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TARTALOM:
A debreceni országos fésülő-, ondoláló és hajvá

gó verseny meghívója.

Nagy Gábor: Schiszler Dezső t  
Dunamenti: Pesti levél.

Dr. Müller Vilmos: Borbélyinasból a francia ki
rály udvari orvosa.

(n. y.) A kereskedelmi miniszter látogatása a ke
reskedelmi és iparkamarában.

Kozmetika és szépségápolás.
Hírek. — Hirdetések. — Szerkesztői üzenetek.

H alász ödön
úri- és női fodrászberendezési, 
felszerelési, acél és illatszeráruk 
nagykereskedése
Üzlet:

BUDAPEST, VII. Csengeri u. 26.
(Az urifodrász ipartestület átellenében) 
TELEFON: 45-1-13.

Butorraktár:
BUDAPEST, VII. Csengery u. 15. sz.

Az ország legolcsóbb berendezési és felszerelési szak- 
íizlete. Állandó raktáron az úri- és női fodrásziparban 
szükséges összes kellékek.
A világhírű TOMMY borotvák és TOMMY haj- 
vágó ollók magyarországi egyedárúsítója.
Óriási választékban acéláruk, kozmetikai cikkek, illat
szerek, hajnetzek, hajmunka szerszámok stb. stb.
Ha nincs, kérje cégünk IX. számú képes árjegyzékét, 
melyet díjtalanul megküldünk.
Tegyen egy próbamegrendelést, győződjön meg olcsó 
és JómlnőségU árúinkról.
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Tartós
ondolálásra
alkalmas!

Inecto Rapid Insluax
folyékony hideg hajfesték.
100%-ig biztos és garantált 
méregmentes.
Nem tartalmaz higanyt, rezet, ezüs
töt és paraphenylenediaminet. Ezen 
körülményt a világ számottevő 
egészségügyi bizottságai igazolták.
Egyedüli festék,
amely csak fodrászok utján
jön forgalomba!

18
színben 
kapható !

Vezérképviselet :
KANITZ IVÁN és TÁRSA 
BUDAPEST,
VII. Kertész ucca 43. III. emelet.
T e le fo n : 4 5 -1 -8 0 .

Szeged és környéke fodrászainak 
legolcsóbb beszerzési forrása

D U D Á S
illatszer és fodrászat! cikk 
kereskedőnél
Szeged, Tisza Lajos körül 19.

1 liter kölni 8 féle i l l a tb a n ................................. P 480
1 liter Lotion és B a y - r u m ................................. P 4'80
1 liter Dióolaj vagy foly. brillantin . P 3'60
1 kg. Bástya borotvaszappan . P 1'80
I kg. Novus „ ..................................P 2' —
I kg. fllbus ................................. P 2 20
V4 kg. F o d rászp o u d er ..........................................P 50
1 db. timsó kicsi 22, nagy 28 fillér, azonkívül az összes 
fodrászati cikkek raktáron.

Aranyéremmel kitüntetve! |

SIPKOVITS BÉLA
Üvegcsiszoló és A 
tüköráru gyáréi. M

ö“ atn,T' I  DEBRECEN,
tükrök olcsó V  ,  _ # _ _
árban! 1  Nagyvárad u. 15. Telefon; 2 3 -5 6 .

SILBER LEÓ BUDAPEST
VI., KIRÁLY UCCA 14. sz.
ALAPÍTVA: 1910.

TELEFON:

255-74.
Fodrászati-, kozmetikai-, illatszer-, acélárú- és hajnagykereskedés.

A világhírű ,,Pollart“ és „Louper“ borotvák, Louper 
ollók, Effiláló ollók, hajvágógépek, hajnetzek, vala
mint az összes hajfestékek u. m. L’Orientol, Komol, 
Innocamin, Arábia, Hercules fésűk, onduláló vasak 
stb. állandóan raktáron.

Óriási választék a világhírű Augusta Bonaz párizsi 
fésüárúgyár divatfésüiben. Azonkívül az összes fodrászati 
cikkek állandó nagy raktára.

Egyetlen próbarendelés után ön is vevőnk marad.
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Meghívó.
A Debreceni Ipartestület Nőifodrász Mesterek 

Szakosztálya, a debreceni Kereskedelmi és Iparkamara 
a debreceni Urifodrász mesterek szakosztálya, a buda
pesti Nőifodrász Ipartestület, a budapesti Nőifodrász 
Mesterszövetség, a budapesti Nőifodrász segédek or
szágos egyesületének erkölcsi támogatásával meg
rendezi 1933. évi március hó 19-én vasárnap Debre
cenben, az „Angol-Királynő” összes termeiben az első 
vidéki nőifodrász mesterek és segédek Országos fésülő 
és hajvágó versenyét, melyre az ország összes fodrá
szait tisztelettel meghívja a Rendezőség.

Személy-jegy 1.50 pengő. Verseny után tánc reg
gelig.

A VERSENY TISZTIKARA:
Fővédnökök: Dr. Vásáry István Debrecen sz. kii. 

város polgármestere, nagybákai Sesztina Jenő felső
házi tag, m. kir. kormányfőtanácsos, kamarai elnök, 
Sághy Lajos államrendőrségi főtanácsos. Körmendi 
Mátyás felsőházi tag, a szegedi Ipartestület elnöke

Védnökök: Kránitz Árpád a budapesti Mesterszö
vetség elnöke, Dr. Radó Rezső kir. tanácsos, kamarai 
főtitkár, Vágó V ik to r a budapesti Ipartestület elnöke, 
Vági István a debreceni Ipartestület elnöke, Szöőr Jó
zsef a debreceni iparostanonciskola igazgatója, Jónutz 
József a budapesti „Nőifodrász” felelős szerk., Marsi 
Pál a budapesti Nőifodrász segédek országos egyesüle
tének elnöke, Nagy Gábor a „Vidéki Úri és Hölgyfod
rászok Lapja” felelős szerkesztője, Kemény József a 
budapesti Mesterszövetség tagja, Gaál Sándor a buda
pesti Mesterszövetség tagja.

Diszelnökök: Fuchs H. Imre a debreceni urifod
rász szakosztály elnöke, Gáspár Ferenc vándordíj ala
pító (Zalaegerszeg), Sáry István a szegedi nőifodrász 
szakosztály elnöke, Kovács Ferenc a pécsi nőifodrász 
szakosztály elnöke.

RENDEZŐSÉG.
Főrendezők: Komáromi Józsefné választmányi 

tag, Moldván Béla alelnök, Bodnár Mihály jegyző, 
Ramminger István elnök, Bodnár Mihályné kozni, vá
lasztmányi tag, Hidegkúti János szakosztályi tag, Ram
minger Istvánná szakosztályi tag, Kohn Róza választ
mányi tag, Glatz Károly a debreceni urifodrász segé
dek v. elnöke, Novák Menyhért a budapesti nőifod- 
iász segédek országos egyesületének alelnöke, Erdei 
Eszter a debreceni nőifodrász segédek képv.

Pénztárnokok: Dudás János, Holovitz Vincéné.
E llenőrök: Szilágyi György, Ivanovics Lajos.
Intézőbizottság- Ramminger István az intézőbi

zottság elnöke, Fuchs ' Imre az intézőbizottság tagja, 
Nagy Gábor az intézőbizottság tagja.

Rendezők: A Budapesti Nőifodrász Mesterszövet
ség, a Debreceni Urifodrász Szakosztály, a Debreceni 
Nőifodrász Szakosztály, a Hölgyfodrász Segédek Orsz. 
Egyesületének a meghívóban felsorolt tagjai.

Az országos ondoláló és hajvágó versenyek mű
sora és szabályai: Délután 3 óra 30 perc. Tanulók on
doláló versenye. Készítendő vasondolálással rövid vagy 
félhosszú hajból frizura, dísszel vagy anélkül, tetszés 
szerint. Idő: 50 perc. Munka és összebenyomás 10 pont 
Délután 4 óra 30 perc. Üdvözlések és viszont üdvözlé
sek. Délután 5 óra Országos fartósondolá/ó verseny. 
A modellek haja, amint a gépből kijön, mosatlan, kó
cos állapotban hozandó a verseny színhelyére. Díszítés 
nincs megengedve. Bármely géppel való csavarás meg 
van engedve. Ondolálóvas és ragasztószerek haszná
lata tilos. Rövid haj hátul felvágva (legkevesebb 2 cm). 
Vízberakás 30 perc. Délután 5 óra 35 perc. Országos 
hajvágó verseny. Vágandó bármily hosszúságú hajból, 
ha rövid, úgy legalább három hetes utánnőtt hajból, 
modern Bubifrizura ondoláláshoz, hátul legalább 2 
cm.-re felvágva. A haj mosott legyen, közben brillan
tin engedélyezve. Idő: 25 perc. Munka, összbenyomás 
10 pont. Délután 0 óra 10 perc. Országos fésülőver
seny. Készítendő délutáni frizura, vassal ondolálva. Dí
szítés nincs megengedve. Idő: 45 perc. Munka, összbe
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nyomás 10 pont. Délután 7 óra 05 perc. Országos tar 
tósondoláló verseny. II. rész: A fésülés. A vízbe ra
kott és beszárított haj felfésülendő. Idő: 20 perc. Mun
ka, összbenyomás 1Ó pont. Délután 7 óra 40 perc. 
Bemutatások. Kránitz Árpád, a budapesti nőifodrász 
Mesterszövetség elnökének bemutatója. A Budapesti 
Hölgyfodrászsegédek Országos Egyesülete tagjainak 
bemutatója; Modern paróka-fantázia és történelmi fri
zurák. Utána: Országos fésülőverseny. Készítendő es
télyi frizura, vassal ondolálva. Hátul pótrész, oldalt és 
hátul disz megengedve. Rövid haj hátul felvágva (leg
kevesebb 2 cm.). Idő: 45 perc. Munka, összbenyomás 
10 pont. Eredmények kihirdetése.

VERSENYDIJAK.
Országos tartósondoláló verseny díja i: I. díj: 

Arany plakett, 80 pengő és oklevél. 11. díj. Ezüst érem, 
40 pengő és oklevél, III. díj: Bronz érem, 30 pengő és 
oklevél. IV—V. díj Oklevél. Országos hajvágó ver
seny díja i: I, díj: Arany plakett és oklevél. II. díj: 
Arany plakett és oklevél. III. díj: Ezüst érem és okle
vél. IV. díj: Bronzérem és oklevél. V—VI. díj: Oklevél. 
Országos fésülőverseny (délutáni frizura díja i: I. díj: 
Kam. ezüst érem, 80 pengő és oklevél. II. díj: Ezüst 
érem 40 pengő és oklevél. III. díj: Bronz érem 30 pen
gő és oklevél. IV—V. díj: Oklevél. Országos fésülő
verseny (estélyi frizura) d íja i: I. díj: Arany érem, 80 
pengő és oklevél, II. díj: Ezüst érem, 40 pengő és ok
levél, III. díj: Bronz érem, 30 pengő és oklevél. IV—V. 
díj: Oklevél. Tanulók versenye: I. díj Ezüst érem és 
oklevél. II. díj: Ezüst érem és oklevél. III—V. díj: Ok
levél. Bemutatók részére versenyen kívül: Díszoklevél.

Az országos tartósondoláló és vasondolálások ver
senyében legtöbb pontszámot elért oly egyén, aki az 
ország területén valamely egyesületnek tagja, nyeri 
az e versenyre Ramminger István által alapított orszá
gos örökös vándordíját.

Az országos tartósondoláló és vasondolálások ver
senyében legtöbb pontszámot elért oly vidéki egyén, 
aki valamely egyesületnek tagja, nyeri a Gáspár Ferenc 
által e versenyre alapított örökös vidéki vándordíját.

Mindkét vándordíját a védő egyesület köteles egy 
év lejárta előtt 30 nappal a Debreceni Ipartestület női
fodrász szakosztályának Simonffy u. 1. c. alá sértet
len állapotban visszaszármaztatni.

VERSENYSZABÁLYOK:
1. A tanulók versenyén részt vehet minden ipar- 

testületi tagnál beszerződtetett nőifodrász tanuló, te
kintet nélkül arra, hogy hanyadéves.

2. Az Országos tartósondoláló és vasondolálások 
versenyén részt vehet bármelyik ipartestületnek ön
álló mester vagy iparos tagja.

3. A 2. pont alatti versenyen részt vehet minden 
ipartestületi tagnál bejelentett nőifodrász segéd, akár 
férfi, akár nő.

4. A női hajvágó versenyen részt vehet a 2. és 3. 
pont alatt felsoroltakon kívül az ország összes uri- 
fodrász mesterei, iparosai és segédei.

5. A versenyző és modelljei részvételi jegyet kap
nak.

6. Mindazon versenyző, aki modellekre, szárító 
burára stb. reflektál, igényét legkésőbb március 10-ig 
személyesen vagy posta útján jelentse be a rendező
ségnek.

7. A versenyző köteles versenyszámai alatt fehér 
kabátban dolgozni.

8. A verseny intézőbizottsága a nevezésekkel kap
csolatos minden jogot fenntart magának.

Nevezési díjak: Egyes versenyszámba 5 P, Kettő
be 8 P, Háromba 10 P, Hajvágó verseny 4 P, Tanuló 
versenye 2.50 pengő.

Nevezési határidő 1933 március 16-ika. •— Utóne
vezés 25%-al több. — Nevezni lehet a Debreceni Ipar
testületnél, Simonffy u. 1/c., valamint Ramminger Ist
vánnál, Debrecen, Szent Anna ucca 10—12. Telefon 
15-37. sz.

Vidékiek figyelmébe! A versenyre érkezők az An
gol Királynő-szállodában a szobák napi áraiból 20% 
kedvezményt kapnak.

ADOMÁNYOZÓK:
A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara: érmek 

és oklevelek, a Debreceni Ipartestület: érmek és ok
levelek, a Debreceni Ipartestület Urifodrász Szakosz
tály: arany plakett és oklevél, a Budapesti Nőifodrász 
Mester Szövetség: arany plakett és oklevél, a „Vidé
ki Úri és Hölgyfodrászok Szaklapja”: arany plakett és 
oklevél, Gáspár Ferenc (Zalaegerszeg): vándordíj: 
Ramminger Isván (Debrecen): vándordíj.

Pénz és egyéb adományok a verseny után a buda
pesti „Nőifodrász”-ban és a „Vidéki Úri és Hölgyfod
rászok Szaklapjáéban lesznek köszönettel nyugtázva.

Schlszler Dezső f  |
. . . 1933. év február hó 5. . . Szomorú hideg és 

ködös vasárnap délelőtt van. A szél ja jgatva sivít be
le a csöndes néptelen uccába, mintha csak monda
ná, — siratná szomorúan, hogy egy tisztesmultú Kar
társunk, Schiszler Dezső elment, örökre it t  hagy ott 
minket . . . elment oda, ahol nincs Kartársi viszály, 
széthúzás, gyűlölet és piszkos konkurentia . . . elment 
az örökélet birodalmába, ahol nincs külömbség em
ber és ember között, ahol nincs küzdés az életért, a 
mindennapi kenyérért! .  . .

Négy éve annak, amikor először elmentél innen, 
közülünk, Debrecenből, hogy az élet küzdelmeit más
hol folytassad, gondolva azt, hogy ottan, Mátészal
kán jobb lesz . . .  Ez az első eltávozásod is váratlanul 
érintett minket, mert h iányoztá l. . . hiányzott egyéni
séged, hiányzott őrökké szellemes és derütf akasztó 
beszédeid . . . Pedig az életnek különös játéka volt az, 
hogy telkednek külső megnyilatkozása ilyen kincse
ket re jte tt akkor, amikor az élet, életed legszebb ko
rában már oly súlyosan megsebzett, hogy az a seb 
sohasem tudott beheggedni. . . fájdalmaidat pedig 
csak a legnagyobb és csakis a legnagyobb, meghitt 
baráti körben, — és ott is csak nagyritkán mutogat
tad! . . .  M i pedig mindég bíztunk abban, hogy még 
vissza fogsz jö n n i. . .

Kedves Dezső bá tyánk!. . .  Ez az eltávozásod vég
leges . . . most már nem várhatunk vissza Téged,. . . 
most még búcsúzni sem tudtunk Tőled . . . Most pedig 
engedd azt meg, hogy Barátaid, Kartársaid ezúton 
vegyenek búcsút Tőled . . . Dezső bátyánk! Legyen síri 
álmod csendes,.. . régen megsebzett lelked találja  
meg az örök nyugalmat . . . emlékeidet szivünkbe zár
va m egfogjuk ő r iz n i. . . Isten veled kedves Dezső bá
tyánk, barátunk és jó kollegánk . . . Isten ve led !. . .  A 
viszontlátásra! . . .  Nagy Gábor.
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Pesti levél.
Elmúlt a farsang, véget ért a hivatalos báli sze

zon. öncélja a fodrásziparosságnak, hogy ezt a ha
gyományt ápolja, erősítse, mert egyike azon szakmák
nak, amelyekbe egy kis vérkeringést visz Karnevál 
hercege. Hosszú évek során át nem is volt baj. Pré
dikáltunk a farsang jelentőségéről, mint az emberi ke
dély legtisztább levezető szelepéről. S amikor mint 
szakma a bálozókkal szemben becsülettel elvégeztük 
a kötelességünket, farsang végén mi is megtartottuk 
hírnévre tett szert bálunkat, — a fodrászbált.

A mi bálunknak azonban nem csak a mulatozás 
volt a célja, összekötöttük a kellemest a hasznossal 
és a beillesztett versenyek által alkalmat adtunk, hogy 
a tudás és ambíció, a haladás e két tényezője is méltó 
keretek közt utat találjon az érvényesüléshez. Az 
egyik részről az emberi lelkek csapongó kedélyének, 
a másik részről a komoly munka babérokra törő vá
gyakozásának egymásba kapcsolásával sikerült elér
nünk, hogy a mi bálunk nemcsak a tánc múzsájának 
Terpsichorénak áldozóit érdekelte, hanem eseménye 
lett a világsajtónak, tárgyalta a nagyközönség és ami 
a legbecsesebb, kiváltotta a szakmában a tudás és fej
lődés vágyát!

Az országos szövetség vezetősége egyhangú uta
sítást kapott az idei bál és versenyek megrendezésére 
is. Premierje lett volna, hogy ez az alakulat bizony
ságát nyújtsa életrevalóságának. Azok, akik a mi bá
lunkban nem csak a szórakozást látják, hanem a ver
senyek révén annak nemesítő hatásával is tisztában 
vannak azt remélték, hogy az eddigi szép erkölcsi és 
anyagi sikerekre gazdag báljainkat, az idei felülfogja 
múlni. Joggal volt ez hihető, mert a szövetség orszá
gos jellegénél fogva a vidéki gócpontokon, helyi ver
senyek rendezésével, alig számba vehető költséggel, 
módot nyújthatott volna, hogy a vidék legjobbjai szin
tén pályázhassanak azért a pálmaágért, amelyet egy 
ország fővárosa nyújt. Ezzel egyik programpontjá
nak a határokig való szakmafejlesztésnek tesz eleget.

Ezzel szemben mi történt? A már elhatározott 
versenyekkel kapcsolatos bálunkat a vezetőség a gaz
dasági helyzetre és a náthalázra való hivatkozással le
fújta. Nagyon gyenge indoklás. A mi bálunk pedig 
nem csak a fodrászoké, de a nagyközönségé is, mert 
résztvevőink fele idegen érdeklődőkből állt. S ha a 
Vitézi, valamint a Széchenyi-bál arisztokrata közönsé
gét a náthaláz nem riasztotta meg, alig hihető, hogy 
a mi publikumunk ijedősebb lenne! Komoly érvnek 
nem is lehet ezt elfogadni. Azonban a vezetőség men
talitására rossz fényt vet, hogy olyan határozatot, 
amelyet a szövetség tagjai hoznak önkényesen a sut
ba dob. Elvégre, ha a szövetség vagyonát kortes cé
lokra igénybe lehetett venni, a szakma egyetemleges 
érdekét szolgáló versenyeket még esetleges áldozatok 
árán is meg kellett volna tartani.

Már a nőifodrász ipartestületben is kirobbant a 
vasárnapi munkaszünet elleni hangulat! Nem sok idő 
fog elmúlni és ők is megkezdik az illetékesekhez a de- 
putációzást a szakmamentés ezen utolsó szalmaszálá
ért. Bekövetkezett ami egyik szaklapunkban már évek
kel ezelőtt olvasható volt, hogy a nőifodrászok is csak 
addig fognak a vasárnapi munkaszünethez ragaszkod
ni, amíg 2—3 rezsimentes házonkfvíili női kiszolgálás

VILÁGMÁRKA!

H e n n é  L’O r i e n i o l !

Értesítés!
.1. MAS professor, a párisi első szakiskola vezér
igazgatója az általa feltalált világhírű 
hajfesték magyarországi egyedárusításával a

a »Monopolia« kozmetikai és  ipari 
vállalatot

bízta meg

Budapesten, V., Mérleg u. 10. sz. alatt
A HENNÉ L’ORIENTOL 27 színárnyalatban, úgy
szintén a hozzávaló mellékcikkek állandóan kap
hatók. Eladás kizárólag fodrászok részére!

„MONOPOLLÁ” KOZMETIKAI ÉS IPARI VÁLLALAT 
BUDAPEST. V. MÉRLEG UCCA 10. SZÁM.

HENNÉ L’ORIENTOL! VILÁGMÁRKA!

több jövedelmet biztosít, mint az egész délelőtt való 
nyitvatartás. Kevés bölcsességgel kormányozzák a vilá
got, ezt a közmondást a fodrász ipar is vonatkoztat
hatja magára. Keressük, kutatjuk az okokat, hogy 
meggátoljuk a teljes összeomlást és szinte tudatosan 
kerüljük azt a pontot, amelynek érvényesítésével több 
eredményt érnénk el, mint a vasárnapi munkaszünet 
felfüggesztésével.

A vasárnapi nyitvatartás csak gyenge injekció a 
halálos kór ellen, amint az a vidéki viszonyokból is 
látható. Ha a bajok eredetét kutatjuk, nem zárkózha
tunk el attól, hogy összehasonlítást ne tegyünk a va
sárnapi nyitva és csukvatartás helyessége felett. A hely
zet teljesen egyforma. Itt hat, ott hét napi nyitvatar
tás mellett nyomorognak, illetve omlanak össze az üz
letek. A baj kútforrását tehát ha csak egyedül a va
sárnapi munkaszünetben keressük, meddő munkát 
végzünk. Mert ez az alap ok abból a bűnös könnyel
műségből származik, amely a szakma kettészakadását 
nem akadályozta meg. Hiába fogunk mi bármit csi
nálni addig, amíg az ú ri és nőifodrászat egy ipartestü
let kebelében, az úrifodrászatra vonatkozó klauzulák 
szerint egységes szakmának nem lesz minősítve, sem 
az úri, sem a nőifodrászipar többé nem fog lélegzet
hez ju tn i! Hiszen jöhet ide bármilyen gazdasági fe l
lendülés, a szakma a nőifodrászat hathónapos tanide
jével azonnal prédája lesz a kon juktúra  lovagok, i l 
letve a sokkal veszedelmesebb konkurenciát képező lo 
vagnők részére!

Ne átitassuk tehát magunkat csalóka képzeletek
kel, hanem törekvéseink abban koncentrálódjanak, 
hogy a fodrászipar tökéletes egységet képezzen. Úri és 
nőifodrász, ha közös erővel lebontani igyekszik azokat 
a válaszfalakat, amelyet a vezetők hatalmi pozíciójuk 
fenntartására még mindég erősítenek, akkor meg lesz
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adva a lehetősége annak, hogy lezüllött gazdasági 
helyzetünk legfőbb kórokozójának a túltermelésnek 
normális mederbe való szorításával, normális gazda
sági viszonyokat is teremthessünk. Dunamenti.

Borbélyinasból
a francia király udvari orvosa

Irta: Dr. Miiller Vilmos 
királyi tanácsos, főorvos, Budapest.

Amikor ennek a borbélyinasból udvari orvossá lett 
világhírű tudósnak élete elvonul lelki szemeim előtt, 
akaratlanul is egy gyermekkori emlék ébred fel ben
nem, amely bizonyára sok olvasóm lelkében talál 
visszhangra: gyermekkoromban, a szülei házban, Sze
geden laktunk és nagyon Szerettük a — krumplicuk
rot! Pedig hányszor mondta szegény jó édesanyánk, 
hogy ennél veszedelmesebb valami nincs a világon, 
már ami a fogakat illeti! fis akár igaza volt szegény
nek, akár nem, akár a krumplicukor volt az oka an
nak, hogy majd az egyikünk, majd meg a másikunk 
nem hagyta szegényt aludni, mert egész éjszaka gyö
tört bennünket a fogfájás, de annyi szent igaz, hogy 
fogfájás ellen se Szegeden, se az egész környéken 
nem volt híresebb „csodadoktor” mint a Mátyás 
borbély! Pedig a Mátyás borbélynak „nagy tudomá
nya” nem állt egyébből, mint egyetlenegy fogóból! 
Mert neki ugyan mindegy volt, hogy alsó vagy felső 
volt-e az a rossz fog, hogy tanyáról jövő paraszti em
ber került-e a borbélyszékbe vagy valami nagyúri dá
ma, - a Mátyás borbély jó erősen rátérdelt a lábunk
ra, „segédjével” összefogatta hátul a kezünket és 
bocsánat a kissé erős kifejezésért — rettenetes nagy 
hasával odanyomott bennünket a székhez, zsebéből 
előkeresett fogóval nekiment a szájunknak és lehetet
lenség tőle halóporában megtagadni az igazságot: 
egyetlen másodperc alatt kövér kezében már szemünk 
elé tartotta a kiráncigált odvas fogat, miközben mi 
persze az égbolt összes csillagait láttuk fényes nappal 
is! De nehogy azt higyjék, hogy Mátyás borbély, aki 
természetesen büszkén lenézte az összes orvosokat, 
akik a fogak kihúzására egy egész tucat fogóval is 
rendelkeztek, a maga „tudományában” egyedül állott! 
Oh, nem! Így volt ez 40—50 évvel ezelőtt széles e 
világban!

Ne csodálkozzék tehát most senki, ha a képzelet 
szárnyain visszaszállunk 400 hosszú évvel a történe
lem elsárgult lapjaiból kiröppen elénk egy valóságos 

- borbélyinas, aki „csodatettei” révén nemcsak azt 
éri el, hogy magának a franciák királyának udvari or
vosa lesz, hanem a mai modern sebészet megalapítója, 
sőt még ennél is több lesz: „Pérc de la Chirurgie”, — 
a „Sebészet Atyja”, ahogy őt büszkeséggel nevezi sa
ját nemzete: Franciaország és aminek őt az egész vi
lág orvostudománya valóban el is ismeri!...

Franciaországnak gyönyörű Bretagne-jában egy

Professor I. MAS, PARIS közleménye.
Ismerve a kiváló magyar fodrászipar igen tisztelt 

képviselőinek nagyértékű bizalmát a

HENNÉ L’ORIENTOL
gyártmányunkkal szemben, elhatároztuk, hogy a Paris
ban, s a nyugati országokban már kiválónak elismert

„KIVA”
védjegyű, teljesen ártalmatlan, folyékony, rapid hajfes
tékünket Magyarországon is forgalomba hozzuk.

Legutóbbi Budapesten tartózkodásunk alatt alkal
munk volt a szakma néhány előkelősége előtt rövid elő
adásban ismertetnünk azokat az előnyöket, amelyek a 
„KIVA” alkalmazásával a gyors és tökéletes festést lehe
tővé teszik. Most arra kérjük Önöket, hogy győződjenek 
meg személyesen is és kérjenek díjmentes kísérleti anya
got és színárnyalat mintát, amiket a legnagyobb kész
séggel bocsát rendelkezésükre magyarországi egyedárú- 
ságunk a

„ M O N O P O L J A ”
Budapest, V. Mérleg ucca 10. sz. 

Debreceni főraktárunk:
Kántor Ernő és Társa,

Debrecen, Városháza épület.

szegény • földhözragadt asztalosmester éldegélt, akit 
egy csomó gyermekkel áldott meg a jó Isten. Kettőt 
közülük odaállított az asztalospad mellé, hogy öreg 
napjaira legyen kire hagyni kis műhelyét: kettőt pedig 
beküldött a közeli kis városba, Laval-ba borbélyinas
nak. így került legkisebb fia: Ambrus, Laval-ba bor
bélyinasnak. Előbb azonban falucskájának káplánjával 
megtanítatta Ambrus fiát 15 éves korában az írás és 
olvasás tudományára, amit azidőben nem minden sze
gény asztalosmester fia mondhatott el magáról.

Három teljes évig inaskodott Ambrus a lavali bor
bélyműhelyben és éppen fel akarta őt mestere szaba
dítani, amikor egy szerencsés „véletlen” más irányt ad 
életének. A borbélyműhelybe egy szép napon bevető- 
dött Laval városkának földesura, Vigny gróf, akinek 
megbetegedett egyik legkedvesebb lova és ahhoz akar
ta a mindenhez értő „tudós” borbélymestert kivinni. 
A gróffal együtt jött maga a grófnő is, aki meglátja 
a műhelyben foglalatoskodó Ambrus inasgyerkőcöt, 
beszédbe elegyedik vele és okos feleletei annyira meg
tetszettek neki, hogy — persze jó lelépési díj ellené
ben — azonnal magával viszi — kuktának! így lesz 
a mi Ambrusunkból — szakácsinas! És nappal tényleg 
szorgalmasan hámozza is a grófi konyhában a krump
lit, tisztítja a sütőbe kerülő csirkéket, súrolja az edé
nyeket, már ahogyan az egy jó kuktához illik is. De

FRICK TESTVÉREK
Legm odernebben berendezett m üköszörüs \
üzem e.

Finom acélárúk és fodrászati c ikkek szaküzlete. 
Debrecenben csak
FERENC JÓZSEF UT 1. SZ. ALATT VAN.
Vidékre is lelkiismeretes, pontos kiszolgálás. Olcsó áraki
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az este, meg az éjszaka az övé! És mit gondolnak ké
rem, mit csinál ekkor a mi gyerkőcünk? Hát elcsen 
egy csirkét a sok közül és éjszaka, mikor senkise 
látja, felboncolja és amikor meg disznóölés van a gró
fi házban, ellopja a disznó szemét és azt vizsgálgatja, 
boncolgatja és amit lát, azt nyomban le is rajzolja. 
Hát tulajdonképpen, miért is teszi ezt?! Senkise, leg
kevésbé ő tudott volna rá feleletet adni. És így megy 
ez már hónapokon keresztül. De egyszerre csak megint 
közbelép a — Véletlen! A gróf azzal bízza meg, hogy 
takarítsa ki a grófi könyvtárt, ami nem is volt olyan 
könnyű mesterség, mert a sok inas közül ő volt az 
egyetlen, aki olvasni tudott és a leporolt, egymásra 
rakott könyveket vissza tudta megint a helyükre állí
tani. Valami szorongó tiszteletérzés fogta el, amikor 
átlépi a hatalmas grófi könyvtár küszöbét és eleinte 
alig mer a könyvekhez hozzányúlni. De lassan megba
rátkozik velük és egyet ki is mer nyitni! Hát csodák 
csodája, mit látnak szemei?! Egy valóságos bonctan
könyv volt az, telistele gyönyörűbbnél gyönyörűbb 
rajzokkal, amiket az akkori sebészet egyik nagynevű 
tanára: Jean de Vigo vetett papírra. Becsület ide, be
csület oda, a mi Ambrusunk elcseni a könyvet és éj
szakákon keresztül úgy falja minden sorát, mintha a 
legizgalmasabb regény lett volna. Nem tudjuk, rájött-e 
erre a gróf, de az bizonyos, hogy sohase kutatta és 
csak akkor tudta meg, amikor már a mi Ambrusunk, 
mint a francia király világhírű udvari orvosa, ezt neki 
elárulta.

Szakács lett tehát a borbélyinasból és amikor 
megkapta a grófnak bizonyítványát, elhatározta ma
gában, hogy otthagyja a falusi kastélyt és Párizs
ba megy. Azonnal ír is a bátyjának, hogy ő is jöjjön 
Párizsba, majd ott közösen nyitnak egy asztalosmű
helyt, hiszen ehhez a mesterséghez mind a ketten ér
tenek. Bátyja valóban lépre is megy, mert a mi Amb
rusunknak egy pillanatig se volt most már az eszé
ben, hogy asztalosmester legyen, de a bátyja nélkül 
nem mert volna egymaga egy olyan nagy városba 
utazni, mint amilyen Párizs volt.Találkoznak tehát Pá
rizsban és tényleg meg is nyitják a Rue de la Huchct- 
te-n asztalos műhelyüket! De ő elkerüli a műhelyt és 
napokon keresztül egymaga csatangol Párizs uccuin, 
maga se tudja miért? De mintha az. ő útját már a jó 
Isten szabta volna ki! Egy nap elkerül Párizs akkori 
egyetlen kórháza elé, a „Hotel Dieu’'-ba, ahova száz
számra cipelték be az akkor javában dühöngő pestis- 
járvány áldozatait. És a mi Ambrusunkban megszólal 
égy benső hang, — becsönget a „Hotel Dieu” kapuján 
és az elősiető apácának addig könyörög, amíg az be
engedi őt a rémségeknek erre a borzasztó tanyájára és 
a jóképű fiatal gyerkőcöt beprotezsálja a kórházba - 
borbélyinasnak!

Hát már újra borbélyinas lett a mi Ambrusunkból!
De vájjon, mi is volt az 1520-ik év körül egy kór

házban a borbélymesterség? Annyi ez csak, mint aho
gyan azt egy mai borbélynál elképzelhetjük?! Oh, 
nem!

Az. 1520-as években élő borbély kezében a kés 
nemcsak borotválásra való szerszám volt, hanem ő 
volt mindazoknak az „alantas” orvosi mesterségeknek 
a végrehajtója, amelyre semmiféle orvos nem vállal
kozott, mert azt magára nézve lealázónak tartotta A 
borbély-kirurgus, — ahogyan őket azidőben hívták, 
— a félholt embereken eret vágott, késével felhasí
totta a „csúnya” sebeket, kiráneigálta a rossz fogakat,

On is, vendége is
meg lesz elégedve, ha a ki- 

REX-FELE válóságáról és tartósságáról

TÉGELYES közismert

B o r o t v a s z a p p a n t

Egyéb

használja. A tégelyekhez bo
rotvaszappan betét külön is 
kapható.

Rex~féle kozm etikum ok
púderek, kölnivizek, 
brillantin, hajolaj stb. 
kimérve is elsőrangú 
minőségben és ol
csó árban kaphatók a 
szakiizletekben. Városi raktár:

PIAC UCCA 69. SZ-
Illaíszerlftr.

sőt még sorra járta a tanyákat is és ahol valami „rossz 
szellem’ megverte a marhákat és felpuffasztotta a 
szegény állat hasát, hát bizony nem késlekedett soká 
és borotváló késével egy jó nagyot kanyarított a sze
gény párán, amely erre az „orvosi beavatkozásra vagy 
meggyógyult vagy ami a legtöbbször megtörtént, más 
világba költözött! De volt ezeknél a „lenézett” borbé- 
lyi foglalkozásnál egy sokkalta megbecsültebb ága
zata is a borbély-kirurgusságnak! És ennek az ideje ak
kor érkezett el, ha háború ütött ki. Ekkor aztán nagy 
becsülete lett a borotvával dolgazó borbélymesternek! 
Mert ők voltak a harctér sebészei! Ők vágták le a sze
gény halálra vált harcos lábát, bizony sokszor még a 
saját életükkel is megfizettek érte, mert akkor nem 
volt „Vörös Kereszt”, genfi konvenció, katonakórház, 
meg efféle! Akkor ott künn a kartácsok záporában, a 
nyilak üvöltő sivításában dolgozott a borbély-kirur
gus, a legjobb esetben elbújt egy kocsi mögé, hogy 
„nyugodtan” elvégezhesse a rettenetes „operációt”! 
De vonzotta őket a dicsőség szomja, mert az a bor
bély kirurgus, aki ép testtel került vissza a háborúból, 
élte végéig eldobhatta a megélhetés gondjait, mert 
kirakhatta a firmatáblájára:

„Chirurgien de la guerre” „Háborús sebész- 
meser”. (Folyt, köv.)

Felhívás!
Lapunkul olvasó szaktársainkkal közöljük, hogy 

egy állandó rovatot vezetünk he a „Szakkérdések”  ro
vatát, mely kizárólag a szakmánkban előforduló prob
lémákkal lesz hivatva foglalkozni.

Kérjük szaktársainkat, hogy bármilyen szakkér
désben forduljanak bizalommal mar most is e rovat 
vezetőjéhez, aki válaszbélyeggel ellátott levelekre 
azonnal válaszol. ifj. Ramminger István.
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A kereskedelmi miniszter látogatása 
a kereskedelmi és iparkamarában.

A Miniszterelnök debreceni látogatásával kapcso
latban dr. Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi minisz
ter meglátogatta a debreceni kerületi Kereskedelmi és 
Iparkamarát, ahol a Miniszter vasárnap délelőtt féltíz 
órakor jelent meg.

Megérkezésekor Sesztina Jenő kamarai elnök fo
gadta a kereskedelemügyi minisztert az elnöki szobá
ban, ahol meleg és közvetlen üdvözlő szavak után dr. 
Radó Rezső főtitkár vázolta rövid szavakban a kama
ra életének jelentősebb mozzanatait, majd a Minisz
ter a kamara hivatal helyiségeit nézte meg és megis
merkedett a teljes létszámban megjelent tisztviselő
gárdájával.

A megtelt közgyűlési terembe lépő Minisztert szí
vélyes éljenzéssel és felállással üdvözölték az iparo
sok és kereskedők, majd Sesztina Jenő elnök tartotta 
meg bevezető üdvözlő beszédét, amelyben kérte, hogy 
az itt átnyújtandó kamarai memorandumba foglalt sú
lyos kérdéseket vizsgálják meg, az illetékes minisz
terek és az összkormány azzal a határozott akarattal, 
és jószándékkal cselekedjék a súlyos helyzet enyhíté
se érdekében, mint amilyen határozott akarattal és 
jószándékkal felruházottnak ismeri őket a közvéle
mény zöme. Tudatában van annak, hogy az általános 
bajokat a miniszter minden tekintetben jól ismeri, a 
memorandumnak éppen ezért az is a célja, hogy a spe
ciális bajok gyökerére is rámutasson és azokra is rá
terelje a kormány figyelmét.

A tetszéssel fogadott beszéd után Dr. Radó Re
zső főtitkár felolvasta a kamara memorandumát, 
amely 12 pontban foglalja össze azokat a kívánságo
kat, amelyek teljesítése elengedhetetlenül szükséges
nek látszik a gazdasági válság súlyának enyhítéséhez. 
A memorandum kifejezésre juttatja, hogy tudatában 
van a gazdasági válság világot átfogó, szélesölelésű 
elhatalmasodásának, amiből következik, hogy a vál
ság gyökeres gyógyítását csak széleskörű nemzetközi 
egyezmények hozhatják meg, azonban bizonyos kor
mányintézkedésekkel a válság tüneteinek enyhítését 
el lehet érni. Az enyhítő intézkedések elengedhetetle
nek, mert csak így várhatják be az érdekeltségek az 
igazi gyógyító folyamatot. És ezekre mutat rá a me
morandum, különösen hangsúlyozva a Tiszántúl két
ségbeejtő gazdasági helyzetét, amely az éveken át 
egymást követő elemi csapások következménye.

Memorandumában rámutat a kamara arra, hogy 
a közterheknek az adóalanyok teherbiróképességével 
való aránybahozatala elengedhetetlen és különösen 
szükséges ennek az elvnek az alkalmazása a kisiparo
sokra és kiskereskedőkre, akik soha nem tapasztalt 
nyomorúságos helyzetbe kerültek. A bankjegyforga
lom és a pénzeszközökkel való ellátás terén minden 
erőszakos beavatkozást (mint pl. infláció, devalváció) 
feltétlenül kerülni kell. Itt veszélytelen és üdvös hatá
sú intézkedések csak nemzetközi valuta egyezmények 
alapján tehetők. Szükséges az exporttevékenység te
rületének kiszélesítése és e célból az osztrák-magyar 
kereskedelmi megegyezés szellemében való tovább ha
ladás a külkereskedelmi politika terén.

Az indokolatlan versenyt támasztó közüzemek el- 
birhatatlan versenyét meg kell szüntetni. A kézmű
vesipar rettenetes helyzetben van, épenezért a teher

csökkentése mellett elsősorban kell részeltetni a még 
rendelkezésre álló közszállításokban. A kontárrende
let további szigorítása kívánatos. A kibírhatatlan szo
ciális terhek csökkentésén kívül az ÜTI autonómiájá
nak kiszélesítésére van szükség. Kéri még a memo
randum a vasúti és postatarifák leszállítását és a ti
szántúli rotációk versenyképessé tételét, az adóhátra
lékok behajtásának enyhítését, végül a kereskedelmi 
és iparkamarák szervezetének reformját és az Orszá
gos Ipartanácsban való állandósági tagsági hely biz
tosítását, végül azt, hogy a kamarák vonassanak bele 
minden gazdasági természetű szabályozás előkészítő 
munkálataiba.

A memorandum átnyújtása közben különösen 
hangsúlyozta a kamara főtitkára azt, hogy a mai hely
zet súlyosságát egyedül csak a munkaalkalmak terem
tése révén lehet enyhíteni, azért a munkaalkalmak te
remtését soha ne tévessze szem elől a kormány, csak 
az a fontos, hogy ezek a munkaalkalmak az ország 
közgazdasági berendezettségének tökéletesítését szol
gálják.

Ezek után élénk figyelem közben állott fel dr. 
Fabinyi Tihamér kereskedelemügyi miniszter. Saját 
szavai szerint nem mint vendég, hanem mint maga is 
üzletember akarja a megjelentekkel megbeszélni a 
mai helyzetet és a megtehető intézkedéseket. Ennél a 
kérdésnél két nagyon fontos szempontra kell figye
lemmel lenni. Az egyik szempont az, hogy a gazdasági 
élet egészséges alapokon nyugodjék. A gazdasági élet 
egészséges vérkeringése a pénz egészségétől függ, 
ezért elsőrendű fontosságú kérdés a pénz egészségé
nek biztosítása. A pénz egészsége pedig az államház
tartás egyensúlyától függ. Minden intézkedés tehát 
arra irányul, hogy az államháztartás egyensúlya biz
tosíttassák. Akik másként beszélnek, azok vagy déli
báb úton szaladnak, vagy rosszhiszeműek. Ezért he
lyesli ő a kamara memorandumának azt a kitételét, 
amely óva int a pénzkérdés terén való erőszakos esz
közökhöz nyúlásától.

Ennek a szempontnak a megvalósításához azon
ban szükséges, hogy a magyar társadalom különböző 
faktorai összetartsanak.

Ezután egyenként foglalkozott a kamarai memo
randumban foglalt pontokkal, hangsúlyozta, hogy nem 
lenne illő a mai helyzetben takarni a bajokat, épen 
ezért teljes őszinteséggel taglalta az egyes kérdése
ket, mint egy józanul számító kereskedő, aki tiszta 
fejjel kalkulál és nem bocsátkozik bele bizonytalan 
kalandokba.

Kijelentette, hogy ma már látják az utat, amelyen 
járni kell és látják a célt is, amelyet az úton el lehet 
érni. „Azt mondom és állítom, hogy látom az utat, 
amely kivezet ebből a káoszból, kérem tehát higyje- 
nek, bízzanak bennem, a kormányban, amely tudja, 
ismeri a bajokat és mindent elkövet, ami csak módjá
ban van, hogy a bajok súlyán enyhíthessen.”

Ezután Sesztina Jenő elnök pár meleg szóval be
rekesztette az értekezletet, majd bemutatta az érdek- 
képviseletek vezetőit, akik közül Vági István ipartes
tületi elnök, a kézműves iparosság rettenetes helyze
tére hívta fel a miniszter figyelmét.

Ennek végeztével a miniszter a megjelentek él
jenzése közben a kamarából eltávozott és a miniszter- 
elnök zászlóbontó nagygyűlésére ment. (n—y)
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FELHÍVÁS LAPUNK ELŐFIZETÉSÉRE.
Lapunk ezen számához az előfizetés beküldéséhez posta

csekket mellékeltünk. Kérjük lapunk szíves támogatását s egy
ben legszélesebb körben való terjesztését előfizetések szem
pontjából. — Szerkesztőség.

KOZMETIKA
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A levegő szerepe a bőr ápolásában.
Sorra veszem itten a természet összes tényezőit. 

Kezdem mindjárt legelőször a levegővel.
A levegőnek óriási szerepe van az ember életé

ben. A levegő tartalmazza az élethez nélkülözhetetlen 
oxygént, mely nélkül élet el sem képzelhető. Az em
ber is oxygént lélegzik be, mely a vérbe jutva a fel
vett táplálékok feldolgozásában u. n. elégetésében 
játszik szerepet és végül mint egyik anyagcsere vég
termék a kilélegzett levegőben széndioxyd alakjában 
távozik el a szervezetből.

A levegő anyaga, mint olyan egyrészt hőfokával, 
másrészt mozgásával szenved a bőr életében és patho- 
logiájában, A testet rendesen csak a ruhával nem fe
dett részen éri a levegő hatása, de ha fedetlen akkor 
az u. n. légfürdőzés alkalmával ismételten a hűvös le
vegő közvetlen hatása alá kerül, úgy, hogy a körben 
futó erek és idegek hozzá szoknak a levegő hatásához 
és a hűvös behatás folytán fokozott véráramlással re
agálnak. Az ilyen u. n. légfürdő tehát a bőr anyag
cseréjét élénkíti és a bőrt magát megedz).

Igen ajánlatos ezért minden ember számára a 
légfürdőzés, melynek legegyszerűbb módja, ha reggel 
az ágyból kikerülve 10—15 percig tartózkodunk vala
mely nyitott ablakú szobában s közben nehány egy
szerű testgyakorlatot végzünk. A légfürdőket termé
szetesen nyáron kell elkezdeni, hogy a szervezet fo
kozatosan szokjon hozzá a mind hűvösebb hőmérsék- 
hez.

Amíg a levegő hőmérsékének csökkenése ilyen 
kedvező hatással van a bőrre s általa közvetlen az 
egész szervezetre, mert megvéd a meghűléstől is, ad
dig a levegő mozgása, már legtöbbször káros hatású 
a bőrre.

A mozgó levegő, vagyis a szél kiszárítja a bőrt, 
mely ezáltal érdessé, reszelőssé válik s különösen té
len ez arcon, kézháton, ujjak között és az ajakon be 
is repedhet a bőr, mely nehezen gyógyuló igen fájdal
mas sebek fenntartója lehet. Ezeket megelőzhetjük, 
ha a veszélyezett területeket, jóféle zsiradékkal, ke
nőccsel vagy krémmel bekenjük. Az ajak számára 
elegendő az esetenkénti vaselinezés, a kezek számára 
és arcra jó esetenkint a lanolin krém, melynek feles
legét letöröljük.

A levegőt használjuk végül gyógyításra is. A 
meleg levegőt, melyet az u. n. Főn-készülék segélyé
vel juttatunk a bőrre alkalmazzuk, a láb, kéz, arc és 
arcvörösség kezelésében is.

Dr. Bősze Lajos.
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. Cime: Debrecen, Ferenc József út 59. I. cm. Tele
fon 11-82.

ÉRTESÍTÉS! FONTOS!
Tudomására hozom a t. Kollégáimnak, hogy 1933. 
március hó 19-én Debrecenben tartandó ORSZÁ
GOS VERSENY FÉSÜLÉS keretében bemutatom 
az általam forgalomba hozott

„INNQCAMIN”
nevű közismert és 100%-ig méregmentes folyé
kony hajfestéket. Egyben felhívom a Kollégá- 
gákat, hogy amelyik városban még nincs leraka
tom oda szívesen adnék egy lerakatot, a feltéte
lek miatt levélben lehet érdeklődni és rendelést is 
erre az alábbi címre kérem, melyet posta fordul
tával szállítok.

RANDAULÁSZLÓ
„INNOCAMIN" HAJFESTÉK VEZÉRKÉPVISELET

BUDAPEST I. KÉR.,
Horthy Miklós út 76. IV. em. Telefon: 581-78.

VIDÉKI LERAKATOK:

Újpest: Bárány Csaba, Árpád ut 71.
Baja: Kemény József.
Szeged: Dudás Sándor, Tisza Lajos körút 3. 
Miskolc: Kosahuta Pál.

H Í R E K .

Felhívás a debreceni Karlársakhoz!
A helybeli Kartársak a Szaklapot példányonként 

özv. Szász György né Piac ucca 64. sz. alatti trafikjá
ban, mint helybeli egyedárúsítónál szerezhetik be, 
Ugyanott a Szerkesztőség megbízást adott az előfize
tés és hirdetések felvételére. Budapesten az előfizetést 
és a hirdetést Csernyák József kartársunknál IX. kér. 
Lónyai ucca 49. szám alatt lehet feladni. Másnak sem 
előfizetés, sem pedig hirdetés felvételére, úgy helyben, 
mint vidéken megbízást nem adott, ezek szerint ha 
bárki kísérletet tesz, kér jük a hatóságnak átadni, egy
ben szerkesztőségünket értesíteni. — Szerkesztőség.

Esküvő. Kőnig Ilonkát, a Marosvásárhelyen megjelenő 
„Fodrász Újság" felelösszerkesztő és laptulajdonos leányát, 
nőül vette Hargitay János városi tisztviselő Marosvásárhelyen. 
Gratulálunk!

Halálozás. Schiszler Dezső úri és hölgyfodrászmester kar- 
társunk, 1933. évi február hó 5.-én (i2 éves korában Mátészal
kán elhunyt. Temetése február hó 7.-én délután volt Mátészal
kán rendkívül nagy részvét mellett.

A hülgyfodrászsegédek orsz. egyesületének köréből. A
Budapesti Országos Hülgyfodrászsegédek Egyesülete f. évi 
január hó 31.-én tartotta évi rendes közgyűlését. Ezen köz
gyűlésen a következő tisztikart választották meg egyhangú
lag: elnök: Marsi Pál, alelnök: Gömő Pál, titkár: Vértessy Ist
ván, jegyző: Haumann József, háznagy: Szlatky Sándor, pénz
táros Gerébi Lajos, számvizsgálók: Sebők Mihály, Sinkulák 
Emil, Győri Ferenc, ellenőrök: Kerekes Andor, Leitgéb József.
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Lapunk Felelősszerkesztője minden héten csütörtökön este 
7 órától 9 óráig- az Iparoskörben (Simonffy u. 1. sz. II. emelet) 
található, amikor is szívesen rendelkezésre áll a kartársaknak.

Kivel rendeztessiik be üzletünket úgy, ahogy ezt mi el
képzeltük magunknak s amellett olcsó is legyen, amikor üzle
tet akarunk nyitni. Magunknak elkészíteni nem a legcélsze
rűbb, mert eddig még mindég beigazolódott, hogy az így elké
szített berendezés előállítása jóval túlhaladta az. előirányzott 
összeget s amellett nem a kívánságainknak megfelelőt kap
tuk. A készen vásárolt bútornak a legnagyobb előnye, hogy 
látjuk, sőt kiválaszthatjuk azt a berendezést, ami éppen a leg
jobban tetszik. Hol vegyült tehát üzletünk berendezését, hogy 
minden tekintetben teljesen meglegyünk elégedve. Csak is olyan 
cégnél, amely sok-sok éves tapasztalattal bir s így a legna
gyobb hozzáértéssel rendez be minden zsánerű üzletet. A mai 
viszonyoknak megfelelően, a legolcsóbban: Halász Ödön fod
rászberendezési és felszerelési cég (Budapest, VII., Csengery u. 
2tí. sz.), az elmúlt évek folyamán számtalan Ízléses, olcsó és 
praktikusan berendezett úri és női fodrászüzletek berendezé
sével tette szakmánkban közismertté nevét. Halász Ödön nrn- 
tabutor raktárát és fodrászfelszerelési szaküzletét okvetlen 
keressük fel, mielőtt bármire is szuuségünk volna, mert itt 
feltétlenül magtaláljuk mindazt, amit keresünk, miután a cég 
raktáron tart minden megfelelő üzletberendezést, valamint a 
szakmánkban elképzelhető összes fodrászkellékeket, óriási vá
lasztékban. Ajánljuk ezen szolid és olcsó céget kartársaink 
figyelmébe.

A H. O. N. Sz. kérelme. A 11. (). N. Sz. a következő ké
relemmel fordul kartársainkhoz. Amennyiben rajzolói mun
kára lenne szüksége bárkinek, úgy forduljon bizalommal a 
helyi Csoporthoz (Dobozi átjáró), ahol minden munkát a leg- 
méltánvosahb díjazásért készítenek.

A h l .  ( ) .  N. Sz. bármilyen régi hiányos elrajzolt és el- 
szintelenedett kép után is készít nemesi címereket művészi 
aquarell kivitelben, egyben minden terv, vázlat kidolgozása, 
másolás, kőnyomatos eljárással való színes sokszorosítást. Tab- 
lók, oklevelek tervezése, díszítő írások és feliratok szaksze
rűen készülnek.

Különösen felhívjuk és felkérjük azokat, akik ábrákkal 
ellátott könyveket adnak ki, hogy ezen ábrák rajzolását a 
H. O. N. Sz. Csoporttal végeztessék.

Minden legkisebb értékű megrendelés egy mostoha kö
rülmények között élő hadirokkantnak megsegítését szolgálja.

Illustris vendége volt február 9-én a Budapesti Nöifodrá- 
szok Mesterszövetségének. R ó b e r t  Mas, a párisi prof. I. 
Mas cég junior főnöke időzött rövid ideig kartársaink köré
ben, ez alkalommal szakszerű előadásban ismertette a hajfes
tészet érdekesebb újításait. Többek között megemlékezett a 
cég által hosszú gyakorlati kísérletek eredménye után gyár
tott „Kiva" folyékony rapid hajfestékről, amely 21 színárnya
latban készül, s amely rövid időn belől Magyarországon is 
forgalomba fog kerülni. A „Kiva” festés gyors, tökéletes, biz
tos és állandóan egyenlő színhatást eredményez, ára a mai 
viszonyoknak megfelelően igen olcsó lesz. Bejelentette Mas 
professor azt, hogy a szavatossági biztosítás 300.000 frank 
értékben kiterjed minden egyes hajfestés esetére és azt Ma
gyarországra is érvényesítette. Ez az újítás óriási előnyt és 
biztonságot jelent a Henné L’Orientol és a „Kiva” rapid fes
tékkel dolgozó kartársainknak. Az előadást, mely francia nyel
ven folyt le, Fohs Ödön tolmácsolta szakszerűen. Az előadást 
Kranitz Árpád elnök köszönte meg, s az ő kifejezett kérel
mére R. Mas prof. megígérte, hogy a legközelebbi gyakorlati 
bemutatót is ismét személyesen fogja bemutatni.

Változás lapunk megjelenésében.
Szerkesztőségünk ezúton tudatja úgy a Kartár

sakkal, mint az érdekeltekkel, hogy Szaklapunk ezen
túl nem minden hó l-cn. hanem minden hó 15-én fog 
meg jelenni. Ezek szerint lapunk legközelebbi száma 
f. évi március hó 15-én fog megjelenni. Lapzárta min
den hó 5-én. Ügy a kéziratok, mint bármilyen a lap
ra vonatkozó dolgok ezen ideig küldendők be.

Szerkesztőség.

Kartársaim! Terjesszétek és pártoljátok a vidék legelső 
Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapját! Mindnyájunk jogos érde
kében küzd iparunk és mindnyájunk boldogulásáért!

APRÓ HIRDETÉSEK.

Az apróhirdetések díja szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére ti fillér. Az összeg levélbélyegekben 
is beküldhető a szöveggel. Vastagabb betűvel szedett hirdetés 
dija kétszeres. Legkisebb hirdetés díja 1.— pengő. Azon hir
detés, melynél a hirdetési díj mellékelve nincs, nem közültet
nek. Kéziratokat és leveleket a szerkesztőség nem ad vissza. 
Válasz levelekre, válaszbélyeg mellékeléséve/ ad értesítést a 
Szerkesztőség.
Nagy városban, modern hölgyfodrászat, kozmetikával és illat

szertárral, (i személyre berendezve, családi okok miatt 
olcsón eladó. Gondtalan megélhetést nyújt. Megbízott 
e szaklap felelősszerkesztője.

Debrecen legjobb helyén úrifodrásziizlet, amely 80 éve áll fenn, 
biztos megélhetést nyújt, sürgősen elköltözés miatt ol
csón eladó. Megbízott e szaklap felelősszerkesztője.

Budapesten fodrászüzlet úri, női hat alkalmazottal, daurwelle 
bevezetve, vezetés hiánya miatt eladó. Átvételhez hatezer 
pengő szükséges. Bővebbet l.ónyai u. 49. fodrásznál.

FIGYELEM! Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon 
bizalommal Nagy Gábor szerkesztőhöz Debrecen, — 
Gyöngyvirág ucca 3. szám. — Válaszbélyeg melléke
lendő!

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Tatabánya. Közleménye későn, lapzárta után érkezett, 
nem közölhettem. Sorra fog kerülni verseivel együtt.

T. .1. Helyben. Közleménye a verseny miatt nem aktuális, 
de helyszűke minti sem közölhettem volna. Mivel közérdekű 
sorra kerül.

Helybeli. Mindenkinek a magatartása, viselkedése és ki
jelentése, egyéniségét, intelligentiáját és korektségét a leghí
vebben tükrözi vissza.

Felelős szerkesztő és kiadó-laptulajdonos 
NAGY GÁBOR borbély és fodrászmester.

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 20-89.
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AI  BCEHAI-féle borotváit asz Orsszágos Kész- 
m űves Ipari Tárlaton asz eszü stk osszoru s  
mesterdiffal lettek
kitüntetve! ....... ......—

A BLEHA név teljes garanciát nyújt.

A legkényesebb fodrász igényeknek 
is megfelel a BLEHA 25-ös 
borotva, francia él ára P

Ajánlom ax általam k észített 19 cm 
(yosszu Non plus ultra tjajvágóolló- 
Itat, m elyek  fjomoruan vannak k ö 
szörülve, nem tolnak és  a legfino
m abb angol K a lser Ellison Sf)efe- 
el borotva-acélból k észü ln ek , 
ára 6-— pengő.

Bleha 24--/8 a legkeskenyebb 
borotva francia éllel . . . 4 20 P 

Bleha 25-ös borotva minden 
szélességben Vs. 5/ö és °/8
francia é l ..................... 5'— P

Bleha 27-es francia él . . . 4 20 P
Bleha 28-as francia él . . . 4'20 P
Bleha 29-es francia él . . . 5 — P
Bleha 50-es fél homorú él . 7 — P
Bleha 7 6 ..........................8 — P
Bleha 20-as homorú él . . 7 20 P
Bleha—Supra fél francia él . 6 — P
Bleha—Supra fél homorú él . 7 — P
Bleha—Szecskö francia él . 4'80 P

BLEHA FERENC BUDAPEST,
EZÜSTKOSZORUS KÉSMÜVES- ÉS MÜKÖSZÖRÜS MESTER VILMOS CSÁSZÁR UT 27

F igyelem

12 OLCSÓ CIKK!

PAPP LAJOS
ILLATSZERTÁRA

SZENZÁCIÓS
ÁRAJÁNLATUNK!

DEBRECEN
CSAPÓ U. 58. SZ.

I2 drb haj cakkszorító ............................... ... P —.20
'A  kg finom Illatos púder .........................
1 III. finom erős illatú kölnivíz 8 féle

... P —.50

különlegesség ............................... ... P 5.—
1 lit. dióolaj barna illatos .........................
1 kg. Schiitzer-Albus vagy öttorony

... P 3.60

borotvaszappan ............................... ... P 2.40
1 drb. vérelállító stlft ............................... ... P —.16
1 drb lila timsó .......................................... ... P —.28
1 drb Matador fodrász fésű ................... ... P —.70
K kg. körömlakk 3 színben ................... ... P 4.—
1 dkg. Kyx körömfényesitő por .............
1 drb 3 sarkos netz kendő 3 színben

... P —.30

ondoláláshoz ............................... ... P —.50
12 drb Neverrip guru...? ......................... ... P 1.20

Vidékre utánvéttel! 
Csomagolást nem számítunk!

FIGYELEM!
VILLANY | | j

ONDOLALO GÉPÉT
VEGYEN! Megrendelhetők

NAGY GÁBOR
fodrászmester, lapunk felelős szer
kesztője címén a következő gépek:

PRINZESS,
DÍVA,
EURÓP,
RÁDIÓ,
FUVA
gépek készpénzáron és 
részletre.

Kérjen árajánlatot!

Örök ondoláláshoz 
legfontosabb kel
lék a jó gép!

DEBRECEN,
Gyöngyvirág ucca 3. szám.
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