
hogy engem, mint egy másik ipartestületnek tagját, 
felszólítanak arra, hogy mondjam el véleményemet a 
Pest-környéki ipartestület által szerkesztett ipartör
vények módosításáról, valóban nem könnyű probléma 
elé állítanak, mert én nyilvánosság előtt még nem 
beszéltem. Akik Önök közül szaklapot olvasnak, azok 
okvetlen ismerni fogják cikkeim révén az én elgon
dolásaimat — szakmánkat illetőleg. Azok okvetlen 
tudják, hogy én minden írásommal a szakma előhala- 
dását szolgáltam. Minden cikkemet az egységre tö 
rekvés gondolata hatotta át. Mindig hangoztattam, 
hogy a széthúzás lejtőre viszi szakmánkat, és egység
ben rejlik az erő. Tessék csak egy kicsit gondolkozni. 
Ha önök között is megvolna az összetartás, ha meg
volna a szakmai tisztesség, ha megvolna az egymás 
iránti tisztelet, egymás megbecsülése, megértése, nyu
godt lélekkel merem mondani, hogy sokkal nagyobb 
volna a kenyér és könnyebb volna a megélhetés. Szak
társaim! Itt a bányakörnyékén kenyerüket kereső 
szaktársaknak — én aki már harminchetedik eszten
deje közöttük élek — azt merem mondani, hogy itt 
nincs szükség arra, hogy egymást túllicitáljuk az árak
nak leszállításával, az ingyen való kiszolgálással. Né
melyiknek a munkája több lehet egy darab ideig, de 
a kenyerük mégsem lesz nagyobb, hanem kisebb. Ma 
amikor a kisiparosra olyan súlyos adóterheket, társa
dalombiztosító díjakat raknak, tízszer is meg kell gon
dolnunk, hogy dolgozhatunk-e éhbérért?

Minden más iparágban meg vannak az egység
árak, csak a mi szakmánknak űzői olyan rövidlátók, 
hogy mindegyik a másiknál olcsóbban akar dolgozni 
és nem veszi észre azt, hogy ezzel még jobban tönkre
teszi szakmánkat. Nem akarok én itt eseteket felsorol
ni, hogy ami az egyiknél 30 fillér, a másiknál Ifi, vagy, 
hogy ami az egyiknél 20 P. volt, miért kiabál most a 
kirakatában 6 P-t, hogy a másik meggondoltan már 
5 P-őt kiált. Uraim ez ugyanaz, mint aki a fát saját 
maga alatt vágja. Én merem mondani, hogy soha kez
deményezője nem voltam az ilyen szégyenteljes cse
lekedeteknek. Aki született, annak joga van az élethez, 
de ha a tisztességes megélhetés lehetősége megvan, 
bátor vagyok kérdezni, mi szükség van akkor a pisz
kos versenyre, illetve konkurrenciára? . ..

Előbb említettem, hogy akik szaklapot olvasnak, 
azok tudják, hogy mi az én véleményem a szakmában 
dúló széthúzásról és ezzel kapcsolatos egységesítésről. 
Pesten követte el néhány meggondolatlan szaktárs azt
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a rettenetes nagy vétket a fodrász szakma ellen, hogy 
kétfelé választották, azt gondolván, hogyha a hatósá
gokat félrevezetik, akkor csak nekik és az ő válasz
tott népüknek lesz joga a női fodrászathoz, másnak 
nem. Ekkor elkezdték az úgynevezett frizérnőket ké
pesítőzni, hogy minél nagyobb legyen a taglétszámuk, 
nem gondolták azt meg, hogy ezzel kitermelik a pisz
kos konkurenciát. Persze a példa ragadós. Itt is, és a 
környéken is, szinte gyártják a házaló frizérnőket, 
pillanatnyi haszonért, mert fizet az illető száz egyné
hány pengőt. Uraim! Én harminchét év alatt, összesen 
tizenkét tanulót szabadítottam fel. A női fodrászatot 
tizedik éve vezettem be és egy tanulót szabadítottam
tel. Ezzel szemben Tatán és Felsőgallán ezen idő alatt 
telszabadult vagy harminc. Én három, illetve négy év
nél rövidebb időtartamra tanulót még nem szerződtet
tem. Kedves Szaktársak! Kövessék az én példámat, ne 
akarják egymás kezéből a kenyeret kivenni és ne 
gyártsák tovább a tanulókat!

Most már eljutottam az ipartörvény módosításá
hoz. Kedves Szaktársaim! Tudom, hogy most is van 
kontártörvény és van rendelet, hogy három éven belül 
tanulót nem muszály felszabadítani. Én azonban tu
dom, hogy itt Felsőgallán az alig pár éves ipartestü
letnél már egy éves, sőt ennél rövidebb időtartamú 
fodrásznőt is szabadítottak föl. Rendelet van arra is, 
illetve törvény, hogy büntetendő cselekmény az, ha 
valaki az iparigazolványát bérbe adja, hogy ezzel a 
kontároknak az iparűzését lehetővé teszi. Ezzel szem
ben mi a valóság. Ismerek olyan szaktársat, aki tönk
rement kereskedőt segített a fodrásziparhoz! Ismerek 
olyat, aki albérletbe adta iparengedélyét, bizonyos 
pengők ellenében. Ezek olyan beszédes tények, ame
lyeket letagadni nem lehet. Van törvény és mégis ki- 
játszák.

Az én óhajom az, hogy olyan törvényt hozzanak 
a kisipar felsegítésére, amely javára válik. Az a tör
vény pedig csak akkor lesz élő valósággá, ha mi mind
nyájan az ipari tisztesség magaslatára tudunk felemel
kedni . . .

A Debreceni Szakosztály elnökségének 
lemondása.

A Debreceni Borbély-, Férfifodrász-, Nőifodrász- 
és Kozmetikusok Szakosztályának elnöksége Nagy 
Gábor útján úgy a szakosztály elnökségéről, mint az 
ipartestületi előljárósági tagságukról lemondottak, 
mely lemondást írásban is közölték az ipartestület el
nökségével.

Az ipartestületi elöljáróság szeptember hó 26-án 
tartott előljárósági ülésén foglalkozott ezen lemon
dással és egyhangúlag azt a határozatot hozta, hogy 
a lemondást nem fogadja el, hanem felkéri a vezetősé
get a tisztségnek további megtartására.

Ezen átírat alapján a f. évi tisztújításig, illetve a 
jövő év elejéig, az évi rendes közgyűlés megtartá
sáig a vezetőség továbbra is megtartja tisztségét. A 
lemondás legfőbb oka az volt, hogy a szakosztálynál 
érezhető volt az a nyugtalanság, amely több oldalról 
megnyilvánult a vasárnapi teljes munkaszünet megva
lósítása, valamint a vezetőségnek azon agresszív állás
pontja miatt, amellyel viseltetett a szabálytalan és 
mindnyájunkat érintő törvényellenes cselekményekkel 
szemben. (n—y.)

Külön kontárbiróság 
Debrecenben.

A debreceni Ipartestület kérelmére az I.-ső fokú 
Közigazgatási Hatóság szeptember hó 30-án értekez
letet hívott össze. Az értekezleten résztvettek: a m. 
kir. államrendőrség, a Kereskedelmi és Iparkamara és 
az Ipartestület képviselőin kívül a népesebb szakmák 
képviselői. Az értekezleten a kontárok ellen való gyor
sabb és radikálisabb intézkedéseknek a gyakorlatban 
miként való megvalósítása szerepelt.

Az értekezleten egyező vélemény alapján az a ja 
vaslat merült fel, hogy szükséges egy külön kontár- 
bíróság megszervezése.

A polgármester is ezen javaslatot elfogadva, in
tézkedett egy külön kontárbiróság kijelölése végett, 
így Debrecenben rövid időn belül működését megfogja 
kezdeni a kontárbiróság, amely intézkedés az érdekelt 
iparosságnál a legnagyobb elismerésre talált.

*

A debreceni szakosztály minden lehetőt elkövet 
az iparunkban levő visszaéléseknek megakadályozása 
végett. Legutóbb 6 szakosztályi tagot állított a kama
rai zsűri elé, akiknek cselekményei sértették a több
ség érdekeit.

A Kamarai Zsűri Bizottság 5 esetben megállapí
totta a tisztességtelen versenyt, míg a hatodik ügyben 
a szakosztály külön tesz feljelentést a Közigazgatási 
Rendőri Büntető Bíróságnál, mivel az ügy odatarto
zik. Szomorú statisztika ez, amely feltétlen radikális 
intézkedéseket igényel.

Bak Islván budapesti Iparos isk. tanár, 
a »Fodrászati Technologia« szerkesztője 

Debrecenben.
Bak István ip. isk. tanár, a „Fodrászipar Techno

lógia” szerkesztője f. hó 13-án Debrecenbe érkezett. 
Érkezését előre tudatta a szakosztály elnökségével és 
ezen alkalomra az elnökség értekezletet hívott össze, 
ahol Bak István a szép számmal megjelent kartársak 
előtt ismertette a sajtó alatt levő szakkönyvének 
tartalmát.

Az értekezlet megnyitásakor Nagy Gábor szak
osztályi elnök külön ismertette Bak Istvánnak ezideig 
elért irodalmi munkásságát és sikerét s egyben örömé
nek adott kifejezést azért, mert a szakmánkban nagy 
értéket jelent az, hogy nem kiméivé semmi áldozatot 
és fáradtságot, megjelenteti a „Fodrászipari Techno
lógia” című szakkönyvét.

A jelenlevő kartársak úgyszólván kivétel nélkül 
megrendelték a szakkönyvet, amely fényes elégtétel 
a szerző részére, mert ezzel elismerte a debreceni fod
rász szakiparosság Bak Istvánnak az irodalmi mun
kásságát.

A szakkönyv egyébként egy hónapon belül meg 
fog jelenni, melyre felhívjuk az összes kartársaink fi
gyelmét. Megrendelhető „Fodrászipari Technológia” 
kiadóhivatala, Kiss Gyula és Társa, Törekvés nyomda, 
Budapest, V., Vadász-utca 32. szám. A könyv ára 2.10 
és a portó költség. (n—y'.)
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Az ipari képesítés emelésére vonatkozó 
miniszteri rendelettervezet.

A m. kir. minisztérium a gazdasági és hitélet rend
jének, továbbá az államháztartás egyensúlyának biz
tosításáról szóló 1931:XXV1. t.-c. 2. és 3. §-ában ka
pott, az 1931:XXVI. t.-c. 2. és 3. §-ában kapott, az 
1935:IX. t.-c.-ben meghosszabbított felhatalmazás
alapján következőket rendeli:

1. §. Az iparügyi miniszter a tanidő tartamát álta
lános érvénnyel az 1922:X11. t. c. 89. §-ának rendelke
zéseitől eltérően is megállapíthatja azzal a korláto
zással, hogy a tanidő öt évnél hosszabb nem lehet.

2. §. Ha a tanonc a segédi vizsgálaton kellő ered
ményt nem mutatott fel, a vizsgálatot hat hónap el
telte után, de egy év eltelte előtt ismételnie kell. Ha a 
tanonc a segédi vizsgálatot ismétlés eseén sem tette 
le eredményesen, vagy a vizsgálat megismétlésére 
sem jelentkezett, az iparhatóság kérelmére a segéd
levelet kiállítja ugyan, de az önálló iparűzéshez meg
kívánt segédi szakbavágó gyakorlat tartamát legfel
jebb két évvel meghosszabbítja.

Az előző bekezdés esetében a tanviszony a segéd
levél kiadásáig illetve egy évvel meghosszabbodik a 
tanviszony utolsó félévére megállapított feltételek 
mellett.

3. §. Az iparügyi miniszter a segédi szakbavágó 
gyakorlat tartamát —- a felmerülő szükséghez képest 
— az összes képesítéshez kötött iparra nézve két év
nél hosszabb, de legfeljebb 3 évet kitévő időtartam
ban állapíthatja meg.

4. §. Képesítéshez kötött ipar gyakorlására csak 
az kaphat iparengedélyt, aki a segédi szakbavágó gya
korlat befejezése után az ipari képesítő vizsgálatot si
kerrel letette. A képesítő vizsgálati bizottság szerve
zetét, megalakítását, működését, a vizsgálat anyagát, 
színhelyét, menetét, megismétlését az esetleges vizs
gálati díjat az iparügyi miniszter rendelettel állapítja 
meg.

5. §. Az iparügyi miniszter a mestervizsgálatra bo
csátást az 1922:XII. t.-c. 26. §-ának első bekezdésében 
meghatározottnál hosszabb tartalmú segédi szakba
vágó gyakorlat igazolásától teheti függővé.

6. §. E rendelet hatálybalépésének napját az ipar
ügyi miniszter állapítja meg.

A kamara felhívta az érdekeltséget, hogy a ren
delettervezetre vonatkozó álláspontját október hó 
14-ig közölje a kamarával, melyre vonatkozólag szak
osztályunk a következő javaslatokat terjesztette elő:

1. §. szerint, kérjük a tanidő meghosszabbítását, 
oly formában, hogy az 1932. évi XII. te. értelmében, a 
jelenleg érvényben lévő tanoncidő általános vonatko
zásban egy évvel hosszabbítassék meg.

2. §. Ha a tanonc a segédi vizsgálaton kellő ered
ményt nem mutatott fel, mindaddig vizsgára bocsá
tandó 6 hónapi időközönként, ameddig a vizsgát ered
ményesen le nem tette. A tanviszony a segédlevél kia
dásáig meghosszabbítandó mindaddig, amig a segédi 
vizsgálatot a tanonc eredményesen le nem tette.

Karlársak!
Lapunk hirdetőinél vásároljanak!

3. §. A segédi szakba vágó gyakorlat tartamát 
kérjük általánosságban az összes képesítéshez kötött 
iparra nézve 4 évben megállapítani.

4. §. A segédi szakba vágó gyakorlat igazolása 
esetén szükségesnek tartjuk az iparigazolvány meg
szerzése előtt az ipari képesítő vizsgálat letételét, és 
mindaddig, amig ezen vizsgálatot sikerrel le nem tette 
az iparért folyamodó, addig az önálló iparűzéshez a 
jogosultságot nem szerezheti meg. A képesítő vizsgá
lat bizottsága 3 tagból álljon; 1 elnök és 2 tag, aki 
mindenkor csak kizárólag szakiparos lehet, ugyan
akkor a vizsgálaton szükségesnek tartjuk az Ipartes
tület és Iparamara 1— 1 megbízottjának a jelenlétét. 
Szükségesnek tartjuk egyben 1, a hatóság előtt es
küt tett ellenőrző szakiparosnak a mindenkori képvi
seletét, aki a vizsgálatot figyelemmel kisérhesse, a 
vizsga letételére utasításokat, befolyást nem gyakorol
hat, de a vizsga eredményéről úgy a kivitel, mint a 
vizsga tényleges eredményének a megállapításánál, 
véleményét nyilváníthassa, amely döntő jelentőséggel 
bírjon. A vizsgáló bizottságot az érdekeltség minden
ko ri javaslatára a kerületi Kereskedelmi Iparkamara 
elnöksége nevezze ki, úgyszintén az ellenőrző szak
iparosnak a megbízatását is. A vizsgálóbizottság mű
ködése, illetve a vizsgáztatás, akár a vizsgázó műkö
dési helyén, vagy pedig a vizsgáztató bizottság elnöke 
által megjelölt helyen történhet, de csak abban az 
esetben, ha a vizsgáztatásra a hely megfelelő, t. i. a 
vizsgáztatási hely, a szakmánkban mindenféle kivánal
maknak megfelelő műhelyszerszámokkal van felsze
relve.

A vizsgálat anyaga a szakmához tartozó általá
nos elméleti és gyakorlati szaktudásnak a követelmé
nye. A vizsga menete egy általános munkanap hosszá
ig tarthat. A vizsga eredménytelen esetében 6 és 12 
hónap között megismétlendő és mindaddig ismétlen- 
dő, ameddig a vizsga sikeres letétele eredményre nem 
vezet. A vizsgadíj 50 u/o-a illesse mindenkor az Ipar
testületet, 50 %-a pedig a 3 vizsga-bizottsági tagot 
és az ellenőrző szakértőt 4 egyenlő arányban.

Ezen törvény javaslattal kapcsolatosan ké rjük  az 
ipartörvény 25. §-ának eltörlését, ugyanakkor ezen 
képesítő vizsgálatot visszamenőleg 1933. év január 1-e 
óta önállóvá lett, illetve iparigazolvánnyal már ren
delkező iparosokra is visszamenőleg kiterjeszteni, f i 
gyelemmel a 111. §. 3-ik bekezdésére.

Debrecen, 1935. október 11.
A Szakosztály határozatából:

Nagy Gábor Nagy Ferenc
elnök. jegyző.

Debrecenben, főtérhez közel, jómenetelű fodrászüzlet 
betegség, illetve elköltözés miatt sürgősen eladó. Értekezni 
lehet lapunk felelősszerkesztőjével. Vidékieknek levélben vá- 
laszbélyeg mellékelendő.

Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos 
NAGY GÁBOR úri- és liölgyfodrászmester.

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA" könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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Ipari kihágások.
Debrecenben az I.-ső fokú Közigazgatási Hatóság, mint 

rendőri büntető bíróság, Tarján János borbélysegédet, jogo
sulatlan iparűzésért 10.— pengő pénzbüntetésre, nem fizetés 
esetén 4 napra átváltoztatható elzárásra ítélte. Grün Ede bor
bélymestert pedig' bűnsegédi bűnrészesség miatt, mert ipa
rát odaadta jogosulatlan iparűzéshez ellenszolgáltatásért 20.—. 
pengő pénzbüntetésre, nemfizetés esetén 4 napra átváltoztat
ható elzárásra ítélte. Elrendelte egyben a hatóság a fióküzlet 
azonnali bezárását. Az ítélet jogerős.

Takár Nándor borbély iparost ugyancsak a rendőri bün
tető bíróság fióküzletének hatósági bejelentését, amiért elmu
lasztotta 10.—- pengő pénzbüntetésre, nem fizetés esetén 2 
napra átváltoztatható elzárásra ítélte. Az ítélet jogerős.

Spitzer Erzsébet debreceni kozmetikus iparost azért, mert 
tanulójától 150 200 pengő összegeket vett fel tanítás fejében, 
tiltott magánipari tanfolyam megtartásáért 50. - pengő pénz- 
büntetésre, nem fizetés esetén 10 napra átváltoztatható elzá
rásra ítélte. A tárgyaláson felebbezést jelentett be, a bűnös
ség megállapítása miatt, a szakképviselő pedig súlyosbításért. 
A II.-od fokú iparhatóság az I.-ső fokú ítéletet helybenhagyta, 
így az jogerős lett.

Fontos tájékoztató 
az O. T. I. hátralékok ügyében.
A 6.500/1935. M. E., valamint a 271.600/1935. B. M. számú 

rendeletek a kézműiparosság és a kereskedők pénzügyi hely
zetének könnyítését szolgálják. Hiszen azt teszik lehetővé, 
hogy ha a munkaadó hiteltérdemlö módon igazolja, hogy válla
lata vagy üzeme tőle függetlenül bekövetkezett körülmények 
folytán olymértékű veszteséget szenvedett, amelynek követ
kezményeként vállalatának vagy üzemének fenntartása csak a 
társadalombiztosítási tartozások egy részének elengedésével 
biztosítható, ebben az esetben az 1935. évi június hó 30. nap
ján fennálló társadalombiztosítási tartozásainak a késedelmi 
pótlékokra eső része egészben vagy részben, a tőketartozás
ra eső része pedig 50% erejéig kivételesen elengedhető. Nagy 
könnyítést jelentenek idézett rendeletek, azért is, mert a tar
tozások el nem engedett részére méltányos feltételekkel, eset
leg késedelmi pótléktól mentesen, 36 havi részletfizetési ked- 
vzménvt tesznek lehetővé.

A kormányzatnak a kisexisztenciák megsegítésére irá
nyuló ezen rendelkezése gyakorlati értéket csak abban az 
esetben jelent, ha a rendeletek által nyújtott kedvezményt le
hetőleg mindenki, aki arra igényjogosultsággal bir, igénybe is 
veszi. Ennek első feltétele az, hogy mindenki, akinek az 1935. 
évi június hó 30 napját megelőzőleg, társadalombiztosítási tar
tozása van, okvetlenül kérelmezze tartozása egyrészének ki
vételes elengedését. A kérelem legkésőbb az 1935. évi október 
hó 31-ig Írásban benyújtandó az Országos Társadalombiztosító 
Intézet kerületi pénztárához. Ezen határidő betartása nagyon 
fontos, mert aki kérelmét 1935. október hó 31-ig nem nyújtja 
be, az később sem tartozásának elengedését nem kérheti, sem 
pedig tarozásának havi részletekben való megfizetésére havi 
részletfizetési kedvezményt nem kaphat s így önmagára vessen, 
ha a kedvezményt reá kiterjeszteni nem lehet.

Tartozásának részbeni elengedéséért az is folyamodhat, 
akinek vállalata vagy üzeme megszűnt és vállalata vagy üze
me működésének újból való felvételét, vagy gazdasági talpra- 
állását, illetőleg valamely kereső foglakozásban ehelyezke- 
dését csak társadaombiztosltási tartozásai egy részének el
engedésével lehet biztosítani.

Értesítem tisztelt vevőimet, hogy sikerült a legtökélete-
sebb hajszárító gépet „Ge-Mi” név alatt forgalomba
hozni, mely levegőnyomás tekintetében utólérhetetlen.
Ára 1 évi gyári garanciával P 38*—

E havi reklámcikkeim a következők:
Ge-Mi hajszárító bura .................... ........  36.— P
Ge-Mi hajszárító géptartó .............. ........  1.60 P
Ge-Mi loknicsavaró, tucatja ........ ........  3.— P
Ge-Mi oknicsavaró, gummis, tucatja ........  1.80 P
Ge-Mi vfzondoláló (alakos), tucatja ........  2.60 P
Ge-Mi lapos csipesz, tucatja ........ ........  1.80 P
Ge-Mi brillantinszóró, darabja ........ ........ 2.80 P
D. E. G. hajszárítógép .................... ........  35.— P
Spirituszlámpa 1. r............................. .......  4.20 P
Gázressó ...................................... ........  6.80 P
Fejmosótál I....................................... ........  30.— P-től
Hajszárító burok (kosaras) .............. ........  30.— P-től
Effiláló olló ................................ ........  12.— P
Effiláló gép ...................................... ........ 16.— P
Figaró-hajsütővas, párja .............. ........  8.— P
0-ás hajvágógép, I. r......................... ........  6.20 P
Shampoonpor, I. r., kg.-ja .............. ........  1.80 P
Továbbá az összes fodrászati cikkek a legolcsóbb napi

árban kaphatók.

GESCHEIT MIHÁLY Budapest
VIÍ., Erzsébet körút 27 ,  III. 16.

(Lift díjtalan.) Telefon: 3-97-97.

A kérelmet külön-külön kell minden hátralékosnak elő
terjeszteni. Nem lehet tehát, hogy a községi elöljáróság vagy 
a közigazgatási hatóság a kérelmet jegyzőkönyvbe foglalja 
és e jegyzőkönyvet terjessze a kerületi pénztárhoz. Ugyancsak 
nem lehetséges, hogy egy kérvényben több hátralékos terjessze 
elő kérelmét.

A kérelem bélyegmentes (1927:XXI. t. c. 204. §.) és abban 
meg kell említeni, hogy a kérelmező a 6.500/1935. M. E. sz. 
r. 63-ik §-a alapján kéri hátralékának elengedését. Meg kell 
említeni, a hátralék összegét is, amelyet a kerületi pénztártól, 
akár a községi elöljáróságtól lehet megtudni. A községi elöl
járósághoz ugyanis a kerületi pénztár a hátralékok kimutatá
sát évnegyedenként megküldi s így e hátralékok a községi 
elöljáróságtól megtudhatók. Csatolni kell a kérelemhez annak 
igazolását, hogy

1. kérelmező saját hibáján kívül jutott abba a helyzetbe, 
hogy OTI hátralékát megfizetni nem tudja;

2. a vállalat vagy üzem fenntartása csak az OTI hátralék 
elengedésével biztosítható;

3. a vállalat vagy üzem fennmaradását közgazdasági ér
dek kívánja; (mert az üzem termelvényei a közszükséglet ki
elégítésének vagy a helyes áralakulás biztosításának jelentős 
eszközei; mert a vállalat működéséhez állam pénzügyi érdekek 
fűződnek; mert a vállalat vagy üzem működése és alkalmazot
tak vagy a hátralékos által eltartottak megélhetését biztosítja; 
mert a vállalat vagy üzem fennmaradása szociális közérdekből 
kívánatos);

4. hátralékosnak semmi olyan vagyona vagy jövedelme 
nincs, amelyből a tartozásokat megfizetni tudná.

Ezeket az igazolásokat a községi elöljáróság állítja ki és 
pedig az 1927. évi XXI. t. c. 204. §-a értelmében szintén bélyeg
mentesen.

A Debreceni Kerületi Kereskedelmi 
és Iparkamara Elnöksége.
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ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS
A FODRASZTARSADALOMHOZ.

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.

Hirdetett
Ön már a

Vidéki Úri é s
Höigyfodrászok
Szaklapjában

?

H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN! ! ! ,
mert hirdetései

biztosak, jók és olcsók!
Kartársak 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 lllatszertár Győr, Baross ucca.
Kántor Ernő és Társa cég, Debrecen.
Steiner Imre „Arany Korona” lllatszertár, 

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

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

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

Számos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

PA B O  R-nak
melyre külön kézbesített meghívó útján kérjük t. 
Fodrász Urakat, hogy saját érdekükben is okvetlenül 
jelenjenek meg.

Díjtalan prospektust és színkártyát kérhet bárki.

A PABOR kapható minden jobb szaküzletben.

Vezérképviselő és forgalombahozó: ^

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

BUDAPEST
TELEFO N :

255-74.
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