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Az első évforduló.
írta: Olasz Vilmos dr. keresk. és iparkamarai h. titkár, 

Debrecen.
Nem világot rengető nagy események évforduló

járól van szó. Nem hangos harsonák éles szavával kell 
ma a nagyközönség figyelmét csatasorba állítani, 
csak egy percre álljunk meg. Álljunk meg addig, amíg 
egy-pár keresetlen szóval üdvözöljük az egy évvel 
ezelőtt gyermekcipőben elénk tipegő „Vidéki Úri és 
Hölgyfodrászok Szaklapjáét életének első évfordu
lóján.

Az egy évvel ezelőtt hozzánk bekopogtatott ide
gent, formás köntösében, ma már kedves ismerősnek 
tartjuk, akinek havonkénti eljövetelét, mint kedves 
barátunkét szívesen látjuk. S a hű barát, egyre erő - 
bődéi léptekkel, pontosan mindig fel is keres bennün
ket. Eljön és magával hozza a szeretetet, a tanítást, 
az útmutatást és a kitartásra irányuló buzdítást. . .

Elhozza a fejlődés, a haladás, az ipar, a szakma, 
a nagyközönség és a szakmai ipar gyakorlói iránt ér
zett szeretetet. Fiatal tarsolyában, ott találjuk a gya
korlott iparttizők élesszemű értékes meglátásait, meg
figyeléseit, tanításait, szeretettel telített feddéseit és 
jóindulatú útmutatásait. Ólomkatonái a jobb jövőbe 
vetett hit erejével hívnak a létért való küzdelemre, s 
feledtetni óhajtják a jelen ezer bajait. A megértés és 
egymás iránti megbecsülés szavával derekasan küzd a 
szakma szebb és boldogabb jövőjéért és gyakorlóinak 
jobb és gondtalanabb megélhetéséért. A nehéz idők 
szülöttje e szaklap. Egy év szorgalmas, kitartó és lan
kadatlan munkálkodásával, a szakmai élet fejlődésé
nek, a haladásnak és az élni akarásnak eredményes 
munkása lett.

A nehéz idők ezer gondjaival kövezett útján, ha 
lassan is, de biztosan, egyre halad kitűzött céljának 
megvalósítása felé!. ..

Célja: minél teljesebb megértést és megbecsülést 
teremteni a szakma gyakorlói között s ugyanezt biz
tosítani magának a szakmának. A szakma gyakorlói

nak jólétét biztosítani, az ipari szakma munkaadóinak 
pedig kifogástalan és szép munkát nyújtani. A kitű
zött cél nemes, a cél megvalósítására irányuló munka 
önzetlen és kitartó.

A szaklap e célját látva, őszinte szívvel üdvözöl
jük életének mai határkövénél, a lapot, annak veze
tőjét és munkatársait. Ezen első évfordulón, úgy a 
magam, mint a lap barátai nevében kívánom, hogy 
évek hosszú során át működhessen a köz érdekében. 
E munka pedig hozza meg azt a teljes sikert, azt az 
igaz megértést és hathatós támogatást, a lap hatalmas
sá nőtt olvasótáborától, amelyre eddigi munkálkodá
sával is, már magát valóban méltóvá törekedett tenni!

Kulfúrfölény__
írta: Nyitrai József, Miskolc.

Nem az általános magyar kultúráról s az utóbbi 
évtizedben annyiszor elcsépelt kultúrfölényről óhaj
tunk szőlani, hanem a saját szakmánk — a borbély és 
fodrász ipari szakmának — egyes kiemelkedő alakjait 
kívánjuk példaképpen cikkünk keretébe beállítani és 
ezen keresztül rávilágítani arra, hogy szerény iparunk 
terén milyen értékeit találhatnánk, illetve élvezhet
nénk kuítúráltságunk fölényeinek. Néhai Bányász 
Henrik (aradi) középiskolai tanár kartársunkat iktat
juk be elsőhelyre, aki felsőiskolai kiképzése közben 
édesatyja műhelyében olyan kiváló tökéletességgel sa
játította el iparunkat, hogy midőn tanári diplomáját 
kezébe kapva, otthon a falra akaszthatta: egyenesen 
külföldre ment és Londonban, Párisban, Rómában, 
Berlinben jeleskedett s midőn mind az említett helye
ken a saját tapasztalatai szerint leszűrhette az oda
kint észlelt szakmai előhaladásnak magas színvonalú 
kultúrfölényeit, csak akkor jött haza, hogy itthon 
munkához látva, kezeibe vegye az ősi borbély és fod
rászműhelyt.

Sokan lemosolyogták. Maga az édesatyja is 
megkérdezte: „Fiam, minek küzdöttél, több mint két
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évtizeden át, ha most örökömbe kívánkozol és sarok
ba hajítod a tanári diplomát?”

A sokat tapasztalt és dolgai felől teljes meggyő
ződésben élő ifjú nyugodtan válaszolta:

„Azért kedves atyám, hogy példát statuáljak: 
milyennek kellene lenni, milyennek kellene magát ké
pezni, általában a magyar iparosságnak.”

Bányász Henrik neve — idézett mondását követő 
alig egy esztendőn belül — nemcsak szűk hazánk te
rületét, Nagymagyarországot, hanem a művelt külföl
det is végig bejárta és 6000 példányban kiadott szak
könyvét az utolsó példányszámig elkapkodták.

Édesatyja akkor látta csak, amidőn üzletüknek 
nagyszerű kiépítésén túl, egyetlen kiadott munkájá
val, több mint húszezer koronát keresett fia, hogy 
miért dobta a sarokba tanári diplomáját!. . .

Egy példája ez csak a szakmánk köréből kiemel
kedő jelesek sokaságának. Hol vannak a többiek: Kö
riig Károly, Cserzy Mihály, Balassa István, Gáspár 
Testvérek, Ángyán Béla, Csupla Lajos stb., akiknek 
neve említésétől még ma is hangosan megdobban az 
egyhangú köznapiasságnak szürkeségében vergődő 
borbély szíve, hiszen az említettek is borbélyok vol
tak mind és mégis milyen magasan ívelő pályát fu
tottak meg szellemi kulturáltságuknál fogva az alul
maradott kartársak felett. Vagy, hogy e cikk írója a 
saját környezetéből (Miskolcról) is bekapcsoljon itt 
egy példát: Kerekes József kartársat említi meg a 
szerényebbek között! Aki midőn évekkel ezelőtt észre
vette iparunk romlását, azonnal áttért a kereskedelmi 
pályára is és ma nehéz ezreket érő illatszertár felett 
rendelkezik. Honnan merítette az erőt, hogy ősfog
lalkozásának süllyedő hajóját elmeriilés ellen bizto
sítsa? Mi vétette észre környező ipartársaiva! azt a 
belső értéket, amely az IpOK-képviselőknek a sorába 
emelte fel őt? Nem-de a kultúrfölény, a rátermettség 
mentette meg lent és emelte fel az általa megérde
melt magaslatra; ahonnan ma könnyen elviselheti 
szakmánk lezíillöttségének nyomorúságait.

A szemléltető példákat tovább is lehetne foly
tatni, hogy a szerény borbély és fodrászipari pályán ki 
mire vitte föl; ellenkezőleg: ki mire vihetné a saját 
személyében bírt kultúrfölény mellett. Tegyük fel, 
hogy közülünk valaki — joggal — ezt írhatná föl 
firmatáblájára: „IJr. X. Y. kozmetikai fodrász.”

Alcím: Ismerője az összes haj, szakái és bőr be
tegségnek!”

Azt hiszem kétség sem fér hozzá, hogy a mai 
gazdasági körülményeink mellett is, mit jelenthetne 
ez a mai elesettekkel szemben!

Nem folytatom tovább. A felsorolt példák nap
nál is fényesebben világítják be a követendő utat. Or
szágosan szervezni ipari szakmánkat, hogy egyesült 
erővel felállíthassuk az Országos Borbély és Fodrász 
Iparkamarát, amely hivatva lesz a megfelelő felső- 
iskolai előképzettségben részesített jövő generációk 
részére a továbbképzést biztosítani. Nem kell ehhez 
más, csak saját magunknak és szakmánknak megbe
csülése; melyet úgy érhetünk el, ha a fenti eszmékért

szakosztályonkint síkra szállva megindítjuk az orszá
gos szervezést és mától kezdve csak olyan tanítvány
jelölteket alkalmazunk, akiknek magasabb iskolai 
képzettségük van.

Lehet, hogy eleinte kévés jelentkező lesz, de eb
ben az esetben azt az előnyt nyerjük, hogy teljes 
mértékben megszűnik a tanonc túltengés, ami idők 
múltával mentesítheti majd iparunkat a kontároknak 
vámpirhadától.

JÍ5? e ls ő  év után__
. . . Egy éve múlt annak, hogy útnak indítottam 

lapomat, a Vidéki Úri- és Hölgy fodrászok Szaklapját. 
Ez az első év, — mint minden első megkezdett út — 
nehéz volt. De ezen nehéz utat le tudtam küzdeni a 
Kar társaim megértő pártfogásai és munkatársaim ön
zetlen munkájai segítségével. Számottevő a hirdető 
cégek nagyszámú tábora is, amely részben hozzájárult 
a lapom állandó fenntartásának a lehetőségéhez.

Tőlem és munkatársaim által, úgyszintén a nyom- 
davállalat is (Pannónia nyomda) igyekeztünk a leg
jobbakat nyú jtani minden tekintetben, s ígérem, hogy 
ezeket az irányelveket továbbra is minden körülmé
nyek között megfogom tartani.

Ha néha-néha fölemeltem tiltakozásomat a lapom 
hasáb jain, akár személyi vagy társadalmi vonatkozás
ban, azt csak a közért, mindnyájunkért tettem. De fo
gom lenni továbbra is! Ezekért jogtalan gáncsvetések 
érhetnek és értek is, de meg jegyezni vagyok kényte
len az igazságért, hogy valótlan közlések vagy azok
nak elferdítése elő soha nem fordult, mert szükséges
nek tartottam az ilyen közlések előtt azok valódisá
gáról személyesen meggyőződni. Sőt néha-néha, ha 
élesebben, bántóan volt a közlemény megírva, tekin
tet nélkül a cikkben foglalt dolgok valódiságára, nem 
éltem a sajtótörvényben biztosított jogommal, hanem 
igyekeztem azokat a lehetőségig letompítani.

Most, amikor ezen első évet lezárom, nyilvános 
köszönetét mondok lapom olvasóinak, munkatársaim
nak és hirdető feleimnek és kérem őket tartsanak meg 
továbbra is pártfogásukban mint eddig, én pedig ígé
rem, hogy továbbra is dolgozni fogok a kitűzött cé
lomért ,,iparunk javáért és mindnyájunk boldogulá-

Nagy Gábor, 
felelősszerkesztő.

A kereskedelmi miniszter élénkebb tevékenységet vár 
az ipar testületek tril. Fabinyi Tihamér kereskedelmi miniszter 
az ipartestületekhez intézett rendeletében hangoztatja, hogy 
az ipartestületek nem töltik be teljesen a maguk hivatását. 
A miniszter követeli az iparosok szakmai és általános tovább 
képzésére szaktanfolyamok, előadások rendezését, a tagok
nak tanáccsal, jogsegéllyel ellátását, az ínségbe jutott tagok 
anyagi támogatását, az alkalmazottak, tanoncok segédek 
megbecsülését, tovább segítését, s általában az ipartestületi 
élet és munka elevenebbé tételét.

Art ei Coiffure és Elra Bella
francia hölgyfodrász divat- és szaklap, 2 db 40X28 cm. nagy
ságú színes mélynyomást! kirakatkép melléklettel.

Megrendelhető e lap kiadóhivatalában, vagy 
Schacherl Dezső Budapest Vili., József utca <>2. szám. 
Ára havi l> 1.50 és portóköltség. Fizetendő havonta
előre. Portóköltség 20 f. Megjelenik minden hó 12-én
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Iparunk általános sérelmei.
Iparunk általános sérelmei címen, egy állandó ro

vatot tartunk fent, melyben közölni fogjuk az iparunk
ban előforduló sérelmeket. Ezen rovatban közüliekre 
Kartársaim az észrevételeiket tegyék meg, hogy ez
által mód és alkalom legyen a helyes orvoslásra!

S. 0. s.
írta: Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.

Minden rosszat a világégés és az azt követő for
radalmak számlájára írnak. Mát ami igaz, az igaz. Ha 
a világháború lavinája meg nem indul, akkor valószí
nű, hogy az én mostani írásom nem kesergés lenne, 
hanem okvetlen vígabban szólna. És hova lett a víg- 
ság?l Hova lett a sok-sok minden, amiben a világégés 
előtt, ha nem is duskálkodtunk, de nyugodtan éltünk . 
Eleget tudtunk tenni állampolgári és társadalmi kö
telezettségeinknek. A kisiparosok igen nagy része még 
egy kis házat, egy kis darabka szöllőt, földet is tudott 
magának szerezni. De ez már mind csak a mullté. A 
mai, illetve a világégés utáni lehetetlen állapotok el
vittek mindent. A kisiparost — akármilyen szakmabeli 
is — tönkretette a munkanélküliség, a pénztelenség, a 
nincstelenség, a rengeteg sok-sokféle adó. A mi szak
mánkra különösen ránehezedett a sors sújtó keze. 
Igaz, hogy ebben minket is sok mulasztás terhel. Hogy 
csak egyet említsek, nincsen meg közöttünk az össze
tartás. De én hiszem, hogy nagyon is megközelítem az 
igazságot, amikor azt mondom, hogy a mai iparvé
delmi törvényeink nem megfelelőek. Iparengedélyük 
van olyanoknak, akiknek nemhogy üzletnyitási lehe
tőségük volna, de még csak lakásuk sincsen és az ilye
nek gyártják a tanulók légióit. Szerény nézetem sze
rint, akinek üzlete nincsen, vagy van ugyan üzlete, de 
kölcsönvett iparengedéllyel kontárkodik, ezeknek nem 
volna szabad tanulót tartani, mert hiányzik náluk az 
erkölcsi alapja annak, hogy tanulót neveljenek. Ezek
nek aztán a szakmai tiszteségről halvány fogalmuk 
sincsen, de nem is lehet. Felszabadulva, elhelyezkedni 
nem tudnak és elkezdenek házalni, de mivel sem üz
leti, sem állami, sem semmiféle terhet nem viselnek, 
olyan szemérmetlen árakat diktálnak, hogy mi, akik 
még igyekszünk a szakma nívóját fenntartani, ilyen 
árakért dolgozni képtelenek vagyunk. Viszont, ha a 
kontárokat feljelentjük megbüntetik őket 2 esetleg 5 
pengőre és így vígan házalnak tovább. És mi ennek a 
következménye? A gyengébb fizikummal rendelkezők 
tönkremennek, mert az ő vendégeit szedi el a kontár! 
Az eredmény pedig nyomorúság, semmiféle kötele
zettségnek nem tud, de nem is akar eleget tenni, mert 
behajtani rajta úgy sem tudja semmiféle hatalom. De 
ez nemcsak a mi szakmánknál van így, hanem a többi 
iparágaknál is!

Én nem vagyok az, aki sebeit mutogatja, de ezek 
az állapotok a tisztességes iparost is megtántorítják. 
Mert az egyik semmi terheket sem visel — és ilyenek 
sokan vannak — míg a másik nyög alatta.

Uraim! Gyors segítséget kérünk, a még köteles
ségüket teljesítő iparosok részére, mert már igazán 
nem bírjuk soká!

„HENNÍC FLORAL E G Y PT IEN "

A múltért.
20 éves barátságunk alkalmából
Kormány Barnabásnak ajánlom.

írta: Nemess Endre, Nyíregyháza.
Húsz év távlatából,
Elmosódott árnyak 
Sötét, zord jelenbe 
Vissza-vissza járnak.
Vadvirágos rónák 
Szivünk lelkünk vágya 
A megszakadt útra 
Vissza megyünk vágyva.

Tavaszi szerelmek 
S lázas szívverések 
A múltak jó  Barnám,
Istenem, de szépek.
Gyermekitjú kézzel 
Rózsákat tép kezünk 
S vágy tavaszainkra,
Vágyón emlékezünk.

. . .  Derengő ha jnalok,
Szép tavaszi éjek . , .
Mely ajkunkról szárnyalt 
Szép volt minden ének.
Káromlást akkor még 
Sosem ismert ajkunk.
A hamvas ifjúság 
Óh de szép volt rajtunk.

. . .  Ma .. . szélnek engedve 
Mint hervadt virágok,
Siratunk sok színes 
Semmibe tűnt álmot.
Arcunkon borongás 
S csöndes őszi bánat.
Régi kedvünk többé 
Fel már sohsem támad? . . .

Nyíregyháza borbély-, fodrász és női- 
todrászíársadalmának döntése 

a vasárnapi teljes munkaszünetről.
írta: Nemes Endre, Nyíregyháza.

Lapunk legutóbbi számában megírtuk, hogy a vá
rosunk polgármestere Stádelmann Károly kezdemé
nyezésére 7712/1933. K. számú véghatározatával el
rendelte 2 hónapi időtartalomra a próbaidős vasárnapi 
teljes munkaszíinetet. A szakosztály vezetősége ezen 
véghatározatot megfelebbezte és a polgármester hatá
rozatát Szabolcsvármegye alispánja feloldotta, egyben 
visszaküldte azzal, hogy rendeljék el a vasárnapi álta
lános munkaszünet ügyében a névszerinti szavazást.

A polgármesteri hivatal e célból szeptember 13.- 
ára minden borbély-, fodrász- és nőifodrász címére 
idézést küldött, amelyben felszólította a kartársakat 
a szavazás, illetve nyilatkozat tételre való megjele
nésre.

Hétfő délelőtt 9 óra . . .  A városháza ilyenkor még 
néptelen emeleti folyosója megélénkül. Borbélyok lót- 
nak-futnak rajta lázas izgalommal. . .
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Benyitunk az iparhatósági biztos hivatalos helyi
ségébe, aki a tőle megszokott kedves szívességgel fo
gad bennünket és megmutatja az íróasztalán felfek
tetett két felzettel ellátott, de még aláíratlan tiszta 
ívet. Ezek közül egyik azok részére, akik a régi rend
szernek a hívei, a másik pedig azoknak, akik az álta
lános vasárnapi munkaszünetet óhajtják. A szakosz
tály megbízottjai óráról-órára figyelik az aláírásokat. 
Az egyik ív még teljesen üres. A másikon már 13 alá
írás. í 1 óra. Az egyik íven 29 aláírás, a másik még 
mindig üres. Már majdnem minden borbély leszava
zott a régi rendszer niellett. Tizenkét órára pár kivé
telével az összes nyíregyházi borbély-, fodrász és nöi- 
fodrászok leszavaztak. Az általános vasárnapi munka
szünetel akarók tisztájára mindössze egy aláírás ke
rült, vagyis elbukott az általános vasárnapi munka
szünet gondolata.

A harcok egyidőre véget értek . . .  Hogy a !e- 
szavaztatás ilyen szépen, súrlódás és pártatlanság nél
kül ért véget, ez Tóth László iparhatósági biztos ér
deme. Ami pedig az erkölcsi sikert illeti, az .láger dá
nos szakosztályi elnöké, aki közel öt éven át küzdött 
önzetlenül, sokszor elösmerés helyett gánccsal és gyű
lölettel fizetve az egyetemes szakmai érdekekért, akit 
a jelek szerint a közel jövőben a szakosztály éléről az 
idők szava magasabb pozícióba fog szólítani.

A múltat idézem a régi jó 
fodrászok életéből.

Csikes Ferencről__
írta: Törzsök József, Debrecen.

Gubbasztva ülök a „Hullaház” borpárás termében 
és a gondolatom a múltak ködös honában bolyong. 
Lassan-lassan megtelnek az üres helyek. A körülöt
tem lévő asztaloknál poharak koccannak össze és amint 
a jelenlévők dalba kezdenek, elébem toppan Csikes 
Ferenc borbély- és fodrászmester, a régi világ gáláns 
alakja . . .

Csikes Ferenc 1866-ban született Budapesten. 
1884-ben lett segéd Debrecenben. 1884—1890-ig kezé
ben a vándorbottal kalandozza be a félvilágot. A 
Bocskay-kertből indul el és útjában ejti Ausztria és 
Németország nagyobb városait. Grácbói haza indulva 
1890-ben önálló lesz és mint korának legjobb iparosa 
tevékeny részt vesz az Ipartestület megalapításában, 
hol a 3-ik tagnak van felvéve. Tudásával és tapaszta
lataival kiemelkedő lesz szaktársai közül és kedves 
megkapó modorával mindinkább nagyobb teret hódít
va gyűjti magának az elismerésnek pálmáit. Most itt 
áll előttem és beszélni kezd a múltról, — boldog idők
ről. Amikor még a fodrászipar ragyogó szép korát 
élte.

. . .  ()reg kebeléből régen elraktározott könyvet 
vesz elő. Elsárgult, avas könyvet és mégis boldogan, 
melynek 67 lapja 67 esztendőnek sok-sok emlékeit

rejti magában. A lapokat egymásután forgatva olvas
gatja csendesen. Csikes Ferenc emlékeinek tárházából 
és az elmúlt idők gyönyörű epizódjai sorakoznak elő. 
A szakmájának terén nyert gazdag tapasztalatai, a ki
váló munkálkodása már reá> kényszeríti az embert a 
megtisztelésre.

Arra a megjegyzésemre, hogy most már minden 
szakmai kérdést mellőzve vágjunk bele a régi jó vi
lág vidám történetébe és valami megtörtént esetet be
széljen, amelyre most is szívesen gondol vissza. Csi
kes Ferenc kérésemre kezd bele egy aranyos histó
riába:

— Még a kilencvenes években történt, amikor a 
borbélyok halottkémek is voltak, ugyanakkor felcse
reknek is nevezték őket. Élt itt Debrecenben egy Pán- 
tya .József nevű fodrász, aki arról volt nevezetes, hogy 
szenvedélyes vadász volt.

Egy alkalommal, amikor Pántya a vadászatról 
kissé ilumináltan haza vetődött, egy öreg paraszt vá
rakozott rá üzletében, kinek nagyon fájt a foga, — 
azonban viszont kihúzatni nem akarta. Pántya nem 
jött zavarba az öreg paraszt pajkoskodásán. Mindjárt 
megtette az előkészületeket a nadályozásra, amely ab
ból állott, hogy a vérszívásra kiszemelt nadályt kivet
ték az üvegből és azt egy gummicsőbe dugva ráeresz
tették a fájó fog feletti inyhúsra, amitől aztán meg
szűnt a fájdalom.

Én éppen akkor léptem be hozzá, amikor a pa
rasztnak a szájába nyomta a gummit.

— Hát te mit csinálsz — kérdeztem tőle?
— Nadályozok — volt rá a rövid válasz.
— Nadályozol? — ismételtem most már csodál

kozva.
— Mit csodálkozol? — kérdi Pántya.
— Min? Hát hol a nadály.
•— Hiitiü, — kiáltotta el magát Pántya, — lenyel

te kend a nadályt!
Nosza felszökik a paraszt és kétségbeesetten 

kezdte a torkát fogdosni, de Pántya már vitte is ki
felé az ajtón és rohanva vitte Újházi tekintetes dok
tor úrhoz. Persze ott aztán elmondták, hogy mi tör
tént, azonban az öreg tekintetes doktor úr amíg ötven 
fillért ki nem szurkolt a paraszt, hát rá sem hederített.

Nagysokára, amikor a zacskóból előkerült ötven 
fillér és átevickélt az Ujházy dr. úr tenyerébe, kapott 
az öreg egy nagy adag hánytatok

Már másfél óra is eltelt, az öreg már a lelkét is 
majd, hogy kihányta, a nadály az nem került elő. Most 
már a doktor úr is kezdett a dolog felett komolyan 
gondolkozni és amikor látta, hogy minden hiába, azt 
mondta, hogy itt már csak a kuruzslás segít, mivel pe
dig a kuruzslók szerint a szivarfüstre kimászik a na
dály, meg kellene próbálni, de van e szivar valakinél? 
Pántya a vadászbundájának zsebébe nyúlt, hogy szi
vart keressen benne és amikor kihúzta a kezét, hát 
egy nadályt tartott az ujjai között, amely a bundája 
zsebébe esett.

A megkínzott öreg paraszt a nadály láttára ott
hagyott mindent és futott ki az utcára, mi pedig fel-

KEMÉNY-FÉLE
Pemaform tartóshullámviz 1 doboz 3 lit. készítéshez P 4.5') 
Ctirliiiít vizhullámerősitö 3—6 liter készítéséhez P 2.—

Kapható:
SPITZER DEZSŐ BUDAPEST Vili., 
Bérkocsis utca 18. I. 1.
Telefon: 37—0—83. szám.
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ballagtunk az- „Angolkirálynő”-be, az öreg vákáncsos 
egészségére egy pohár bort meginni.

Istenem, milyen boldog emberek éltek még akkor, 
amikor ilyen feledhetetlen kis esetek történtek meg 
az emberekkel!. . .  Egyszerű szinte gyerekmese . . .  és 
Csikes Ferenc emlékei között soha el nem felejthető 
história, amelyet ha felemlít, mindég boldog öröm
könnyek csillognak meg két fáradt szemében.

Mi már sajnos másról fogjuk szórakoztatni az 
utódainkat. A mi meséinken nem fog mosolyogni az 
utókor, hanem meghallgatása után rosszakat álmodva 
vergődnek kicsiny ágyaikban és elpirult arccal szé
gyenkezve mondogatják majd:

Rémes! Milyen emberek is éltek valamikor!. ..
*

Csikes bácsi — a jó öreg kollegám — felhajtva 
poharát kezet fog velem és csendesen eltávozik ...

Hősi oa lá lí Qalt 
István öcsém  em lékére . . .

A „Mindszent” ünnep alkalmára, 
írta: Nyitrai József, Miskolc.

Valahányszor hegyen omladékot látok; 
Valahányszor itthon, temetőben járok:
Valahány sírnak a dőlt keresztjét látom,
Mindig azt hiszem, hogy nem való, csak álom. 
Álom, hogy odakint — szolgahantok alatt — 
Drága csontjaitok jeltelen porlanak;
Álom, — hogy bitorlók szentélytelen lába: 
Megbotlik cjjentc sírotok hantjába . . .
Álom az is — mind, mind, hogy akik szerettek; 
Tenger bánatukban, itthon elfeledtek;
Mert ha tudnám hogy ez valóság — nem álom; 
Öcsém, nékem is tán’ ez lenne halálom . , .

A kulisszák titkaiból...
A nagy pech.

írta: Tóth József, Budapest.
Pénteken délelőtt 10 óra van — jegyzi meg egy 

budapesti hajfestő mester — és még ma nem volt 
vendég! Ahogy e szavakat kimondja, nyílik az ajtó. 
Belép N. N. művésznő és szokott jó kedvével köszönti 
a mestert.

— Jó reggelt Mester!
A mester szája egész a füléig húzódik és örömtől 

ragyogó szemmel viszonozza a köszönést.
— Csókolom a kezét Művésznő! De régen volt 

szerencsénk! . . .
— Hogy régen voltam Magánál az természetes, 

hiszen tudja, hogy a nyári szünetet Svájcban töltöt
tem, távol mindenkitől, kultúrától és élettől. Ez a két 
hónap, mondhatom Magának, egy igazi pihenés volt. 
— Közben a festő fülkében helyet foglal, a mester 
még mond egy pár udvarias szót s aztán rátér a 
tárgyra.

— Parancsol a Művésznő?
— Hát igen. Hajmosás lesz és tudja. . .  — a mes

ter sokatmondó bólongatással adja a művésznő 
tudtára, hogy mindent megértett, mert tudniillik N.

On is, vendége is
meg lesz elégedve, ha a ki
válóságáról és tartósságáról 
közismert

REX-FELE 
TÉGELYES
B o r o t v a s z a p p a n t

használja. A tégelyekhez bo
rotvaszappan betét külön is 

_  kapható.
Egyéb

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

PIAC UCCA 69. SZ.
Illatszeríár.

N. művésznőnek a gyöngéje, hogy mindenről másról 
csak haj festésről nem volt szabad előtte beszélni, 
mert hát ki is merte volna ezt meg kísérelni, ha a tu
lajdon fodrásza is letagadta azt, hogy az ő kezeitől 
származik a művésznő tündöklő hajszíne. Tehát a 
művésznő előtt szó sem lehetett hajfestésről, csak ki
zárólag az őszhajszálak eltüntetéséről.

— Szabad a kalapot, művésznő? — mondja a 
mester.

— Ja igen, a kalap! — És ahogy leveszi a kalap
ját a mester alsó fogsora a felső fogsortól öt centire 
eltávolodik az ámulattól. Dadogva megszólal.

— De-de-de, mi történt a művésznő hajával?
— Hogy-hogy, mi történt? — mondja a mű

vésznő, — csak kiszívta a nap a színét és semmi más.
A mester egész lényében a csodálkozástól meg

változva mondja.
— Ez nem a naptól van! A nap nem változtatja 

ilyen lehetetlen színűvé a hjat. A Művésznő haja vala
milyen mérges festőszerrel lett kezelve.

— Nézze, ha úgy volna, akkor is megmondanám.
— Már pedig mielőtt a Művésznő nyaralni ment 

ez a haj szép mahagóni vörös volt és most pedig olyan 
mint egy se-szlnű mojette paróka!

— Micsoda?! Az én hajam se-színű és paróka? — 
pattan fel a művésznő. — Ezt kikérem magamnak!

— Már pedig megbocsájt a Művéznő, de ez úgy 
van, ahogy mondom — jegyzi meg a mester.

— Na és most mit akar a hajammal csinálni?
— Egy egész új eljárást kell alkalmazni mint 

eddig, de ez többe fog kerülni, mint a szokott kezelés, 
mert nagyobb munkát és több anyagot igényel.

— Én pedig megmaradok a régi kezelés mellett 
- mondja a művésznő.
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— Az én felelőségemre nem csinálhatom meg a 
Művésznő haját úgy mint ezelőtt.

— Nézze én nem tűröm, hogy velem vitatkozzon, 
vagy megcsinálja a hajamat, vagy nem.

— A régi metódussal semmi esetre sem, mert fe
lelőséget nem vállalhatok — feleié a mester.

— Maga nekem ne beszéljen, hogy mi lesz jó és 
mi nem! Én már elég régen kezeltetem a hajamat. Oh, 
hogy tudjam, hogy az egész festés csak egy smonca, 
tehát tudom, hogy mit lehet és mit nem. — És idegesen 
ráncigálja gyönyörű kezével kevésbé gyönyörű haját. 
— Hát megcsinálja a megszokott kezeléssel a hajamat 
vagy azonnal elmegyek!

— .Jó. A Művésznő felelőségére megcsinálom!
— Tessék. —- Mondja a művésznő már egy kissé 

nyugodtabban.
A szokásos előkészületek megtörténnek és a 

mester szorgalmasan rakja a hennét a művésznő se- 
színű, moly ette hajára, s ennek végeztével a szokásos 
pakolást is végzi. Mikor a stopper óra az idő letel
tét jelzi, a mester megmosatja a művésznő haját, egy
ben következik a kínos haj kibontás és a szárítás. 
Amikor már a szárítás és a haj kibontás megtörtént, 
a művésznő be-be néz a tükörbe és rémülettől vonaglő 
arccal sikoltja:

— Mester! Mit csinált velem!? Jaj! Most mi lesz 
velem! A művésznő a sírástól vonaglik és a mester 
meg úgy áll mellette, mint Dávid, Góliát előtt, mint 
egy győző, aki a dolgát jól végezte . . ,

A művésznő felugrik a székről, mint ha villám 
sújtotta volna s majdnem a tükörbe veti magát. Bele
vágja vérvörösre lakkozott körmeit a papagály színű 
hajba és síró hangon mondja:

— „Jaj az a patikus!... Jaj nekem!... Azt 
mondta, hogy nem árt és itt van!... Tönkre te tt!... 
Mester!... Édes Mesterem! Csináljon velem valamit, 
így nem énekelhetek a rádióban!

A mester megelégedetten hallgat, mint, aki meg
kapta a teljes elégtételt a sok sértésért!

— Mondja, most mit lehet csinálni?
— Rendbe fogom hozni a haj színét, de ez többe 

fog kerülni a Művésznőnek. Jelenti ki a mester.
— Nem törődöm én a költségekkel, csak csinálja 

meg, de azonnal.
— Végtelenül sajnálom, de a kezelést csak hol

nap kezdhetem meg, mert a hajnak szüksége van egy 
napi pihenésre — vág vissza a mester könyörtelenül.

A művésznő erre a kijelentésre egy drámai jele
netet rendez és a több színben tündöklő haján a leg
radikálisabb ritkítási műveletet végez mind a tíz jól 
ápolt ujjával, s nagy nehezen elmegy.

— Hiába, ma péntek van és tizenharmadika. — 
Jegyzi meg a mester. — Ez a nagy pech!

A baleseti igények elévülése. A törvény eddigi rendel
kezése vitákra adott alkalmat atekintetben, hogy meddig van 
joga a baleseti sérültnek igényét az OTI-nál érvényesíteni? 
Egy most megjelent kormányrendelet kimondja, hogy egy
részt a baleset tényének az intézeti orvossal való közlése 
igénybejelentésnek nem tekinthető, másrészt a kártalanításra 
irányidó igénybejelentés joghatályosan csak a baleset nap
jától (foglalkozási betegség esetében az elsőlzbeni segélyezés 
első napjától) számított két éven belül, vagy ha halál később 
áll be, a halál napját követő egy éven belül történhetik.

A karlársak figyelmébe!
Lapunk szerkesztősége ezúton kéri a kartársa

kat, hogy az előfizetést szíveskedjenek beküldeni a 
mellékelt csekken, nehogy a lap megküldése fennaka
dást szenvedjen.

A helybeli karlársak a Szaklapot példányonként 
kizárólag a szerkesztőségben, Gyöngyvirág utca 3. 
szám alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó 
mindennemű megkeresést ezen címre küldeni.

Budapesten az előfizetéseket és hirdetéseket Cser
nyák József kartársunknál IX. kér. Lönyay u. 49. sz. 
a. lehet feladni.

A szegedi kartársak a Szaklapot példányonként 
Széchényi Ferenc/, kartársunknál szerezhetik be, M ik
száth Kálmán utca 24. sz. alatt, ahol egyben bármi
nemű hirdetés is feladható.

A miskolci kartársak a Szaklapot példányonként 
Nyitrai József kartársunknál szerezhetik be, Zsolcay 
kapu 10. sz. alatt, ahol egyben bárminemű hirdetés is 
feladható.

A nyíregyházi kartársak a Szaklapot példányon
ként Nemess Endre kartársunknál szerezhetik he, 
Bethlen utca 58. sz. alatt, ahol egyben bárminemű■ 
hiredtés is feladható.

Lapunk részére a közleményeket minden hó 5-ig 
kérjük a szerkesztőség címére, Debrecen, Gyöngyvirág 
utca 3. sz. megküldeni. ■— Szerkesztőség.

KOZMETIKA
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A víz szerepe a kozmetikában.
Igen célszerű és mindig meg kell kísérelni, ha va

lakinek az arcbőre a vizet egyáltalában nem bírja 
úgy a mosdó, mint a fürdő vízbe: keményítőt, korpát, 
zselatinit, vagy kamilla teát keverni, mert ezek az 
anyagok annyira megváltoztatják a víznek a bőrrel 
szembeni káros hatását (persze csak érzékeny embe
reknél), hogy a legérzékenyebb bőrű ember is nyu
godtan használhatja a vizet ilyen alakban.

Az ilyen u. n. módosított, ártalmatlan vizek úgy 
készülnek, hogy a mosdó vízhez egy-két marékkai 
veszünk a fent említett anyagokból, míg a fürdő víz
hez egy-egy fél: kilógrammnyi mennyiségben veszünk 
belőlük. A korpa és kamilla főzeteket természetesen 
meg is kell szűrni, mert különben igen kellemetlen 
a benne való fürdőzés, vagy mosakodás. Ha valaki
nek van tehetsége hozzá, vagy sok tej áll a rendelke
zésére, úgy azt is használhatja mosakodásra három
szor annyi vízzel keverve.

Az arcmosó vízhez többnyire mandula korpát 
szokás keverni, mely drágább ugyan, mint a búza 
korpa, de kellemes illatú és több olajat tartalmazva 
a víz káros hatását előnyösebben befolyásolja. Man
dula korpát még akkor is ajánlatos az arcmosó víz
hez keverni, ha az arcbőr túlságosan száraz és érdes, 
ilyenkor a bőrmirigyek működése gyenge.

Meg kell emlékezni e helyen még az úgynevezett 
illatos fürdőkről is. Falukon inkább illatos virágok
ból, füvekből készülnek ezek a fürdők. Erre a célra 
használja a falusi nép a : hársfavirágot, levendulát, 
kakukfüvet, fodormentát, rozmaringot, rózsát, ibo
lyát, mályvavirágot és vidékenként változva, még kü-
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lönböző más növényeket is. Ezekből a fürdőt úgy 
kell készíteni, hogy ezeket a növényeket, vagy virá
gokat kevés vízben felfőzzük, az egészet mousseline 
zacskóba öntjük és ezt a zacskót tesszük a fürdő
vízbe.

Városban a fürdőhöz illatos kivonató anyagokat 
kölni sót stb. használnak. Ha ez mértékkel történik, 
nem lehet kifogásolni valónak találni.

(Folytatjuk).
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 II -82.

Szerkesztőségünk értesíti a lapunk olvasó t, hogy 
úgy az előfizetések felvételére, mint a lapra való meg
rendelések gyűjtésére megbízást adott Bottó Kornél 
úrnak, — aki egyben fodrászati cikkek eladásával is 
foglalkozik — melyre pártolólag ezúton hívjuk fel 
kartársaink szives figyelmét. Szerkesztőség!

H Í R E K .

Dr. Antal István sajtófőnöknek átnyújtották a TESz 
érdemkeresztjét. A Társadalmi Egyesületek Szövetségének 
áll tagú küldöttsége, Zadravecz István püspökkel az élén, 
szeptember lm 20-án kereste fel Antal István dr. miniszter
elnöki sajtóosztályfőnököt, hogy elismerésük kifejezéséül át
adhassák a TESz jubileumi érdemkeresztjét.

Zadravecz István üdvözölve a sajtófőnököt, kifejezésre 
jutatta azt, hogy a magyar lélek keresi a jövőjét, holnapját; 
és az irányítást elsősorban is a sajtóktól várja. A sajtó hi
vatása az, hogy fényt derítsen és utat mutasson a nemzet 
boldogulása felé.

Antal István dr. válaszában a többek között kifejtette 
azt, hogy az egész világ egy átalakulás stádiumában van és 
arra kell törekedni, hogy mi is becsületes világrendet te
remtsünk úgy a gazdasági igazságosság, mint a szociális 
megértés jegyében. (n—y.)

Kitüntetés. Dr. Radványi Lászlónak, a magyar szaklapok 
szövetsége ügyvezető elnökének, a Bécsben most megtartott 
VII.-ik nemzetközi kongresszusa alkalmából, a szövetségi el
nök az arany érdemjelet adományozta. Ezen magas kitün
tetés ürömmel tölt el minket is, mert Dr. Radványi László 
a magyar szaksajtók élén olyan kulturális munkásságot fejt 
ki, amely külföldön is a legnagyobb elismerésre talált.

A ll.-ik országos fésülő-, ondoláló- és hajvágó-verseny 
Debrecenben. Értesülésünk szerint, a debreceni II.-ik országos 
fésülő-, ondoláló- és liajvágó-verscnyt a nőifodrász-mesterek 
szakosztálya a jövő év február hó második felében fogja 
megrendezni.

A forgalmi adó eltörlése. Illetékes helyről nyert érte
sülésünk alapján közöljük, hogy a forgalmi adót a borbély- 
fodrász és hölgyfodrász-iparban tekintetnélkül az alkalma
zottak számára, törölni fogják. Az erre vonatkozó rendelet 
a közeljövőben fog megjelenni. (n y.)

Kitüntetések. Vági István debreceni ipartestületi elnököt, 
mint az első Tiszántúli Ipari Vásár ügyvezető elnökét, az első 
1 iszántúli Ipari Vásár megrendezéséért, a Vásár főrendező 
bizottsága gyönyörű kivitelű aranyplakettel tüntette ki. 
Ugyancsak a Vásár főrendező bizottsága lapunk felelős szer
kesztőjét a rendezésben való közreműködéséért, arany d sz- 
oklevéllel tüntette ki.

A budapesti borbély- és fodrászmesterek rendkívüli 
közgyűléséről. A budapesti borbély- és fodrászmesterek folyó 
évi szeptember hó 14-én tartották meg rendkívüli ipartestü
leti közgyűlésüket. Ezen a közgyűlésen az Ipartestületi Szék 
rendes tagjának egyhangúlag választották meg Csernyák Jó
zsef kartársunkat, lapunk munkatársát is.

Ürömmel vészük kartársunk megválasztását már csak 
azért is, mert tudjuk és reméljük, hogy elismert tudását a 
köz javára fogja felhasználni, mely tudását nemcsak lapunk 
hasábjain megjelent cikkei, hanem hosszú közéleti működése 
is kétségtelenül igazol. (n—y.)

Kitüntetések. Ramminger István és Forgács Antal kar
társainkat, mivel af. évi szeptember 3—8-ig megtartott első 
Tiszántúli Ipari Vásáron résztvettek, a Vásár főrendező bi
zottsága, eredményes és kifogástalan kiállítása kért arany 
díszoklevéllel tüntette ki. Gratulálunk (Szerk.)

A Hölgyfodrász-segédek Országos Egyesületének H.-ik 
nemzetközi versenye. A Hölgyfodrász-segédek Országos Egye
sületének ll.-ik nemzetközi fésülő- és ondoláló-versenyét ez 
év december hó első felében rendezi meg. Érdeklődni sze
mélyesen az egyesület hivatalos helyiségében (Budapest, IX. 
Ráday utca 5. sz. alatt) lehet hetenként kedden és csütörtök 
este 7 órától. Vidékieknek levélben válaszbélyeg mellékelé
sével készséggel ad felvilágosítást az egyesület vezetősége. 
A teljes programot lapunk legközelebbi száma fogja közölni.

Halálozás. Súlyos csapás érte Thoma Pál debreceni úri- 
és nőifodrász-mester kartársunkat, felesége szül. Pacz Mária 
Valéria, rövid, de súlyos szenvedés után tragikus körülmé
nyek között 38 éves korában szeptember hó 20-án elhunyt. 
Az elhunyt 5 kiskorú gyermeket és 2 nevelt gyermeket ha
gyott hátra. Férjével 14 évig élt boldog családi életet. Te
metése szeptember hó 24-én, vasárnap délután volt rendkí
vüli nagy részvét mellett. Őszinte részvéttel (Szerk.)

Jelölések az Ipartestületi-szék és a Munkaügyi bizott
ságba Nyíregyházán. A nyíregyházi úri- nőifodrász-szakosz- 
tálv az Ipartestületi-szék és Munkaügyi bizottságba a követ
kező kartársakat jelölte: ipartestületi-szék rendes tagjának 
.láger János szakosztályi elnököt, póttagnak pedig Takács 
Balázst. A Munkaügyi bizottságba rendes tagnak Rajtik Pált, 
póttagnak Juhász Sándort. Az. ipartestületi elöljáróságba ren
des tagokul lettek jelölve: Juhász Sándor és Kondor Sándor; 
póttagokul pedig Bodnár Pál és Cuttmann Márton.

Vasárnap is kézbesíteni kell vidéken a postacsomagokat.
A posta vezérigazgatósága elrendelte, hogy október elsejétől 
a vidéki postahivatalok vasárnap és a munkaszünetes ünnep
napokon, amikor a házhoz való kézbesítő szolgálat szünetel, 
nemcsak a közönséges és ajánlott levélpósta küldeményeit, 
valamint a romló tartalmú és. gyógyszert tartalmazó csoma
gokat, hanem tartalmukra való tekintet nélkül, minden cso
magot kötelesek kiadni.

Kemény-gép f Kemény tarlós hullám osiíó gépek!
megtekinthetők: Spitzer Dezső, Budapest Vili.,
Bérkocsis utca 18. Telefon: 37-0-83.
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A Budapesti Nőifodrász Ipartestület 10 éves jubileuma.
A Budapesti Nőifodrász Ipartestület 10 éves fennállásának 
alkalmából a Nőifodrász Mesterszövetség erkölcsi támogatá
sával, 1934 év elején, nagyobb szakmai ünnepélyt, bemuta
tókkal és kiállítással egybekötött versenyt fog rendezni. — 
Előre is felhívjuk kartársaink figyelmét ezen jubileumi ver
senyre, melynek programját közölni fogjuk. (n—y.)

Fodrászkongresszus Bécsben. A bécsi Fodrász Ipartes
tület 1933 október hó 22-én és 23-án a Militer-Casino Wien, 
1. Schwartzenberg platz 1. összes termeiben kongresszust, 
kongresszusi kiállítást, revüt és különböző előadásokat tart 
a fodrász divatról. Program a következő: 22-én, vasárnap 16 
és 19 óra között a fent megnevezett helyiségben nagy fodrász 
revüt mutat be, melyre belépődíj nincs. 20 órakor 2 schilling 
belépődíj mellett igen tanulságos élőkép bemutatásokat ren
dez, ahol a legkülönbözőbb nappali, estélyi és lakkozott fri
zurák lesznek bemutatva. Minden frizurának az elkészítési 
módját a megjelent közönségnek megmagyarázzák. Ezen be
mutatás után reggelig tartó bál következik. — 23-án, hétfőn 
este 17 órai kezdettel különböző bemutató előadások a szak
ma újdonságairól és a következő munkákról: vasondolál:s, 
vízondolálás, frizura lakkozás, modern férfi kiszolgálás, szín
házi sminkelés, szépségápolás, másságé, szemöldök vágás és 
festés, babafésülés stb. A fenti bemutatásokat kalap, estélyi 
és délutáni frizura revü követi. A fenti bemutatásra és kon
gresszusra ezúton is meghívja a bécsi Fodrász Ipartestü'et 
a világ összes fodrászait és egyúttal tudomásukra hozza a 
külföldi kartársainak, hogy mindazok, akik megjelenni akar
nak, ha előzőleg a bécsi Fodrász Ipartestülettől (Wien, VI. 
Mollard gasse 1. I. Stock) egy részvételi jegyet kér, az osz
trák vasutakon 25 százalékos engedményben részesül.

Szakosztályi ülések. Folyó hó 10-én tartotta meg a deb
receni nőifodrász-mesterek szakosztálya a részleges tisz'újító 
ülését. Ezen ülésén egyhangúlag özv. Komáromi Józsefné 
kartársnőt elnöknek, — alelnöknek pedig szintén egyhangú
lag Bodnár Mihályt választották meg.

A debreceni borbély- és fodrászmesterek szakosztálya 
szintén f. hó 11-én tartotta meg részleges tisztújító ülését. 
Ezen az ülésen már nem volt meg az egyhangú választás, 
mert 13 érvényes szavazat közül 8 szavazat esett Fuchs FI. 
Imre volt szakosztályi elnökre, aki ezek szerint ismét meg 
lett választva elnöknek. Alelnöknek pedig a volt elnököt, Du
dás Jánost választották meg. — Jellemző a kartársak nem
törődömségére és a szakosztály beléletére az, hogy milyen 
kevesen voltak jelen, amikor a taglétszám majdnem eléri a 
150-et.

Mindkét ülést az Ipartestület vezette le a legnagyobb 
körültekintéssel és a törvényes keretek pontos betartásával. 
Az Ipartestülettől Vági István ipartestületi elnök jelent meg 
hivatalból, míg a jegyzői tisztet Jándi Ferenc h. ipartestületi 
jegyző látta el.

Pályázat az 1933. évi ipari munkásjutalmakra. A magyar 
királyi Kereskedelemügyi Miniszter úr a kamara területén 
lévő hosszabb idő óta megszakítás nélkül alkalmazásban álló 
és minden tekintetben érdemes, idősebb ipari munkások ré
szére a folyó évben is öt, egyenként egyszáz pengő jutalmat 
adományozott. Ezekre a jutalmakra a kamara a pályázatot 
az alábbiakban hirdeti meg.

1. A jutalmakra csak olyan munkások pályázhatnak, 
illetve csak olyan munkásokat hozhatnak a munkaadók ja
vaslatba, akik

a) kifejezetten ipari (kisipari vagy gyári) munkások, 
vagyis az ipartörvény rendelkezései alá tartozó ipari szakba- 
vágó munkát végeznek,

b) jelenlegi munkaadójuknál megszakítás nélkül leg
alább is betöltött 25 év óta vannak alkalmazva,

c) ötvenedik életévüket betöltötték és
d) akik sem a m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrtól 

jutalmat vagy elismerő levelet még nem kaptak, sem pedig 
szolgálati érdemeik elismeréséül legfelsőbb kitüntetésben 
nem részesültek.

2. Minden pályázó munkás köteles pályázatához csa
tolni:

a) munkakönyvét, annak teljesen hiteles igazo'ására, 
hogy mennyi idő óta van jelenlegi munkaadónál megszakítás 
nélkül alkalmazva,

b) munkaadója nyilatkozatát arról, hogy alkalmaztatá
sának egész ideje alatt — különösen a forradalmi idők alatt

- kifogástalan és nemzethű magatartást tanúsított,
c) a rendőri hatóság erkölcsi bizonyítványát arról, hogy 

az állam iránti hűség és egyéni megbízhatóság szempontjából 
nincs ellene kifogás.

A pályázati kérelmeket a kereskedelmi és iparkamaránál 
Debrecen, Werbőczy utca 2- 4. kell előterjeszteni legkésőbb 
1933. évi október hó 20-ig. Az ezen időn túl érkező kérelme
ket a kamara, mint elkésetteket visszaútasltja.

Nyomatékosan felhívja a kamara a figyelmet arra is, 
hogy nem terjeszthető fel azon pályázók kérelme sem, aki 
pályázatához a 2. pont a)—c) alatt felsorolt mellékleteket 
nem csatolja.

Azok a munkások, akik alkalmazásban vannak, kérel
müket munkaadójuk útján terjesszék be, azok pedig, akik 
alkalmazásban nincsenek, közvetlenül. Az a pályázó, akinek 
munkaadója az ipartestület kötelékébe tartozó képesített 
iparos, az ipartestület nyilatkozatát is csatolja be arról, hogy 
alkalmaztatása egész ideje alatt, különösen a forradalmi 
idők alatt — kifogástalan és nemzethű magatartást tanúsított.

Eladók a következő ingóságok: 1 drb Seregi új 16 fütős 
gép, lapos 260 P. 1 drb 20 fütős, lapos 320 P. — 1 drb 
Fuva gép teljes felszereléssel, spirál, 16 fütős 550 P. 1 drb 
Gallia 16 fiitős, spirál 550 P. 7 drb fülke-fal lambériákkal 
300 P. — 1 drb üvegszekrény, nagy belső üveg nélkül 100 P. 
3 drb csiszolt belga tükör drbja 30 P. 1 drb mosdó 2 
csappal 35 P. 2 drb villany csillár drbja 20 P. — 2 drb 
fülke szélvédővel 200 P. 1 drb 3 üléses pad 50 P. 1 drb 
manikűr asztal üveggel 20 P. I drb üveg nélkül 15 P. — 
Komplett villanyvezeték dupla huzattal 50 P. 20 méter 
gázcső, ólomcső métere I P .  I drb munka asztal 10 P. - 
3 drb munka fali asztal női szalonhoz drbja 25 P. 2 drb 
tartós ondoláló gép használt drbja 300 P. I drb Vitrin.
1 drb rádió szanapó. 1 drb 220 voltos főző villany-szárító.
2 drb csapóajtó. — I drb Junkers autó-gejzer 65 P. Értekezni 
lapunk felelős szerkesztőjével lehet. — Vidékiek válaszbé
lyeget mellékeljenek.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

Érdeklődő. A múlt hónapi szaklapunkból a kozmetikai 
cikk helyszűke miatt maradt el. Ha csak lehetséges, mindig 
közölve lesz.

Vidéki. Verset a beérkezés sorrendjében és csak akkor 
közlünk, ha az megfelelő. Egyébként az öné nem megfelelő.

Előfizető. Ügyében forduljon az ottani főszolgabiróság- 
hoz, aki azt érdemlegesen fogja elintézni. 2. Kizárt dolog, 
nem lehet.

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

Nyomta:
LIEBERMANN TESTVÉREK „PANNÓNIA” könyvnyomda 
vállalata, Debrecen, Ferenc József út 79. sz. Telefon: 26-89.
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C s a k  asz ig a s z s  gyász!
-borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek, 
-borotvák szakszerűen vannak köszörülve, 
-borotvának tartós az éle.
-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Puma borotva francia és homorú  
élle l •  E lism ert angol borotva
kések raktáron  •  B L E H A  Non 
plus u ltra  hajvágó-olló  l-a m inő
ség, 18 és 19 cm 6 -— pengő %  
H ajnyirógépek, fenőszijak és  
ecsetek dús raktára

Bleha—Supra-borotva félfrancia él, 4/8-as barna nyél. . 6 — P
Bleha—Szecskó- „ francia él, 4/8-as fehér nyél . . . 4-80 P
Bleha 20-as „ homorú él, 3, 4 és 5/8 fekete nyél 7-20 P
Bleha 24-es „ francia él 2 / 8 ...................................... 4 20 P
Bleha 27-es „ francia él, la fehér csontnyél 4 20 P
Bleha 28-as „ francia él, la fehér csontnyél. . . 4 20 P
Bleha 29-es „ francia él, la fehér csontnyél. . . 5 -  P
Bleha 33-as „ 1/4 homorú él, erős, fekete nyél . 5 — P
Bleha 50-es „ félhomoru él, fehér csontnyél . . 7 — P
Bleha 76-os „ 4 és 5/8, homorú él, fehér nyél . 8 — P
Bleha 77-es „ félhomoru él, fehér csontnyéllel. . 5'40 P

BLEHA FERENC BUDAPEST,
EZÜSTKOSZORUS KÉSMÜVES- ÉS MÜKÖSZÖRÜS MESTER VILMOS CSÁSZÁR U T 2 7

APRÓ HIRDETÉSEK.

Az apróhirdetések díja szavanként 10 fillér, alkalmazottak 
és helyet keresők részére ti fillér. Az összes levélbélyegekben 
is beküldhető a szöveggel. Vastagabb betűvel szedett hirdetés 
díja kétszeres. Legkisebb hirdetés díja I.— pengő. Azon hir
detés, melynél a hirdetési díj mellékelve nincs, nem közöltet- 
nek. Kéziratokat és leveleket a szerkesztőség nem ad vissza. 
Válasz levelekre, válaszbélyeg mellékelésével ad értesítést a 
Szerkesztőség.
Miskolcon, modernül felszerelt és berendezett 7 személyes 

női- és úrifodrász üzletemet bérbe, vagy százalékra ki
adom. Feltétlen megbízható és perfekt nőifodrász aján
latát kérem. Kerekes József, Miskolc, Széchenyi ucca 104. 

Debrecenben jómenetelii hölgyfodrászüzlet, négy kabinos, be
vétel havi 500—6Ó0 pengő. Boltbér havi 60 pengő. Tel
jesen ú.i dauer-géppel más vállalat miatt 3000 pengőért 
sürgősen eladó. Cím a kiadóhivatalban.
Manikűrös leány, aki ondolálni is tud, azonnal beléphet. 

Debrecen, József kir. herceg utca 2.
Forgószék 2 drb egészen új és 2 drb használt, de jó- 

karban lévő, olcsón eladó. - Cím: lapunk szerkesztőségében.
Perfekt hölgyl'odrász-segéd — nő, vagy férfi — Nyíregy

házára kerestetik. Cím: lapunk szerkesztőségében.
Építtetők figyelmébe. Falusi Kislakásépítő Szövetkezetnél be

fizetett kölcsön igénylési összeg kedvezményesen át
adó. Megbízott e lap felelősszerkesztője.

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

Szép, természetes matt színeket csak a

„HENNE
FLORAL
EGYPTIEN”-el
érhet el.

Festés előli nem  kel l  m eg
mosni a hajai?

Kapható minden színben:

R A M M I N G E R
hölgyfodrásznál
DEBRECEN,
Szent Anna u. 12. Telefon: 15-37.

I S T V Á N

Doboz ár:
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