
IV. évfolyam. Debrecen, 1935. november hó 15. 11. szám.

A VI DÉKI  ÚRI-  ÉS H Ö L G Y F O D R Á S Z M E S T E R E K  S Z A K K Ö Z L Ö N Y E .
Felelős szerkesztő:

N A G Y  G Á B O R .  
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

DEBRECEN, EÖTVÖS UTCA 65. SZÁM. 
Telefon: 26—89.

Előfizetési ár:
Egész évre 5.— pengő. Félévre 3— pengő.

EGYES SZÁM ÁRA 50 FILLÉR. 
Külföldi előfizetési ár, egész évre 10.— pengő. 

MEGJELENIK MINDEN HÓ I5-ÉN.

Főmunkatárs: BAK ISTVÁN Budapest. Munkatársak: GESZLER JÁNOS Budapest, MURA MÉSZÁROS GYULA Tatabánya, 
NEMESS ENDRE Nyíregyháza, NYITRAI JÓZSEF Miskolc, PÁSZTOR IMRE Szeged, TÖRZSÖK JÓZSEF Debrecen. 

■M8M— — ■a—g a w B W B M bi— rjiinn— n — ■

A nyolc órai munkaidő az úri és nőifodrász Iparban.
A kormány intézkedésekkel kapcsolatosan szóba- 

került Debrecenben az ipartestületi elöljáróság leg
utóbbi ülésén, egyes iparokban a heti 48, illetve a na
ponkénti 8 órai munkaidőnek a bevezettetése. Ipa
runkat illetően, megdöbbenve kellett tapasztalnunk 
azt, hogy más szakmákat képviselő ipartestületi ta
gok, — tiltakozásom ellenére — mert az ő szakmá
jukban kívánatos a 48 órás munkahét, azon előter
jesztést tették meg, hogy mondja ki az elöljáróság, 
mely szerint kérjük általánosságban a 48 órás munka
hétnek, az összes iparokban való megvalósítását!

Meg kell államink és tárgyilagosan bíráljuk el 
elsősorban is azt, hogy egy ilyen fontos kérdésnél hí
vatott-e egy más szakmabeli iparos, az érdekeltség el
lenvéleményével szemben, felelőtlenül olyan javasla
tot előterjeszteni, amely a mi szakmánkra nézve tel
jesen káros befolyással van, illetve annak megvaló
sítása . . .

Nem . . . Nem hívatott, ellenben kötelessége saját 
szakmájában a többség érdekeit a legmesszebbmenőig 
megvédeni és képviselni. De feltétlen kötelessége a 
tőle igen távol álló iparoknak a jogos érdekeit res
pektálva, tiszteletben tartani. Ki kell jelentenem, hogy 
semmi érdek sem követelheti a cipész, a szabó, a ko
vács, a szobafestő stb. iparokban azt, hogy a heti 48 
órás munkaidő bevezetése szükséges az űri- és női
fodrász iparokban, mint ahogy mi sem követelhetjük 
ezen érdekeltségek kívánságaival szemben az t,— mert 
semmiféle érdek sem követeli részünkről hogy a 48 
órás munkahét megvalósításával szembehelyezkedjünk.

De ez nem is általános közkívánat. Sőt, általános
ságban annak megvalósítása, egy előre nem látható

súlyos következményekkel járhat. Példának kell fel
hoznom külön a szezon munkákat, amikor is a mun
kaidő korlátozása esetében, a munkatermelés csökke
nése következik be.

Itt fel kell vetnem azt a kérdést, hogy szociális 
szempontból indokolt-e a 48 órás munkahét?

Igen, indokolt, de csak annál az iparnál, ahol ezen 
korlátozással a gazdasági leromlás veszélye nem fe
nyeget, mert a mai viszonyok követelik a gazdasági 
többtermelés megvalósítását, annak a gyakorlati be
vezetését, és nem pedig a korlátozását. Szociális szem
pontok érvényre juttatása gazdasági jó lé t nélkül, szo
ciális nyomorrá változik, amely még nagyobb elége
detlenséget termel.

A munkaidő korlátozásának legfőbb érdeke az 
volna, hogy a munkavállaló, illetve a munkanélküliek 
többen elhelyezkedhessenek. Vidéki szempontból néz
ve, a mi iparunkban ez utóbbi nem áll fenn, mert al
kalmazottat kapni szinte lehetetlen, tehát a munkaidő 
korlátozása, a 48 órás munkaidő bevezetésével ipa
runkra a legnagyobb veszélyt jelenti.

Meg kell említenem még azt, hogy ezen munka
idő korlátozása nemcsak a mi iparunkban, hanem úgy
szólván általánosságban a jogosulatlan iparűzést fogja 
elősegíteni előre nem látható mértékben, — különö
sen a mi iparunkban —- mert ez a foglalkozás bármi
kor űzhető a munkáltató lakásán, az ellenőrzés lehe
tetlen volta miatt és azért sem kívánatos, mert mérhe
tetlen károkat okoznak az amúgy is súlyos közterhek 
között küzdő borbély és nőifodrász szakiparosságnak.

Nagy Gábor.
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Az Iparíörvény módosítása.
írta: Dr. Kemény József ügyvéd, Szolnok.

A Szolnoki Újság egyik legutóbbi száma közli ezt 
a cikket:

Az iparosság régi kívánságainak megvalósítását 
várja az iparügyi minisztériumtól. A magyar kézmű
ves iparosság nagy zöme a legsanyarúbb viszonyok 
között, a legbizonytalanabb sorsban van s már csak 
egy jobb jövőbe vetett hitből él. Vannak azonban 
eszközök és módok, amelyek igénybevétele egész 
csomó munkaalkalmat jelentene a kézműves iparosság 
számára s amely lehetőségek az államra semmiféle 
anyagi megterhelést nem jelentenek, csak az ipartör
vény novella egyes rendelkezéseit kellene módosítani. 
Ezek a következők volnának.

Az 1922. évi XII. t.-c. 4. és 47. §§-aival kapcsola
tosan kiadott rendelettervezetet végre életbe kellene 
léptetni, amely a közkereseti s betéti társaságok és 
kereskedők iparűzését szabályozza és lehetővé teszi, 
hogy az ipartörvény egyes rendelkezései ne játszas
sanak ki. Szükséges volna a novella 45. §-ával kap
csolatban a munkaegyesítés fogalmának szabatosaid 
körülírása, a természetes és jogi személyek által sa
ját maguk részére végzett ipari munka természetének 
és terjedelmének megállapítása stb.

A magyar kézműves iparosság egyik életfeltétele 
a jogosulatlan iparűzők üzelmeinek legerélyesebb 
eszközökkel való megakadályozása. Üdvös volna egy 
olyan rendelet kiadása, amely az első izbeni pénzbün
tetést 20 pengőtől 500 pengőig felemeli, a kontárok 
munkáját a helyszínen beszünteti, szerszámait és 
munkaanyagát az ítélet jogerőre emelkedéséig zár alá 
veszi és bűnsegédként volna felelősségre vonandó az 
is, aki tudva kontárral dolgoztat.

A tanidőnek könnyebben elsajátítható iparoknál 
3 évre, a nehezebbben elsajátítható iparoknál 4 évre, 
a szakbavágö gyakorlatnak 4—6 évre való felemelése, 
a segédvizsgálaton kívül a mestervizsga kötelező le
tétele csak emelné a magyar kézműves iparosság szín
vonalát és fokozná versenyképességét.

Visszaállítandó volna a műhelylátogatásra is jo 
gosult iparhatósági megbízottak intézménye. Az ipar- 
testületi szék hatásköre ki volna szélesítendő, mert 
jelenlegi formájában nem alkalmas feladatának be
töltésére.

Az iparügyi minisztériumtól az iparosság várja 
az intézkedéseket.

Üzenetem a »Milánóí levél«  
írójának.

Irta: Bak István ipariskolai tanár, Budapest.
A magyar iparosságnak sok-sok belső küzdelme 

volt és van. Sok-sok erénye mellett megvolt a sok
sok tévedése is nemcsak egyénileg, de egyetemlege
sen is.

És ezekkel szembe is kell néznünk őszintén, férfi
asán, mert csak így ismerhetünk önmagunkra a való
ságnak megfelelőleg. Mert önáltatás, önimádás az a 
politika, hogy pl. X. úr abszolút hibamentes, szinte 
übermensch — az önimádás álláspontjából kiindulva. 
Ezzel szemben Y. úr abszolút hibás, s mint ilyen a tár
sadalom tehertétele.

„A borravaló margójára” c. cikkemben a realitás, 
az ethika, a jelen és jövő argumentumainak prizmáin 
világítottam rá a borravaló abszolút tarthatatlansá
gára. Elvenni belőle egy szót is: sohasem áll módom
ban. De a „Milánói levél” írójának megjegyzéseire 
van hozzátenni valóm.

Azt írja ugyanis ön  cikkében, „hogy hozzáértő 
emberrel van dolgom .. ., ellenkező esetben nem is 
tudnék önnel discuzionét folytatni. . . csodálkozom 
azon . . ., mert ha ismeri irodalmi munkásságom, tud
nia kellene, hogy hányszor fejtegettem a budapesti 
szaklapban a borravaló lehetetlen teljes törlését a 
fodrász szakmában” stb.

Hát mindenekelőtt az, hogy valaki a borravaló 
kérdését tárgyalja akár szóban, akár írásban: még nem 
irodalmi működés. Az tisztán csak egyszerű szakkér
dés, melynek semmi köze az irodalomhoz. Maga az 
irodalom (szépirodalmi, tudományos irodalmi, szak- 
irodalmi kérdések, stb.) elvont vagy gyakorlati tudo
mányos kérdésekkel — írásban és szóban, de főleg 
írásban — foglalkozik. E mezőn csak az nem botlik  
meg, aki a tudás, megfelelő, minél hatalmasabb, minél 
nagyobb fegyverzetével rendelkezik.

Én a cikkemet egyetemes érdekből, magasabb 
ipari ethikára gondolva — írtam meg. Személyekre 
nem gondoltam, illetve személyeskedés mellőzésével, 
és minden személyi címzés nélkül írtam meg azt.

A logika folytonosságát látom megszakítva az ön 
részéről, amikor rosszalását fejezi ki a felett, hogy én 
nem olvastam „borravaló” cikkeit (amiben 100%-os 
igaza van, t. i. abban, hogy a cikkeit nem olvastam).

Nekem megvannak az álláspontjaim, véleménye
im, tapasztalataim, emberismereteim: némi kis szerény 
tudással párosulva ahhoz, hogy ezek alapján cikket 
írhassak. Véleményemet sohasem helyeztem más véle
ménye alá: sem előzőleg, sem utólag.

Egyébként a jelzett cikke tele van tévedésekkel, 
hiszen már a kiinduló pontja is tévedés.

Nemcsak tragikus, de egyenesen megdöbbentő az 
a gesztus és évszázados rendszer, hogy az alkalma
zottjának a fizetését 100 munkaadóból — 95, abszolút 
indifferens emberekre hárítják. így van ez az ön által 
említett vendéglői szakmában is. így vagyunk a ház
mestereknél is. Hát mondja Uram, mennyiben van kö
zöm nekem ahhoz, hogy pl. a vendéglőben: a főpin
cért, az éthordót, a piccolót, a borfiút — cn tartsam  
el a borravaló címén, minden megkérdezésem nélkül 
levont pénzemből!

A vendéglős pl. kettő, vékony szeletű sertéskar- 
monádli hús után számít nekem P 1.20, azaz egy pengő 
20 fillért, holott a hentestől kilóját veszi P 1.60-ért, 
azaz egy pengő G0 fillérért; tehát a vendéglős 1 kg. 
sertéshúsból kiárusít 16 szeletet, kettő szeletenként, 
összesen 8X1-20 =  vagyis P 9.60-ért.

Hát Istenem, egy középméretű vendéglős napon
ként kiárusít legalább 40—50 kg. húst, 640—800 sze
letet: összesen P 76.80— 96.— pengőig.

Ehhez hasonlóan megy persze a bor is, a fekete is.
Hát Uram Isten, telik ebből a munkaadónak, saját 

alkalmazóijának tisztességes fixumot adni. Pláne, ha 
még hozzáteszem azt is, hogy a vendéglős csak a for
galomhoz viszonyítva veszi fel az alkalmazottjait, kik
nek az eltartását nekünk, a fogyasztóknak a nyakába 
sózza.

így vagyunk a házmesterrel is. Pl. a budapesti 
magas lakbérekből bőven telne a háztulajdonosnak
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saját közegét, a házmestert fizetni. De szerintük jobb, 
ha a bérlő fizeti meg, illetve vele fizetteti meg.

Hogy e pár példa mennyiben korrekt eljárás, az 
ön ethikai mentalitására bízom elbírálás végett.

A fenti pár példával bebizonyítottam, hogy az al
kalmazottaknak adott tisztességes fixum nem lehet ok 
~~ sem anyagilag, sem erkölcsileg — a tarifa eme
léshez.

Az én volt tanoncaim — írásbeli dolgozataikban 
mondták el szubjektív és objektív véleményüket min
den presszió nélkül — általánosan odakonkludáltak a 
borravaló kérdésében, hogy lealázó, szinte kiszivattyúz 
belőlük minden szégyent, minden szerénységet; de 
annyira kifejleszti bennük a tolakodást, szemérmet
lenséget, hogy nem törődnek a munkájukat ért lekri
tizál ásról , a fontos csak az, hogy borravalót adjon.

Ne várjanak Önök mindent a hatóságtól, a rend
őrségtől. A gerinctelenség nem lehet érv a borravaló 
fentartására.

Cicero azt mondta: „s i vis pacem, para belliim ". 
Ha békét akarsz, készülj a háborúra.

A borravaló kérdésben is csak akkor lesz béke, 
ha a fodrásztársadalom ellene felkészül a háborúra, 
nem határozati javaslatokkal, hanem gerinces, vérbeli 
tettekkel.

A hajmunka készítésének  
első alapja.

A hajhulladékot úgy nem lehet felhasználni, ahogy 
megveszik, hanem először technikailag célszerű fel
dolgozásnak kell alávetni azt. Ha már egy, vagy két 
kiló hajat bevásároltunk, a különböző csomagokat a 
földön kiterítjük és az egyforma színűeket egymás 
mellé helyezzük. Így a következő alapszíneket kapjuk 
meg: fekete, barna, szőke, szürke, fehér és vörös. Az 
ilyen rendezés által meg van az az előnyünk, hogy egy 
színből nagy mennyiség gyűl össze, ami nagyon al
kalmas reánk nézve. Különösen akkor, mikor a liosz- 
szúság szerint válogatjuk ki a hajat.

Az első munka ezután a haj kitépése. Gyakran 
kell arra a kellemetlen tapasztalatra jutnunk, hogy a 
hajhulladék rettenetesen el van porosodva. Ezt úgy 
lehet legjobban legyőzni, hogy kivisszük az udvarra 
és egy vékony pálcával jól kiverjük. Másik baj az, 
hogy a haj igen össze-vissza van kuszáivá.

A hajkitépést nagy gonddal kell eszközölni, úgy, 
hogy az egyes csomókat, ha nincsenek könnyen ösz- 
szetéve, a kör középpontjában fogjuk meg. így elő
ször is a haj végpontját érjük el és így könnyen lehet 
a hajat szétbontani. Tehát nem a kör oldalán kell 
megfogni a hajat, mert így a haj még jobban össze
húzódik, még jobban összebonyolódik. Vigyázzunk, 
hogy ne csomósodjék meg a haj, mert a gereblyézés

alkalmával a legszebb haj is tönkre megy, ha ilyen 
csomócskák képződnek rajta.

A haj gereblyézés is hasonló gondos munkát igé
nyel. Erre a célra válasszunk nagy széles fogú gereb- 
lyét s engedjük könnyen átsiklani rajta a hajat anél
kül, hogy a káros ropogást és szakadást kelljen ta
pasztalnunk rajta. Ez csak előkészület, mert ezután 
jön a kisebb, szűkebb fokú gereblyén való áthúzás. 
Ez kivesz mindent, ami kivehető. így nem szakad a haj 
és a kidobni való hulladék a legcsekélyebb lesz külö
nösen akkor, ha 15 cm. hosszú hajat értékesíteni tu
dunk.

Nem. Ez hibás eljárás.
Ha simára gereblyézzük a hajat, akkor nem kell 

megmosni. —- Még szükséges hosszúság és rövidség 
szerint elkülöníteni a hajszálakat. — A rendes hosz- 
szúság 60—70 cm. Miután a rendes 60—70 cm. hosz- 
szúkat kiválasztotuk, a maradékból összegyűjtjük a 
40—55 cm. hosszú hajakat.

Csak azután mossuk meg a hajat. Ez úgy törté
nik, hogy egy lavórban jó meleg esővízbe mosószódát 
teszünk, melyhez, aki még akar, még egy kis szala- 
miákot is adhat, s akkor a hajat a vízbe mártjuk, de 
többször ismételjük ezt. Azután csak langyos tiszta 
meleg vízben kitisztáijuk. De a szárítás is nagy figyel
met igényel, hiszen tapasztalhattuk azt, hogy az olyan 
haj, amelyet forró kályhán, vagy a meleg napon szá
rítottunk meg, törékeny, merev, zökkenős és gyenge 
lesz. — Végül tehát legjobb a hajat árnyékban szárí
tani, simább a haj és mély fényességet kap ezáltal.

A szegedi fodrászmesíerek 
védszeni ünnepe.

Mint minden esztendőben, ez évben is, igen szép 
keretek között ünnepelte meg a szegedi úri és női- 
fodrászmesterek szakosztálya október 30-án, védszent 
ünnepét. Délelőtt a Fogadalmi templomban a segé
dekkel együtt Isten tiszteleten jelentek meg, este pe
dig az Ipartestület székházában társas vacsorát ren
deztek, amelynek keretében díszoklevéllel tüntette ki 
a szakosztály Heim Antal, Rumbach Jakab és Wetzl 
Ádám szakosztályi tagokat abból az alkalomból, hogy 
30 éve gyakorolják önállóan az ipart.

Az estélyen Palkovits Károly szakosztályi elnök 
üdvözölte a megjelenteket, majd Szijas János hitok
tató lelkész tartót igen szép beszédet, megemlékezve 
a fodrászok védszentjeiről. Körmendy Mátyás v. felső
házi tag, ipartestületi elnök, a fodrászipar nehéz hely
zetéről tartott beszédet s egyben a:. Ipartestület részé
ről üdvözölte a kitüntetteket, végül Széler Simon, a 
szakosztály jegyzője Wetzl Ádám kitüntettet, mint 
tanítómesterét igen szép szavak kiséreében köszön
tötte. Az estélyt barátságos vacsora és utána tánc kö
vette, amely a késői éjszakai órákban a legjobb han
gulatban múlt el.

Rendelje meg |  Bak István ip. tan. isk. tanár

„Fodrász Szakirányú 1pari Technológia"
című könyvét, mert az nélkülözhetetlen úgy a munkaadók, mint 
a segédek részére. Megrendelhető: Kiss Gyula és Társa „Tö
rekvés nyomda", Budapest V., Vadász utca 32. szám a. címen.
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Jónuíz József szakelőadása 
Debrecenben.

Jónutz József, a Budapesten megjelenő Nőifod- 
rász Szaklap felelős szerkesztője, f. évi október 17-én 
szakosztályi ülés keretében szakelőadást tartott. Elő
adásában feltárta a nőifodrász ipar múltját és jelenét. 
A szakosztály részéről Nagy Gábor szakosztályi elnök 
üdvözölte, melynek elhangzása után Jónutz József tar
totta meg előadását. Előadásában hangsúlyozta a női 
fodrász iparnak gazdasági szempontból való iizését s 
ugyanakkor rámutatott annak hibáira. Előadásában 
rámutatott még a rossz hajfestékeknek a következmé
nyeire, valamint a hozzá nem értőknek, a vas, víz és 
tartós ondolálásoknál előállható hibáira. Előadását 
szakvita követte, amelynek végeztével az elnöklő 
Nagy Gábor megköszönve előadónak a fáradozásait, 
arra kérte, hogy előadását, lehetőség szerint, többször 
ismételje meg. Az előadás után társas vacsora volt, 
amelyen barátságos hangulatban a szakvita a késő é j
szakai órákig tartott.

Szakmai mozaik.
Már többször jelent meg fenti címmel a Buda

pesten megjelenő Illatszerészek Lapjá-ban mindnyá
junkat érdeklő olyan cikk, amelyre most már kényte
lenek vagyunk válaszolni. A legutóbb megjelenő lap 
számában „Közegészségügyi és köztisztasági mester” 
címen a következőket írja:

„Az önborotválkozók száma napról-napra emel
kedik, ez az oka annak, hogy a fodrászoknak mind 
több idejük van és idejüket világmegváltó gondo
latok kitermelésére fordítják. Most az újpesti fod
rászok fordultak az iparügyi minisztériumhoz és 
kérték, hogy olyan fodrásztanműhelyt és tovább
képző tanfolyamot állítson fel, amelynek útján 
tudományos műveltséget szerezhessenek az egész
ségügyi kérdésekről és aki ezt elvégezte, köz
egészségügyileg és köztisztaságilag vizsgázott 
mesteri címet nyerjen. Úgy látszik, hogy a fodrá
szok a fodrász- és borbélymesteri címmel nincse
nek megelégedve, egy kicsit kacsintanak a köz- 
egészségügy felé, de az elgondolásban nem voltak 
elég ügyesek, mert köztisztasági mesterek is akar
nak lenni. Ehhez nem kell tanfolyam, hiszen min
den utcaseprő mestere a köztisztaságnak.”
Majd továbbá: „A szegedi borbélyoknak kevés az 

adó” címmel a következőket írja:
„A szegedi ipartestület úri- és női fodrász-szak

osztálya nemrégen népes ülés keretében erősen 
kikelt a borotvapenge használata ellen, amely a 
fodrászipar kereseti lehetőségének akadálya. Az 
értekezlet elhatározta, hogy a minisztériumot fel
hívja, hogy a borotvapengét magas adóval sújtsa. 
Úgy látszik, hogy a borbélyoknak még nem elég 
az az adó, amellyel nekik is, meg a kereskedők
nek is állandóan küzdeni kell, újabb adókat sze
retnének bevezettetni. Mit szólnának hozzá, hogy 
ha a borotvákat és hajnyiró eszközöket is súlyos 
adóval sújtanák?”

. Mi nem kívánunk érdemben foglalkozni és vála
szolni ezen cikkekre, de le kell szögeznünk azt, hogy a

jogos érdekeket bármelyik szaklapnak jogában áll 
megvédeni. A védekezés semmiesetre sem mehet azon 
a határon, amelyet laptársunk ezideig folytat. Erre 
sem óhajtunk olyan modorban válaszolni, csak azért 
közöltük le szőról-szóra ezen két cikket, hogy az ér
dekeltség vonhassa le belőle a konzekvenciákat.

Mindenesetre e lvárjuk azt, hogy a fenti lap to 
vábbi cikkeit más stílusban fog ja  megírni, de hogy ha 
nem tudja, úgy szívesen állunk rendelkezésére.

Nagy Gábor, 
felelős szerkesztő.

A m. klr. belügyminiszter 
5443/1935. IX. B. M. sz. körrendeleté
A rendőri büntető eljárásban résztvevő szakképviselők 
összesített jegyzékéről szóló 5.200— 1932. B. M. kih. 

számú körrendelet kiegészítése.
Valamennyi vármegyei és városi törvényhatóság első 
tisztviselőjének, Budapest székesfőváros polgármeste
rének is, a m. kir. rendőrség budapesti és vidéki főka
pitányainak, mint II. fokú rendőri btintetőbiráknak, 
továbbá valamennyi járási főszolgabírónak, Budapest 
székesfőváros kerületi elöljáróinak, a törvényhatósági 
és a megyei városok rendőri büntetőbíráskodással 
megbízott tisztviselőinek, végül a m. kir. rendőrség 
valamennyi kapitánysága (Budapesti kerületi kapitány
sága) és kirendeltsége vezetőinek, mint elsőfokú ren

dőri büntetőbiráknak.
A rendőri büntető eljárás egységes szabályozása 

tárgyában kiadott 65.000/1909. B. M. számú rendelet 
(a Rbsz.) 17. §-ának negyedik bekezdése alapján az 
5.200/1932. B. M. kih. számú körrendelet IV. része l.b . 
pontját olyképen egészítem ki, hogy az illetékes ipar
testület szakképviselő a legkisebb munkabérek meg
állapítására és az ipari munkaidő szabályozására vo
natkozó 52.000/1935. K. M. számú rendelet 13. §-ába, 
illetőleg az 52.001/1935. K. M. számú rendelet 10. §- 
ába ütköző kihágások esetén is.

A fenti kiegészítés figyelembevételével az 5.200/ 
1932. B. M. kih. számú körrendelet IV. része 1. b. pont
jának szövegét a következőképen állapítom meg:

„b. Az iparigazolvány vagy iparengedély nélküli 
iparűzés által elkövetett kihágások esetén a sütőipari 
munka szabályozására, továbbá a legkisebb munkabé
rek megállapítására és az ipari munkaidő szabályo
zására vonatkozó rendelkezésekbe ütköző kihágások 
esetén az illetékes ipartestü let;”

A 65.000/1909. B. M. számú rendelet 106. §-ának 
harmadik bekezdése és 160. §-ának második bekezdése 
alapján elrendelem, hogy a legkisebb munkabérek 
megállapítására és az ipari munkaidő szabályozására 
vonatkozó rendelkezésekbe ütköző kihágások miatt 
folyamatba tett ügyekben az eljáró rendőri büntető- 
bíróságok az illetékes ipartestületet, mint szakképvi
selőt a tárgyalásra minden egyes esetben hívják meg 
és az illetékes ipartestülettel az eljárás folyamán ho
zott határozatokat minden esetben közöljék.

Ez a rendelet a Belügyi Közlönyben történt köz
zétételt követő nyolcadik napon lép életbe.

Budapest, 1935. évi november hó 11-én.
A miniszter rendeletéből: 

Barkóczy László s. k. 
miniszteri tanácsos.
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K ö r l e v e l ü n k  a. s z a k m á r a  i g e n  f o n t o s  I
Saját érdekében kérjük figyelmesen elolvasni !

T . C ÍM  !

A „HENNE FLORAL EGYIPTIEN“ cég, világmárkáju porfestékéhez azonosan 
folyékony hajfestéket hozott forgalomba, amely teljesen ártalmatlan.

A  festék összetételénél fogva külföldön a hajfestészet művészetében forradalmat 
idézett elő, úgy hogy a modern fodrász ma már nem használ más festéket, mint a
„EC.OPAC. E G Y IP T IE N " fo lyékony  öajfestéket.

U t ó l é r h e t e t l e n  e l ő n y e i  a

1. A forgalomban lévő hajfestékektől eltérően a legtermészetesebb színárnyalatokat 
adja.
2. Azonnali eredmény elérésére a legminimálisabb időre van szükség.
3. Festés után minden száraz, élettelen haj újból visszanyeri fényét, rugalmassá
gát és á legtökéletesebb D a u e r o l á s  végezhető. K

y F lo r a ^ J E g y ip t ie n ^ g y o r s ^ J i iz t o s ^ ^ 2 E ^ j r a g y o g ^ s z in é v e l
utolérhetetlen.

E g y  d o b o z  Á r s L  R  S i O v  < 3  a d a g  1 d o b o z b a n . )

Nincs többé anyagpazarlás.

1 adag egy utánfestésre teljesen elegendő.
2 adagot egy egész festéshez veszünk.
3 adag viszont egy erős és sürü hajhoz teljesen elegendő.

Kívánatra egy  dobozban 3 s z in t  is a d u n k !
Gazdaságos beosztásánál fogva sok időt és pénzt takarít meg. — Használata 
rendkívül egyszerű; minden dobozban használati utasítás. — Minden vevőnknek 
egy díszes színskálát adunk.

C ikkeink gyári árban n következő 
cégeknél kaphatók:

Halász Ödön, Csengery-utca 26. 
Rothinnnn Ármin, Teréz-körut 27. 
Ángyán k. f. t., Rákóczi-ut 40.
Gerő és társa, Király-utca 26. 
Gliick Jenő, Károly-körut 1.
Pajor „Lorissa", Kertész-utca 23. 
Astoria drogéria, Muzeum-körut 2.

Forgalomba hozza :
HENNE FLORAL EGYIPTIEN

Calró, London, Wien.
Magyarországi lerakat:

Budapest, VI., Mozsár-utca 10.
Telefon : 12-4-98.

8 p a U  H . k ö n y v n y . K értéé* -u . 21. Tel. J .  40é—11.



VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA

Házaló fodrásznők a közegészségügyi 
hivatalnak áladandók.

Targumruesen és mindenütt gombamódra elsza
porodnak a házaló fodrásznők. Ezek nemcsak kom- 
promitálják, egyenesen szégyent hoznak ezen iparnak, 
mivel nagyobb része még más mellékkeresetet is foly
tatnak, mi a közegészségügyet veszélyezteti. A na
pokban egyik kollegánk az egészségügyi főnöknek a 
hivatalában panaszt tett a házaló fodrásznők és a ma
nikűröző házalók ellen, akik tiltott dolgokat űznek a 
tisztes ipar jegyében. Ezen két foglalkozás felbátorítja 
őket, hogy ha hívják is üzletbe dolgozni őket, ürügyet 
hoznak fel, hazudoznak, hogy miért nem mehetnek üz
letbe. Az egészségügyi főnök erre azt felelte, hogy a 
helyi szakosztály haladéktalanul készítsen egy név
jegyzéket és adja be a városi közegészségügyi hiva
talba, mert akik nem mennek üzletbe, azok mint köz- 
egészségügy ellen vétők lesznek kezelve.

A fodrászipar ezen élősdiei ellen, kik minden köz
adók alól kibújnak, míg az új ipartörvény végleg vé
gezni fog ezen rendszerrel, addig is az egészségügyi 
törvénnyel meg kell akadályozni ezen káros és titkos 
közegészségügyi ügyet veszélyeztető házaló nőket.

Úgy a helyi, mint az összes szakosztályok figyel
mébe ajánljuk, hogy mindenütt haladéktalanul, ahol 
ilyen házaló fodrásznők és manikürözőnőket tudnak, 
név és lakásuk megjelölésével a városi közegészség- 
ügyi hivatalnak jelentsék be. A névjegyzéket kisérő 
kérvényben feltétlen kitüntetendő, hogy a munkanél
küliség nem ok, ez hazug jelszó, tehát kiadóhivatalunk 
teljesen díjtalanul nyújt segédkezet, hogy elhelyezke
dést nyerjenek a munkanélküli fodrászhölgyek.

Ezen cikket a Marosvásárhelyen megjelenő Fod
rász Lap-ból vettük át közérdekénél fogva azzal, hogy 
igen helyes volna, ha az itteni érdekeltség is hasonló 
állást foglalna el és a fent írt intézkedések megtéte
lére az illetékes hatóságokat egyöntetűen felkérnék.

(Szerk.)

A kamarai választások  
új rendje.

A kereskedelmi és iparkamarák szervezetét mó
dosító 1934. évi XX. t.-cikk alapján a kereskedelem
ügyi miniszfer, amint ismeretes, ez év elején új válasz
tási szabályzatot adott ki, amelyet most módosított.

A választási szabályzat első lényeges újítása az, 
hogy bevezeti a lajstromos jelölés rendszerét. A je 
lölés az egyes választási körzetekben és a betöltésre 
kerülő valamennyi rendes és póttagsági helyre csak 
együttesen, lajstromosan lehet jelölni. Kamarai tag
nak csak az jelölhető, aki az illető választási körzet
ben és választói csoportban kamarai taggá választható. 
A lajstrom jelölésből következik, hogy a választók 
nem egyes jelöltekre, hanem lajstromra szavaznak.

A második lényeges újítás az ajánlási rendszer 
bevezetése. A rendelet szerint jelölteket mind a ke
reskedő, mind az ipari osztályon Budapesten az első 
és második csoportban 500, a harmadikban 250, a ne
gyedikben 100, a vidéken az első és második csoport

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

E havi reklámcikkeim a következők:
Gc-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 vízondoláló (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 I. 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
VII., Erzsébet körút 27 ,  III. 16.

(Lift díjtalan.) Telefon: 3-97-97.

ban 100, a harmadikban 50, a negyedikben 20, az il
lető választási körzetbe és csoportba tartozó választó 
ajánlhat. Az ötödik csoportban a választók legalább 
5 százalékának ajánlása szükséges. Minden választó 
csak egy ajánlásban vehet részt. Az ajánlások száma 
az I—IV. csoportokban legfeljebb 10 százalékkal ha
ladhatja meg a rendelet által előírt számot. Az aján
lási ívet az ajánlóknak sajátkezűleg kell aláírni.

Ezzel kapcsolatban igen érdekes, új intézkedése a 
választási szabályzatnak az, hogy a választási bizott
ság minden ajánlótól írásban köteles megkérdezni, 
hogy aláírása valódiságát elismeri-e, illetőleg, ha több 
ajánlásban vett részt, melyiket tartja fenn. — Ha az 
ajánló a felhívásra nem válaszol, az aláírását törlik.

Fodrász szakirányú Ipari 
technológia.

Bak István budapesti iparos tanonciskolái tanár 
szerkesztésében megjelent a fenti címmel egy szak
könyv. Ezen könyvet elfogulatlanul bírálat tárgyává 
téve, el kell ismernünk azt, hogy tartalmánál fogva 
olyan, amely teljesen felülmúlta az elképzelésünket.

Az nem volt vitás, hogy irodalmilag csak jót vár
tunk a szerzőtől, mert ismerjük irodalmi tehetségét 
és munkásságát, de szakmai szempontból el kell vá
lasztani attól az irodalomtól, amely a szerzőt a szak- 
irodalom terére tereli. Ez történt akkor, amikor össz
pontosította Bak István szakmánk iránt való tudását 
és a fodrásziparnak egy olyan szakkönyvet adott, 
amellyel mindnyájunknak elismerését és megbecsülé
sét érdemelte ki.

5



VIDÉKI ŰRI- ÉS HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA

A könyv tömör. Felöleli a borbély, férfi-, női- 
fodrász és részben a kozmetikai ipar alapfogalmait, 
elméleti és gyakorlati szempontokból. Igen tetszetős 
kivitelben, 143 oldal terjedelemben — és ami igen fon
tos — olcsó beszerzési árban került forgalomba.

A könyvvel kapcsolatosan meg kell említenem 
azt, hogy úgy a szerzőnek, mint az érdekeltségnek 
oda kell hatni, hogy ezen könyv, mint tankönyv is
mertessék el és tétessenek kötelezővé a tanonciskolák 
számára.

őszintén egybefoglalva szerény kritikánkat, elis
m erjük a könyv értékes voltá t — és a szerző számít
hat a szakiparosság legmesszebbmenő támogatására.

Nagy Gábor.

KOZ ME T I KA
vJV ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A hintő porok (Pointerek).
Folytatás.

Ebben a fejezetben kell még megemlékeznünk a 
kendőző módszerek tárgyalása folyamán az ú. n. smin
kelésről is. Már a történelem legrégibb idői óta van
nak feljegyzéseink arról, hogy azok a nők, kiknek ar
cán bizonyos fogyatékosságok, szépséghibák voltak, 
vagy nem voltak megelégedve teintjökkel s másnak 
akartak a világ előtt mutakozni, mint valójában, azok 
igen gyakran folyamodtak az arcuk kifestéséhez, ú. n. 
sminkeléséhez. Ma már pedig szinte divatossá vált a 
sminkelés úgy a városi, mint a falusi nők között. — 
Különösen városon pedig szinte abból űznek sportot 
a divathölgyek, hogy arcukat más és más színű ken
dőző szerekkel kezelve, mindig valami új s szerintük 
érdekesebb formában mutatkozzanak a világ előtt.

Mielőtt a sminkelés technikájáról beszélnénk, le
gyen szabad röviden a sminkelés káros hatásáról is 
szólanom néhány szót. A sminknek három alakját is
merjük: smink púderek, smink vizek és smink kenő
csök alakjában. Természetesen a sminkelés is első
sorban a zsíros arcbőrnek van ártalmára, különös ve
szedelmet jelent az, ha a sminkelésre használt anyag
ban mérgező hatású szer is van, ez minden bőrt feltét
lenül tönkre tesz. De tudni kell azt is, hogy a sminke
lés még ártatlan anyagokkal is nagyon veszedelmes, 
mert állandó használat esetén a legszebb bőrt is fe l
tétlenül tönkre teszi. Legveszedelmesebb a folyékony 
smink, melyet inkább csak a kar és váll fehérítésére, 
vagy pirosítására használnak.

Természetesen önként felvetődik a kérdés, hogy 
kifogásolható-e a társadalmi keretek között a smin
kelés? Erre ma már határozott nemmel kell válaszol
nunk, mert sem nem jogos, sem nem helytálló a ki
fogásolása. Egy csinos és szép nő, ha ízlésesen van ki
készítve, csak kellemes benyomást kelthet mindenki
ben. De fontos tudni, hogy az ügyes sminkeléshez nem 
csak gyakorlatra, hanem elsősorban jó és finomult íz
lésre van szükség, mert nincsen rútabb, mint egy íz
léstelenül kifestett arc.

A sminkelés előtt, mint minden arcápoló művelet 
előtt, az első teendő az arc szappanos, langyos vizes

megmosása. Mosakodás után az arcot puha kendőben 
jól megtörüljük. Azután az egész arcot — orr, felső, 
alsó szemhéj, fülkagyló — vékony egyenletes réteg
ben valamilyen zsiradékkal bekenjük. (Gold-krém, de 
legjobb a lanolin-krém.) Ha valahol vastagabban ken
tünk fel, a fölösleget finom batisztkendővel távolítjuk 
el. Ha az alap ilyen formán készen áll, következik az 
egész arc finom fehér púderrel való behintése, mely
nek feleslegét szintén vékony batisztkendővel távolít
juk el. Ezután következik a smink felrakása, mely a 
falun csak pirosító alakjában, de a városokban fekete, 
sárga, barna és kék smink alakjában is ismeretes és 
használatos. Ide számíttatnak még a különböző szem
öldök és pilla kormok is.

A sminket kiki a maga ízlése és szükséglete sze
rint kell megválogassa. Fontos az, hogy a kifestett 
arc ne keltsen természetellenes benyomást, továbbá 
idősebb hölgyek lehetőleg koruknak megfelelően igye
kezzenek magukat sminkelni, s ne igyekezzenek min
denáron fiatalos benyomást kelteni, mert az igen gyak
ran visszatetsző is.

A festéket legcélszerűbben a jobbkéz mutatóuj
jával az arc közepéről kiindulva s fölfelé haladva, 
egyenletesen kell elkenni, úgy, hogy egészen halvá
nyan, fokozatosan menjen át egyik színárnyalat a má
sikba. Ha a festés nem sikerülne, feltétlenül élűiről 
kezdendő az egész művelet! Nyáron inkább smink pú
dert, télen pedig a smink kenőcsöt célszerűbb hasz
nálni, mely ha vékony rétegben ügyesen van feltéve, 
sohasem fénylik. Esti világításnál az eosinnal festett 
vörös smink az előnyösebb.

Az arc bőrén kívül használatos az ajak pirosítása 
ú. n. rougozása, és a szemöldök, valamint szempilla 
festése is. Ezen célra szolgálnak a különböző rougok, 
és pillafestő anyagok.

A sminket, mihelyt nincs rá szükség, azonnal fel
tétlenül el kell távolítani! Itt követik el a hölgyek a 
legtöbb hibát. Ezért itten felhívom mindenkinek a fi
gyelmét arra, hogy a sminket, mihelyt hazament a 
mulatságról, tessék eltávolítani. Ez nem olyan egy
szerű dolog, megvan ennek is a technikája. Haza me
netel után rögtön dörzsöljük be az arcot valami erre 
alkalmas zsiradékkal, (mandulaliszt, creme Celeste stb., 
de jó az amerikai vaselin is) s ezután langyos vízben 
jó szappannal alaposan mossuk meg az arcot tisztára. 
A mosakodás után pedig semmit sem szabad az arcra 
tenni!

Ezekben akartam egy ma már mindennaposán 
használt szépítő eljárásról beszámolni, nem terjedtem 
ki azokra a részletekre, amik már csak a kendőző mű
vészeket, a színészeket illetik. De kérve kérem a höl
gyeket, hogy fogadják meg s tartsák is be az itten 
ajánlottakat, mert így igen sokáig meg tudják a mo
dern követelmények között is tartani arcbőrük üdesé- 
gét és frisseségét.

(Vége.)
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.

Karlársak!
L ap u n k  h ird ető in él vásáro ljan ak !
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h í r e k .

A tisztességtelen versenycselekmény eltiltásáról szóló Íté
let a lapokban nem minden esetben tehető közzé. A tisztesség
telen versenycselekmény eltiltásáról szóló ítéletet a felperes 
csak akkor jogosult a lapokban közzétenni, ha arra a bíróság 
alperest ftéletiíeg kötelezte. A Kúria P. IV. 2848/1934. számú 
ítélete szerint a közérdek vagy jogos magánérdek védelme ál
tal indokolt szükségesség nélkül a tisztességes üzleti felfogás 
szerint a versenytárs személyére vagy árujára utaló olyan 
tényállítás, amely a versenytárs vagy áruja hírnevének meg
rontására és a versenytárs üzleti pozíciójának aláásására al
kalmas, akkor is a Tvt. 13. §-ába ütköző versenycselekmény, 
ha a tényállás egyébként való. A versenytársra vonatkozóan 
kedvezőtlen megállapításokat tartalmazó bírói ítéletnek meg 
nem engedett, verseny céljából való közzététele önmagában 
véve is a Tvt. 13. §-ába ütköző tisztességtelen versenycselek
mény.

Dohánytőzsdék a zárórán túl a dohányzással összefüggő 
cikkeken kívül semmit sem árusíthatnak. A Magyar Illatszer- 
és Háztartásicikk Kereskedők Országos Egyesületének bead
ványára a kereskedelemügyi miniszter 44.307/1935. számú le
iratával a dohánytőzsdék árusítási idejére vonatkozólag érte
sítette az egyesületet, hogy a m. kir. pénzügyminiszter a szé
kesfővárosi pénzügyigazgatóságot utasította a dohányárudák 
engedélyeseinek arról való tájékoztatására, hogy a dohány- 
egyedáruság körébe tartozó, valamint a dohányzással szoro
san összefüggő cikkeken, bélyegjegyeken és postai értékcik
keken kívül más cikkeket csak abban az esetben árusíthatnak, 
ha e cikkek árusításához megkívánt szabályszerű iparjogosít
vánnyal rendelkeznek, vagyis az illatszertár üzletkörébe tar
tozó cikkeket mellékeikként fel nem vehetik, ha erre vonat
kozó iparigazolványuk nincsen és amennyiben iparigazolványt 
szereznek, úgy ezeket a cikkeket is csak az illatszertárak ré
szére előírt nyitvatartási időn belül szolgáltathatják ki.

Az ipari üzem egy évi szünetelése után az iparigazolványt 
be kell vonni. Az 1922:XII. te. 72. §-a szerint, aki iparát egy 
éven át egyfolytában nem űzi, azt csak újabb iparengedély 
alapján folytathatja. Ebben a törvényszakaszban nincs olyan 
rendelkezés, amely az iparhatóság kötelességévé tenné .az 
iparigazolványnak az ipar egy évet meghaladó időn át szüne
telése miatt való hatálytalannak nyilvánítását és bevonását. — 
A kereskedelemügyi miniszter azonban 95.386/1926. K. M. szá
mú elvi jelentőségű határozatában kimondotta, hogy ha az 
iparos iparának ideiglenes szüneteltetését az iparhatóságnak 
bejelenti, az iparhatóság feladata a bejelentést nyilvántartani 
és amennyiben a szüneteltetés egy évnél huzamosabb időre 
nyúlna, annak az iparlajstromból való törlését foganatosítani 
és erről az érdekelteket, köztük az ipartestületet, értesíteni.

Minden szakmában bevezetik a 8 órai munkaidőt. Mint 
értesülünk, a nyolcórai munkaidőnek valamennyi szakmában 
való bevezetését vette programmjába Bornemisza Géza ipar
ügyi miniszter és utasította minisztériumának illetékes osztá
lyát, hogy erre vonatkozólag dolgozzon ki tervezetet.

Az iparügyi miniszter javaslatát már legközelebb minisz
tertanács elé fogják vinni és a miniszter a 8 órai munkaidő
nek, valamint a legkisebb munkabérnek egyes szakmákban 
való megállapítására vonatkozólag megfelelő javaslattal fog 
jönni.

FIGYELEA4! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 
bizalommal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, —
Eötvös ucca 65. szám. — Válaszbélyeg 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.

Figyelem! UJ találmány!

Villany ondoláló gép TELJESEN VESZÉLYTELEN, a városi áramtól el van szige
telve, azzal fémesen nem érintkezik, áramütés ki van

tarlós ondolálásokra!
FELTÉTLEN ÜZEMBIZTOS. Csökkentett feszültséggel dolgo-

zik, nem melegszik túl, mert transformatorral működik. 
Erős, gondos összeépítés.

IvfcVriCt A K A J V I r U v j  Y A o l  i  A j . K o V l u  IllLCsl l u u t d l  Lclill p u l i l o s
méretezése, árammegtakarítást jelent.

PRAKTIKUS. Minden hálózati feszültségre használható, egy-% szerűen átkapcsolható.
SPECIÁLIS. A legmodernebb konstrukció, hosszú gyakorlati

tapasztalatok alapján épült.
KÉNYELMES KEZELÉS. Alkatrészei egyszerűek, könnyen szét

szedhetők, egymástól teljesen függetlenek.

V endégei m eg le szn ek  
e lég ed v e , mert Kolozsváry Gyula
100°|o~ig biztos hölgyfodrász

D e b r e c e n , D égenfeld-tér 2.
a  „K" hullám  tartós T e l e f o n s z á m :  3 3 - 1 2 .

ondolá ló  g é p ! 1 Megtekinthető ugyanott! Kérjen árajánlatot!
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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 és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN! ! ! ,
mert hirdetései

biztosak, jók és olcsók!
Kartársak csakis lapunk hirdetőinél 

vásároljanak 1

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

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

Számos bemutatókon igazoljuk csodás eredményét a

P A B O R -
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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