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«BOHÉMIA»
Tartós ondolálógép az, melyet nem kell átformálni, 
hogy némileg is tökéletes legyen. Mert az minden más 
hasonló gépnél tökéletesebb.

Kezelése könnyű és egyszerű lapos csavarással történik.

Még senkisem bánta meg, hogy Bohémia-gépet vett. 
Sok-sok dicsérő levél a világ minden részéről tanúskodik 
erről, ami mind e gép jóságát és megbízhatóságát iga
zolja.
Igen olcsó ár és kedvező fizetési feltételek mellett 
szállítom.
Állandó bemutatás a budapesti képviseletemnél. 
Azonkívül a világmárkás és híres prepáló oldataimat
C. mely minden színű hajhoz és géphez kitűnő.
B. mely vízhullám berakáshoz nélkülözhetetlen.
E. mely ősz és fehér hajhoz garancia mellett használható.
D. legkitűnőbb dauer olaj, melyet pakoláshoz használunk. 
Mindezeket utánvét mellett azonnal szállítom, portó-

mentesen.
Kérjen árajánlatot és árjegyzéket a vezérképviselettől.

Lerakat:

Seress József, Felsőgöd
vezérképviselet

vagy lerakat:

E ckert B álin !, B u d ap es t
Muzeum-körút 10. sz.

Prof. I. M as P á r ls  k é sz ítm é n y e !
a legtökéletesebbek!
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HENNÉ I/ORIENTOL
a legismertebb márka!

K I  V A V I T
méregmentes folyékony hajfesték. A leg
egyszerűbb eljárással a legbiztosabb ered
mény érhető el. Festési időtartam 15 perc. 
21 természetes színben kapható, melyek a 
Henné L’Orientol színeinek felelnek meg 
és egyáltalán nem kopnak.

VITALLY OIL
hajápoló olaj, törés és korpa ellen védi 
a hajat.

PERMANENTE
dauervízzel a tartósondolálás tökéletes. 
1. sz. decolorált és festett hajhoz,
3. sz. természetes hajhoz.

C o n cen lrá ll fo ly é k o n y  SAMPON
egy liter 10 literre hígítható. 
Hajszínskálával és egyéb mintákkal kész
séggel szolgálunk.

Magyarországi egyedáruság:

M O N O P O L I A B udapest V., Mérleg ulca  10. szám . 
Telefon: 81-0-73 .

Debreceni lerakat:
KÁNTOR ERNŐ é s  TÁRSA (V á r o s h á z a ) .

Kizárólag csak fodrászok részére.

SZENZÁCIÓS!

A PABOR
a jelen kor legtökéletesebb, ártalmatlan 
folyékony hideg festék, melynek csodás 
színei a fodrászok legmerészebb képzeletét 
is felülmúlja.

Vezérképviselő és forgalombahozó:

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

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

P A B O R  nak
melyre külön kézbesített meghívó útján kérjük t. 
Fodrász Urakat, hogy saját érdekükben is okvetlenül 
jelenjenek meg.
Díjtalan prospektust és színkártyát kérhet bárki.
A PABOR kapható minden jobb szaküzletben.

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

TELEFON:

255-74.
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Hívó szó.
Szakszerű, gondos, körültekintő és lankadatlan 

munka jegyében folyik az 1934. évi junius hó 2—10- 
ig tartandó „Debreceni Hét” előkészítése.

E munka méretei nemcsak a „Debreceni Hét” ha
talmas arányát mutatja, hanem zálogát képezi az el
érendő sikernek.

Debrecen sz. kir. város társadalmának ezen hatal
mas megmozdulásában a „Tiszántúli Ipari Kiállítás és 
Árúmintavásár” révén az. egész Tiszántúl bekapcso
lódott, hogy szervező, alkotó erejével, necsak a 
„Debreceni Hét” sikerét fokozza, hanem hangosan hh- 
desse és tényekkel igazolja a magyar őserő alkotó
erejét, munkaképességét.

Hirdeti, igazolja a magyar őserő azon alkotó 
erejét és munkaképességét, amely legfőbb alapját ké
pezi annak a szebb és boldogabb magyar jövendőnek, 
melynek eljövetelében vetett hitünk és reményünk 
soha el nem halványult.

A „Debreceni Hét" iskola példája lesz. annak, 
hogy hittel, szeretettel, megértéssel, az erők össze
fogásával és céltudatos munkával a legsúlyosabb 
időkben, a legnehezebb gazdasági viszonyok dacára 
is lehet alkotni, a fejlődést, haladást munkálni és a 
csüggedésre hajló lelkekben a hit és remény ébren
tartásával az önbizalmat megőrizve a szebb és bol
dogabb jövőt eredményesen munkálni.

Ez a hit, ez. a szebb jövőbe vetett bizalom, hívja 
városunkba a „Debreceni Hét” alkalmával az. ország 
minden lakosát, mert tudja, hogy az itt látottak nyo
mán elnémul a tehetetlen panasz, a csüggedő kétség- 
beesés szava s helyébe a bízó, alkotó és sikert hozó, 
egymást megértő és támogató munka fogja elfoglalni.

Ennek a hitnek, ennek a szebb jövőbe vetett bi
zalomnak szavát tolmácsolja a „Vidéki Úri- és Hölgy

fodrászok Szaklapja”, a magyar borbély és férfifod
rász, nőifodrász és kozmetikus társadalom minden 
egyes tagjának akkor, amidőn őket igaz, magyaros 
szeretettel a „Debreceni Hét” alkalmával országos 
szakmai kongresszus megtartása végett városunkba 
hívja.

E kongresszus feladata, hogy e nagyrahivatott, 
nemes ipari szakma hajainak, panaszainak, sérelmei
nek, az orvoslások módjainak kikutatása, a szakmai 
élet haladása, szebb és jobb jövőjének eredményes 
munkálása érdekében tevékenykedjen.

Ezen országos kongresszus megtartását az indo
kok egész légiója teszi szükségessé.

Ki ne élezné az együttműködés, az összetartás, 
az egymást megértés megteremtésének, ápolásának 
és öregbítésének nélkülözhetetlen szükségességét?

Ki ne látná a megoldandó, az orvosolandó kérdé
sek és feladatok hosszú láncolatát?

Ki merné állítani, az országos kongresszus feles
leges, indokolatlan és hiábavaló voltát?

E kérdésekre a felelet csak egyértelmű és egy
behangzó lehet. Az országos kongresszus megtartása 
indokolt, szükséges és nélkülözhetetlen s épen ezért 
a „Debreceni Hét”-tel kapcsolatos „Úri- és Hölgyfod
rász Országos Kongresszus” megrendezésének céljá
ból a szakszerű, a gondos, a körültekintő és lanka
datlan munkának azonnali megkezdése a szakma ösz- 
szes egyesületeinek, összes tagjainak, támogató, meg
értő és egymást megbecsülő munkája inkább ma, 
mint holnap kezdendő meg.

E munkához, mint a szakmát érdeklő minden 
közérdekű tevékenységhez a „Vidéki Úri- és Hölgy
fodrászok Szaklapjáénak szerkesztősége, munkálko
dását kész szívvel ajánlja fel abban az erős hitben 
hogy a debreceni ipartestület kebelébe tartozó bor
bély és férfifodrász, hölgyfodrász és kozmetikus ipari 
szakosztály elnökségének és tagjainak irányító és az
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összes érdekeltség tagjainak áldozatos, megértő és 
szeretetteljes közreműködése, a mindnyájunk álltai oly 
annyira kívánt sikert, e szakma művelőinek szebb és 
boldogabb jövőjét valóban nemcsak munkálni, de azt 
megvalósítani is tudja.

E munkához mindenkit szeretettel hív cs vár és 
a munkában oroszlánrészt kér a „ Vidéki Űri- és Hölgy
fodrászok Szaklapjá"-nal< szerkesztősége és munka
társai.

( * —y-)

A vasárnapi teljes m unkaszüneí 
gyakorlati m egvilágítása az  

úri~ és hölgyfodrász~iparban.
Régen vajúdó kérdés iparunkban a vasárnapi 

teljes munkaszünet megvalósítása — illetve ahol meg
van — annak az eltörlése. Ezen kérdés már régen el
vesztette a méltó komolyságát azzal a folytonos cse
rélgetésekkel, hogy ahol nincs meg ott kérik állan
dóan a megvalósítását, ahol pedig megvan, ottan kérik 
az eltörlését.

Lapunk ezen kérdéssel sem pró, sem kontra, ez- 
ideig nem kívánt foglalkozni, de most már azért is 
kénytelen foglalkozni, mert itt Debrecenben a va
sárnapi teljes munkaszünet megvalósítása végett a 
kezdeményező lépések igen komoly formában mutat
koznak.

De kívánunk vele foglalkozni azért is tárgyila
gosan, mert kormányunk éppen most törvényjavas
latot készít a vasárnapi teljes munkaszünet megvaló
sításáról, általános ipari vonatkozásban, amelynek 
életbe léptetése a mi iparunkra is teljes egészben vo
natkozik.

A vasárnapi teljes munkaszünet gyakorlati meg
világítását két részre osztom, fel. Először szociális 
szempontból, másodszor pedig gazdasági szempont
ból. Ezen szétosztást azért teszem, hogy az indo
kokat jobban lehessen lerögzíteni, ugyanakkor jogos 
ipari érdekeket figyelembe véve, azt teljesen megvé- 
delmezni lehessen.

Ezen vasárnapi teljes munkaszünet megvalósítása 
nem helyileg, hanem országos viszonylatban szüksé
ges. A készülő törvényjavaslatba feltétlen az egész 
országra való egyöntetű kiterjesztése szükséges. A 
vasárnap, mint a hetedik nap, a munkaszüneti meg
tartása vallási szempontból is indokolt. El sem kép
zelhető az a téves felfogás, hogy iparunk a vasárnapi 
munka szüneteltetésével a létében veszélyeztetve 
volna.

Gazdasági szempontból ellenben igen sok kívánni 
valót hagy maga után. Legelőször is a kontár kérdés 
radikális és végleges rendezése. Minden korlátozott 
munkatevékenység, illetőleg munkaszünet, valóságos 
melegágya és eldorádója a kontárkodás tovaterje
désének. Debrecenben a vasárnapi teljes munkaszü
net telfiiggesztését éppen ezen okok tették szüksé
gessé. Mert hiába volt rendeletileg papíron a munka- 
szíinet, éppen úgy mint jelenleg Budapesten is, privált 
házaknál, szállodákban, fürdőkben, stb. csak az nem 
veszi igénybe a fodrászt és a kontárt (jópénzért), aki 
nem akarja! Ilyen körülmények között tényleg a lé
tében veszélyezteti az iparunkat a teljes vasárnapi 
munkaszünet megvalósítása.

Mi kérjük a magas Kormányt, hogy igenis emberi 
szempontból szükségünk van a vasárnapi teljes mun
kaszünetre, de szükségünk van egy olyan kontártör
vényre előbb, amely biztosítja számunkra a teljes és 
nyugodt munkaszünetet, hogy azok a kontárok, de 
vele együtt a munkáltatók is szigorúbb bíinetésben 
részesüljenek és ismétlés esetén pedig az ipar gyakor
lásától felfüggesztve legyenek.

Addig amíg ilyen kontártörvény meg nem lesz 
alkotva, addig a vasárnapi teljes munkaszünet nem 
csak létében fogja veszélyeztetni az iparunkat, hanem 
alkalmat adva a kontárkodás üzésére, anyagi pusztu
lásunkat eredményezi. Nagy Gábor.

A középosztály  
és az iparostársadalom.

írta: Bak István tanár, Budapest.
Egypár héttel ezelőtt régi borbélyomnál voltam. 

Szombat este volt — úgy hat óra tájban . . . Nagy 
meglepetésemre műhelyében egyedül voltam mint 
vendég. Borbélyom három segédjével, kettő tanon- 
cával érkezésem előtt is legalább egy órával — így 
mondták — összetett kezekkel ültek, szinte kétségbe
esve. Szombaton este!.. .

Kérdeztem is, hogyan lehetséges szombaton este 
ilyen munkátlanság az Ön műhelyében?

Borbélyom ajkán alig jött ki szíj. „Magam sem 
tüdőm kérem, meglátszik, hogy a középosztálynak 
nincs pénze a folytonos csökkentések miatt” — vá
laszolta.

Érdemes megállni rövid időre e megállapításánál, 
melyet egy régi fodrász-mester mondott.

Hát igen a magyar középosztály létalapjában van 
megtámadva, mert még a békebeli Magyarország ide
jében sem volt kellő dotációval ellátva, mindenesetre 
messze mögötte áll az osztrák, a német, a francia 
középosztályok fizetése mellett!

A háború előtti Magyarországban is a tisztviselői 
eladósodás igen nagy mértéket öltött. Ez időben a 
havi 60—80 koronás díjnoki állások közismertek vol
tak. De ezen csekély havi fizetésekből vidéken úgy- 
ahogy, a hiányt kölcsönökkel kiegyenlítve meg lehe
tett élni. (A piac olcsósága, alacsonyabb lakbérek, a 
hitelhez való könnyű hozzájutás, stb.)

Ma már más a helyzet. A háború utáni Magyaror
szág csonkaságában - még súlyosbítva a kartelek 
kizsákmányoló fellépésével és mindinkább izmosodó 
helyzetével, a magyar középosztály a mindinkább 
csökkenő fizetésével, magára hagyatva a teljes és tö
kéletes tragikus összeomlás jegyében áll.

Béke időben az egyetlen biztos vásárló osztály 
a magyar középosztály volt. A magyar iparostársa
dalom megélhetési főforrása!

A középosztály ipari és kultúrális szükséglete
inek fedezését állította elő az iparostársadalom, mely 
létfenntartása úgyszólván az egyetlen alapja volt. 
Nem is volt panasza a magyar iparosságnak.

És még egy fontos — ma már történelmi tény, 
hogy az iparostársadalom nagyobb megbecsüléssel 
vette körül a középosztályt, akár hivatalában, akár 
mint vásárlóját. A kiszolgálás, az adott ipari produk
tum szinte kifogástalan volt.
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A háború utáni Magyarországban a középosztály 
saját hibáján kívül, hanyatlásnak indult.

Az ország különféle kasztjához viszonyítva %- 
bán a legtöbbet veszítettek a háború vérzivatarában. 
A megszállott magyar területek legiildözöttebjei 
ugyancsak a magyar középosztály. Ezek szerint ma 
már a lehanyatlott magyar középosztály 80%-bán 
nem vásárlóképes: megingott létalapjában az iparos 
társadalom is. Ma már csak panasszal van tele az 
iparos, kereskedő társadalom, mert az anyagilag ösz- 
szeroppant és mindenütt száműzött magyar közép- 
osztály megszűnt vásárlónak lenni, viszont a mágnás 
osztály szükségleteit csaknem kizárólag mint a múlt
ban és jelenleg is — külföldön szerzi be.

A mai magyar középosztály hiányzik a piacon, 
az üzletben, a borbély üzletében. Mi tehát a konzek
venciája e rövid kis helyzet leírásának. Vissza a múlt
ba és ezen konzekvencia akceptálása egyben valóban 
követése az érdekeltek érdekében állhat! . . .

A karlársak figyelmébe!
A helybeli kartársak a Szaklapot példányonként 

kizárólag a szerkesztőségben, Ötvös utca 65. szám 
alatt szerezhetik be. Kérjük a lapra vonatkozó min
dennemű megkeresést ezen címre küldeni.

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

A szegedi kartársak a szaklapot példányonként 
Pásztor Imre kartársunknál szerezhetik be, Szent Ist
ván tér 6. sz. alatt, ahol egyben bárminemű 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 be, 
Bethlen utca 58. sz. alatt, ahol egyben bárminemű 
hirdetés is feladható.

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

Ne splonkodjunk. . .
Irta: Nyitrai József, Miskolc.

Csúnya szó . . .  Nem is magyar eredetű, csak ma
gyar értelemben vett jelentősége súlyosabb a germán 
eredeténél. „Spion”: árulót jelent. Lélek nélkülit, ha
záját, osztálysorstársait, kartársait eláruló, lelketlen 
embert jelent.

Szomorú. — Végtelenül megalázó, hogy emberi 
gyarlóságunknál fogva éppen a mi szakmánknak mi
velői között a legtöbben elkövették a spionságot.

Ismétlem, óvást emelek. Ami volt, attól eltekin
tünk, de ne legyen meg többé. Aki ínséges helyzeté
ben azért vesz fel 6—8 hónapra, esetleg 1 évre tanu
lót, vagy tanulókat, hogy a szokásos 3—3 és fél évi 
idő alatt elért ingyenes munka helyett 100—200; eset
leg 2—3 ilyen módon felvett tanítvány közbejöttével 
2-szer, 3-szor: 100—200 pengő tanítási díj megszer
zésével kártalanítsa magát! Ez spionkodott, elárulta 
önmagát, szaporította az életmezőinket letaroló ha
dak számát. Az ilyen megérdemli a mindent magában 
foglaló „spion” nevet, aki 5—6 ilyen kettesével, hár
masával boldogította szakmánk sorsát arra hivatkoz
va, hogy nem tud másként élni! Vannak minden em
beri jóérzést lábaikkal tipró emberek, akik erre is 
képesek!

Kartársak! Isten tökéletesnek, szépnek, minden 
erkölcsi fennségért rajongani tudónak lövellte lelke- 
tekbe a saját leikéből kipattantott szikrát. Tegyetek 
kísérletet! Legyetek emberek, hiszen tudtok Ti jók is 
lenni, önmagatok számára is, csupán akarni kell!

Gondoljatok az Ürök-Biró ítélőszékére: a maga
tok lelkiismeretére és cselekedjetek. Próbálkozzatok 
meg egymás sorsában a magatok érdekét szemelőtt 
tartani. Kíséreljétek meg közös plattformra hozni a 
közös érdekeket. Csináljátok meg üzleteitek részére 
az egyenlő, legalább a sovány kenyeret biztosítani tu- 
ck) életlehetőséget. Kérjétek a vasárnapi munkaszünet 
felfüggesztését. Legyetek megértők és megbecsülök 
egymással szemben és ha ezt elértétek, kérjétek egy 
szívvel, egy lélekkel az ipartörvényeink revízióját és 
a kontárügy rendezését. Legyünk jók, ne égesse hom
lokainkat a gond és a szégyen bélyege.
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SIMPLEX a technika legújabb vívmánya szerint készített, könnyen kezel
hető PÁRHUZAMOS KAPCSOLÁSÚ villamos tartós ondoláló 
készülék.
Beszerzési ára fűtőtestenként P 10. Üzemköltsége minimális.

egyedüli hajfesték, mely csak fodrászok útján jön forgalomba. 
100 %-ig biztos és garantált méregmentes.

Tarlós ondolálásra 
rendkívül alkalmas

|  I IV I 1^™ No. 10. olajfürdők alkalmazása a festett és ondolált haj ápo-
I I V I  I  I  I I Á I  I — i lásához nélkülözhetetlen. Ezen kezeléstől a haj visszanyeri
I I  i l  L —  I  I I  V  L m  erejét és rugalmasságát.

Kérjen ismertetőt, melyet DÍJTALANUL küldünk.
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MEGHÍVÓ!
A Debreceni Borbély* és Fodrászmesterek, úgyszintén a Hölgyfodrászmesterek és Kozme
tikusok Szakosztálya 1934. évi junius hó 4.-én, délelőtt 9 órai kezdettel Debrecenben, az 

Ipartestület dísztermében a „Debreceni Hét“ alkalmából

O r s z á g o s  S z a k m a i  K o n g r e s s z u s t
fog tartani, melyre ezúton hívja meg az ország összes Úri-, Hölgyfodrász és Kozmetikus

mestereit a Kongresszus Előkészítő Bizottsága.

Előzetes tudnivalók;
1. A kongresszuson bárki részt vehet, indítványt 

bármely szakmához tartozó vagy ipartestület, szak
osztály, önálló iparos tehet.

2. Indítványozó köteles úgy az előadandó indít
ványát, valamint a határozati javaslatát az ipartestü
let illetve a szakosztálya jóváhagyott záradékolásával 
ellátni.

3. Az írásba beadott előterjesztéstől sem a hatá
rozati javaslattól eltérni nem szabad. Az előterjesztés, 
úgy személyi mint politikai mentes lehet.

4. Az írásban beadott indítványozó és előadó ne
vét és lakását pontosan fel kell tüntetni. A beadvány 
határideje 1934. május hó 12.

5. Később érkező vagy hiányosan felszerelt indít
ványok a tárgysorozatba fel nem vehetők és nem is 
tárgyalhatok.

6. A kongresszus bizottsága a beérkezett indít

ványok elbírálata felett szükség esetén szavazattal 
dönt, azt jóváhagyhatja, elutasíthatja vagy rövidít
heti, mely határozatot az előadóval írásban tudatni kö
teles és annak jogorvoslati helye nincs.

7. A tárgysorozat megállapítása után a kong
resszusi bizottság külön meghívóval fogja értesíteni 
az ország összes Ipartestiilete útján az érdekelt szak
osztályokat.

8. Mindenféle megkeresést, úgyszintén a kong
resszust érintő ügyeket a kongresszusi előkészítő bi
zottsága intézi. Címe: Fodrászmesterek kongresszusi 
bizottsága, Debrecen, Ipartestület (Simonify utca I .).

Kartársak! Kollegális szeretettel várunk az első 
országos debreceni szakmai kongresszusra!

Legyetek ott mindnyájan!
Kar társi üdvözlettel

Az Előkészítő Bizottság.

A Tiszántúli Ipari Kiállítás és  
Áruminta vásár tájékoztatója:

Debrecen sz. kir. város; 1934. évi junius 2—10-ike 
között „Debreceni Hetet” rendez.

A „Debreceni Hét” 3 részre tagozódik.
Az első rész a város által a Nagyerdőn készített 

sportstadion megnyitását és ezzel kapcsolatosan ren
dezett sportünnepségeket öleli fel, amelynek során 
közel 5.000 külföldi tornász látogat el Debrecenbe, 
ahol ugyanakkor középiskolai versenyeket, vívó, 
úszó, repülő versenyeket és nagy arányú lovasjátéko
kat és versenyeket tartanak.

A második rész a Kereskedelmi és Iparkamara 
által a Nagyerdő színpompás környezetében rende
zendő Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árúmintavásár lesz.

A harmadik rész szintén a Nagyerdőn, a Központi 
Egyetem épülete előtt rendezendő szabadtéri előadá
sokat foglalja magában.

A kiállítást és árúmintavásárt árúsítással egybe
kötve rendezzük.

A jelentkezés a T1KÁV igazgatósága által rendel
kezésre bocsátott jelentkezési íven történhetik, melyet 
Debreceni Iparkamara címen lehet kérni.

A jelentkezések eddig igen szépen folynak és azt 
igazolják, hogy a T1KÁV nagyszabású vására és kiál
lítása lesz a magyar vidéknek. A kiállításra eddig je
lentkezők száma már felül van a 200-on, miért is fel
kérjük, hogy a jelentkezési kedvezmény biztostása 
érdekében, amelyet a húsvéti ünnepekre tekintettel 
április hó 25-ig hosszabbítottuk meg, a vásárra ezen 
ideig jelentkezni szíveskedjék.

A helydíjakból jelentkezési kedvezmény címen 
10%-ot, ezenkívül kisiparosoknak, házi iparosoknak, 
iparművészeknek további 20% kedvezményt adunk. 
Bárkinek nagyobb helyfoglalás esetén terület nagysági 
kedvezményt nyújtunk.

A kiállítás időtartama egybe esik a „Stadion,, 
megnyitásával kapcsolatban rendezendő „Debreceni 
Héttel”, amelynek programja a rendkívüli sport ese
ményeket és a Központi Egyetem előtt rendezendő 
szabadtéri előadásokat adja. A vásárigazolványok 
a „Debreceni Hét” úti igazolványok néven adatnak ki. 
Minden úti igazolványhoz azonban hozzá van fűzve 
perforáltál! a vásárra szóló belépő jegy. A Debreceni 
Hét úti igazolványai alapján vehetők igénybe a vasúti 
jegykedvezmények, (50%-os) továbbá a „Debreceni 
Hét” ünnepi vonatának az utasai ezt az úti igazolványt 
megváltják, mert úti igazolvány nemcsak belépő 
jegyül szolgál, hanem Debrecenbe messzemenő ked
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vezmények igénybevételére is jogot ad. Az úti igazol
ványok eladását a Tiszántúli Kiállítás és Árúniintavá- 
sárt menetjegyirodák, a kereskedelmi és ipari érdek- 
képviseletek útján eszközli folyó évi május hó 10-től 
kezdve.

*
A vásárra szállított árúk ugyanolyan kedvez

ményben részesülnek, mint a Budapesti Nemzetközi 
Vásárra szállított áruk. A vásárra szállított áruk szál
lítási okmányait, a vásárirodában be kell mutatni, ahol 
igazolják, hogy szóbanlévő áruk a Tiszántúli Ipari
vásáron kiállításra kerülnek. Ezen bizonylattal ellá
tott szállítási okmányok ellenében a hazai közlekedési 
vállalatok díjmentesen szállítják vissza a vásárra szál
lított eladatlan árukat, természetesen ugyanoda és 
ugyanazon a vonalon, ahonnan és amely vonalon az 
árú Debrecenbe jött.

*
Az elszállásolás ügyét Debrecen város Idegenfor

galmi Hivatala intézi, (Debrecen, Gambrinus átjáró, 
telefon 34-34.) lakást az ú. n. lakáskérő levelezőlapon 
lehet igényelni. Egyébként kisiparos kiállítók kedvez
ményes elhelyezéséről igénylés esetén a lehetőség 
szerint a TIKÁV gondoskodik.

*
A Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árúmintavásár k i

tűnő propaganda alkalom azok számára, akik a Buda
pesti Nemzetközi Vásáron is résztvesznek és propagan
dájukat a Tiszántúl népe előtt még hathatósabbá kí
vánják tenni. A Tiszántúli Kiállítás és Vásár Igazga
tósága szeretettel hív mindenkit, hogy akár mint k i

állító, akár mint látogató okvetlen keresse fel Deb
recent.

A debreceni kerületi kereskedelmi és iparkamara 
és a Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árumintavásár igaz
gatósága nevében:
Sesztina Jenő, elnök. dr. Radó Rezső, főtitkár.

A Miskolci Iparteslület közleménye.
284/1934. sz.

Felhívás!
A miskolci ipartestület taglétszáma a lefolyt más

fél évtized alatt majdnem megkétszereződött. Ezzel 
egyidőben a testületi feladatok és érdekképviseleti 
kötelezettségek meghatványozódtak olyannyira, hogy 
azoknak szolgálata a jelenlegi szűkös testületi szék
házunkban immár teljesen lehetetlenné vált.

A legsúlyosabb időkben hárul testületünkre az a 
feladat, hogy az érdekképviseleti működésnek ezt az 
akadályát valamikép elhárítsa és megfelelő otthont 
adjon a polgári gondolatnak, nehogy az existenciá- 
jában rendkívül meggyengült kisiparos rétegek ennek 
hiányában olyan irányok felé orientálódjanak, ame
lyek a nemzettársadalmi szempontból kívánatosnak 
nem mondható.

A megoldásnak a legreálisabb és mindenkép ki
elégítő útját testületünk már meg is találta a jelen
legi székház praktikus kibővítésével, amelynek költ
ségei — takarékos gazdálkodásunk folytán — rész
ben már rendelkezésre is állanak. A költségek még hi-

FIGYELEM
Rendezlesse be üzletét

»GESZLER«~íéle központi
hajszárító berendezéssel

Kérjen
árajánlatot

azért, mert ma a sok vizondolálás mellett gazdaságos, 
azért, mert teljesen zajtalan, a vendég nyugodtan tűri, 
azért, mert Ön is nyugodtan dolgozik vele, 
azért, mert az áramfogyasztása a legminimálisabb, 
azért, mert olcsó és csak egy gépet kell kezelni.

G e szle r Já n o s  B udapest
I I I .  Zslgmond utca 38. szám .O L C S Ó
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ányzó részének hitelművelettel való megszerzése ma 
szinte reménytelen, — de ilyen terheket a kisiparos
ság nem is vállalhatna. Azt az utat kell járnunk tehát, 
amely becsületes szolgálataink révén számunkra ada
tott: a közért mindig áldozatos és nemes! megértő 
iparosbarátunkhoz fordulunk némi támogatásért s 
hisszük, hogy ezeknek a hozzánk legközelebb állóknak 
a támogatásával szerény céljainkat el is érjük.

Teljes bizalommal és a kebelbeli ipari szakmák 
kívánságára azzal a tiszteletteljes kérelemmel keres
sük meg a tek. Címet, kegyeskedjék építkezésünket 
némi hozzájárulással támogatni. Minden szives ado
mányt köszönettel fogadunk s csupán megemlítjük, 
hogy közgyűlésünk határozata folytán az 50 pengő 
értéket meghaladó támogatást nyújtók nevei az épü
letben elhelyezendő márványtáblán fognak megnrö- 
kíttetni.

Közérdekű törekvéseink pártolásáért előre is a 
miskolci iparosság hálás köszönetét tolmácsolva \a- 
gyunk

Miskolc. 1934. márcus M-én.
A miskolci Ipartestület nevében:

Kovács s. k. jegyző. P. H. Szimmlár s. k. elnök.
Mikes Bertalan s. k.

a borbély és fodrász szakosztály nevében.

Egy tollvonás__
írta: Törzsök József, Debrecen.

„Egy tollvonás és semmi más”. — Bár többet 
érdemel egy tollvonásnál Csikes Ferenc kartársunk, 
de én nem adhatok mást, csak egy tollvonást!

A megemlékezés e pillanatában, amikor Csikes 
kartársunknak ötven esztendős jubileuma lett, gondol
koznom kell, hogy kellő szavakat találjak arra, hogy 
Öt köszönthessem . . .

Elavult, sárga pergament fekszik asztalomon. 
Csikes Ferenc szabaduló bizonyítványa, rajta egy 
fénykép, mely a 15 éves Csikes Ferencet ábrázolja. 
Ártatlan szelíd kis gyermekarc mosolyog felém a 
fényképről, kezeim önkénytelen keresik a mai Csi
kes Ferenc kezeit, hogy megszoríthassa azt.

Talán a könnyek is megállanak a szemeimben, 
amikor belenéztem az öreg szaktársamnak, akit a ke
gyetlen élet már, már majdnem elűzött közülünk! 
S miért?! Mert a csalódások keserves percei kezébe 
nyomták azt a méreggel telt poharat, melyet ezrek 
és ezrek szorongatnak kezeikben.

1884. április 3. . .!
Ez a dátum Csikes emlékei között világeseményt 

jelent. Ekkor kapta kezébe özv. Strobek Gusztáváé 
asszony üzletében szabadulóbizonyítványát (jelenleg 
özv. Erdős Lászlóné üzlete).

Istenem milyen szép idő.
Ebben a pillanatban, amikor nevét még egyszer 

megragyogtatom a letűnt napok aranysugarában, 
kívánom, hogy hátra levő napjaiban találja meg azt, 
amit eddig kívánt. Ö iparos volt, az iparának büszke
sége! Nem szabad róla megfeledkeznünk ezen ötven 
év alkalmából. Érezzük át a szomorú jelenjének pa
rányi boldogságát.

Csikes bácsi az Isten éltesse!

A mull idők emlékeiből.
írta: Csikes Ferenc, Debrecen.

1. közlemény.
Cikkem megírására egy hatvan éves múlt kedves 

és felejhetetlen emlékei vezérelnek. .. Ez ugyan nem 
történelmi anyagot tár elébünk, hanem inkább az ak
kori viszonyokat és felejhetetlen kedves emlékeit. .. 
Cikkemben egyes karfásakról egyben munkásairól 
fogok megemlékezni. Főleg pedig azokról, akiket 
személyesen ismertem, — akik már hatvan év előtt is 
régi derék iparosai voltak szakmánknak. Mielőtt 
azonban cikkem írásához kezdenék, szives elnézést 
fogok kérni azon kartársaktól, akiknek emlékei eset
leg jobb tudásuk vagy pedig értesüléseik alapján bő
vebb adatok birtokában vannak, - de igyekeztem 
lehetőleg az ilyen hiányokat pótolni.

Az elmúlt régi éo boldog idők egyik legszebb tu
lajdonsága volt az, hogy akkor csak jó munkaerők 
léteztek. De a tudás közziil is egyik kimagasló repre- 
zentálója volt iparunknak Verdes Árpád, aki később 
udvari fodrász is lett Budapesttel!, mint a fodrászok 
büszkesége. Dézsi Lajos kartársunk itt Debrecenben 
a Bádogos utcán kezdte iparát és mint fogtechnikus 
felhagyva a borbély és fodrászmesterségével, orszá
gos nevet és megbecsülést vívott ki, nemcsak magá
nak, hanem mindnyájunknak. Ebben az időben neve
zetes említésre méltó kartársunk a következők vol
tak: Martinyi Lajos, Dianiska Mihály, Andresz János, 
Kaliczky József, Strobek Gusztáv, Kozmán István, 
Schmidt János, Kárpule Péter, Jakab József és Ko- 
rényi Endre.

A tanoncidő általában véve négy év volt. Ruhá
zattal vagy ellátással hat év. Felszabadulása alkalmá
val a felszabaduló tanonc köteles volt vacsorát adni, 
egyben a segédeket vendégül meghívni. Viszont ha a 
segéd lépett üzletbe alkalmazás végett — köteles volt 
belépési vacsorát fizetni az üzletben levő segéd kol
legáinak.

Érdemes a fizetést megemlíteni. Segéd havi fi
zetése 6 forinttól 10 forintig és teljes ellátás volt.

Üzleti munkabérek: évi előfizetés egyszer heten
kénti borotválással, havonkénti egy hajnyírással 6 
forint és minden ünnepre természetbeni ajándék. Szü
retkor pl.: 50-től 100 itce borig. Árszabály nem volt, 
fizetett mindenki tetszése szerint, de mégis úgy, 
hogy mindenki meg volt elégedve. A borravaló rend
szer megvolt, sőt nagyon is divatos formában.

Folytatjuk

B ak  I s t v á n
Fodrászai!
szakirányú technológia

isk. tanár

Rendelje meg, 
ára: P 2.10, 
könyvkeres
kedésben 
P 3.—

című könyve rövidesen megjelenik. Nélkü
lözhetetlen minden fodrásznál.
Tartalom: hajvágás, hajfestés, paróka, koz
metika, úri- és női fodrászat, színházi- és 
műkedvelői fodrászat az ókortól napjainkig.

Megrendelhető a szerző elmén:
BAK ISTVÁN ip. isk. tanár, BUDAPEST, 
III. Bécsi út 83. IV. épület, I. emelet 46. és 
lapunk Szerkesztőségében.
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VIDÉKI ŰRI- ÉS HÖLGVFODRASZOK SZAKLAPJA

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

Tisztújító közgyűlés Szegeden
írta: Pásztor Imre Szeged.

Március 19-én tartotta meg a szegedi Úri- és 
Hölgyfodrász szakosztály évi rendes tisztújító köz
gyűlését a tagok élénk részvéte mellett. A szakosz
tályi közgyűlésre az ellenzéki tábor olyan felkészült
séggel vonult fel, amely páratlan volt. Ott voltak pl. 
az olyan kartársak is, akiket még sohasem láttunk a 
közügyek iránt érdeklődni. Felvonultak szép számmal 
a „filléres" kartársak is, azzal a szándékkal, hogy ta
lán sikerülni fog a vezetőséget megbuktatni, valószí
nű azzal a feltett szándékkal, hogy ő közzülök fog 
a vezetőségbe a többség bejutni. A csalódás igen nagy 
volt, mert amikor a régi vezetőség beszámolt a múlt 
évi eredményekről, olyan hatalmas ovációkban volt 
része, hogy utána egyhangúlag választotta meg a régi 
vezetőséget a közgyűlés.

A közgyűlés az ipartestületi elöljáróságba két 
tagot választott meg, utána kíild'öttségileg kereste 
meg a vezetőség a főispánt, kérve támogatását a már 
tű! elharapódzott árrombolók ellen megindított intéz
kedésekhez. A főispán ki jelentette azt, hogy meg kell 
várni azt a (örvényjavaslatot, amelyet Körmendy Má
tyás ip. test. elnök, orsz. gy. képviselő terjeszt rövi
desen a ház elé és aztán fog intézkeni ebben az ügy
ben. A vezetőség teljes megnyugvással vette tudomá
sul a főispán válaszát, bízva abban, hogy most már 
sérelmeink az illetékes hatóságok előtt vannak e.< 
reméljük, hogy az elintézése közmegnyugvást is fog 
hozni jobbsorsra méltó iparunkra.

Szükkeblüség~e, vagy  
Indolencia ?

írta: Nemess Endre, Nyíregyháza.
Országszerte sok-sok fájó sebektől vérzik a szak

mánk. A felgyűlt köztartozások, a bolt és lakbérek, 
fűtés, világítás stb. A szabadverseny égisze alatt fel
lépő alacsony kiszolgálási árak miatt panaszkodnak, 
sírnak és futkosnak a kartársaink. A nyomor óceánja 
közzül (tulok olyan esetet, ahol egyik kartársam gyer
mekei reggeli nélkül mennek az iskolába, mert már 
kenyérre sem jut elég.

Kérve kérdem — szabad lenne az iparnak, a nyo
mornak még a mai viszonyok mellett is iparunkban 
ilyen méreteket ölteni? Nem . . . nem volna szabad!

De nincs összetartás. Amikor a közös érdekekről 
van szó, akkor a legtöbbje félre áll. Példának hozom 
fel ezen szaklapunkat, mint a vidék egyedüli fodrá- 
szati sajtóorgánumát, (melyben Nyíregyháza vezet) 
legjobban, amikor havonként csak fillérekről van szó, 
ilyen filléres áldozatokat sem hoznak meg.

Lapunk megalapítója éjét, napot eggyétéve küzd 
a munkatársaival iparunk javáért mindnyájunkért, 
anyagi áldozatok árán is, -  csak azért, hogy jogos 
érdekeinket szolgálja, iparunk kultúráját pedig emelje

és halad feltartózhatatlanul a kitűzött szép és nemes 
ipari jogok érdekeiért.

Az egészséges és erős ipari szaksajtó a szakma 
lelke és nélkülözhetetlen a mi iparunkban is.

Le a nemtörődömséggel, igyekezzen mindenki 
oda hatni, úgy a szakosztályok beléletében, mint kí
vül, hogy előfizetésével ezen szaklapot még jobban 
megerősítse. Aki ezt teszi nemcsak saját maga, ha
nem mindnyájunk érdekeit viszi előbbre!

@ KO Z ME T I K A
ÉS SZÉPSÉGÁPOLÁS.

A fény szerepe a kozmetikában.
(Folytatás.)

A napozás folytáni hámló bőrrel eltávolodnak 
azok a baktériumok, melyek a bőr gennyes lobosodá- 
sát okozták. Ugyanezt az eredményt érhetjük el télen 
és borus-esős időjárás esetében a quarc fénnyel is.

Az előadottakból láttuk, hogy milyen üdvös és 
áldásos hatásai vannak a fénynek, különösen a nap
sugárnak, ha azt megfelelő esetben alkalmazzuk. An
nál többet árthatnak azonban, ha nem megfelelő kö
rülmények között és érzékeny bőrt tesszük ki nap
fény hatásának.

Mindenki által ismert, hogy a napfény hatására 
nem egyenletes festékezettsége jön létre különösen 
az arcnak, de a kéznek s karokon is, hanem szeplős 
lesz. Tehát az erre hajlamos emberek részére célszerű 
a védekezés. Fia a napfényt úgy szűrjük meg, hogy az 
ibolyántúli sugarak csak kis mértékben jutnak a 
bőrig, akkor a bőr gyuladás elmarad és így a szeplők 
színe is igen halvány, alig észrevehető lesz. Mint egy
szerű védekezési eszközt igen ajánlom, a vörös, barna 
vagy fekete fátyol viselését, de elég jól véd a vörö
ses-barnás hintőpor is. De vannak azután vegyi anya
gok, melyek a káros napsugarakat nem bocsájtják át 
ezek vagy orvosi rendelvényen, vagy ú. n. speciálitá- 
sok alakjában kaphatók pld. zeozon, ultrazeozon, 
antilux stb. alakjában. Természetesen ezeknek a hasz
nálatát már kora tavasszal kell elkezdeni. Különösen 
ajánlatos ezen szereknek a használata túlérzékeny 
bőrű embereknél.

Nagyon veszedelmes a napfény hatása, magaslati 
helyeken, hómezőkön, glecsereken, tengeren, vagy 
más nagyobb vízfelületen, pl. nálunk a Dunán, Bala
tonon. Ilyen helyeken különösen nagy gondot for
dítunk a napfény elleni védekezésre.

A röntgen besugárzást csak kevés helyen szabad 
alkalmazni, különösen a helydaganatok és fiatalkorú 
szemölcsök ellen. Más, más gyógyszerrel kezelhető el
változást veszedelmes röntgennel kezelni.

A rádiumot szintén helydaganat és különböző 
anyajegyek, szemölcsök kezelésére használhatjuk.

— Vége. —
Kozmetikai kérdésekben úgy a jeligés, mint a névvel el

látott levelekre, válaszbélyeg mellékelésével válaszol a kozme
tikai rovatunk vezetője, Dr. Bősze Lajos orvos, v. egyetemi 
tanársegéd. Címe: Debrecen, Ferenc József út 59. I. cm. Tele
fon 11—82.
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A miskolci úri- és hölgyíodrfts/.-mesterek 
tisztújító közgyűlése.

Március 13-án tartotta meg a miskolci úri- és hölgyfod
rász mesterek szakosztálya a f. évi tisztújító közgyűlését. A 
nagyszámban megjelent kartársak meghallgatták a távozó 
tisztikar múlt évi ténykedésének jelentését, hálás elismeréssel 
méltatták a mandátumok letelte folytán lemondott tisztikarnak 
a szakoszálv érdekében kifejett működését és a következő 
kartársakat választották meg.

Elnök: Mikes Bertalan. Aleinök: Hajnos Dezső és Dará
nyi Rezső. Pénztárnok: Fazekas Károly. Jegyző: Nyitrai Jó
zsef. Ellenőrök: Bodó Lajos, Walder Zoltán.

Választmányi tagok: Kerekes József, Jancsó József, Soós 
Guszáv, Molnár Lipót, Hárrer János, Novák Sándor, Alpári 
Béla, Dénes János, Gáspár Sándor, özv. Kotcián Jánosné, Tóth 
Endre, öborni János, Huska Károly, Horváth Árpád, Krén 
József, Schwarcz Vilmos, Hadai Károly.

Póttagok: Szécsi László, Ragyák János, Paszkes Andor, 
Siegelbaum Dezső.

Mikes Bertalan elnöki székfoglalójában köszönetét mond
va a közgyűlésnek a bizalomért, fogadalmat tett, hogy min
den tehetségével a szakma érdekét fogja szolgálni és a szak
ma érdekében mutatkozó reformszükségleteket, mint pl.: ta- 
nonctartási ügy, árrombolás, stb., a szakosztályon keresztül 
fogja megvalósítani. Egyben meleg szavakkal emlékezett meg 
Pechó Lajos kartársnak, a most távozó elnöknek érdemeiről, 
aki egyfolytában 20 évig szolgálta törhetetlen energiával és 
hűséggel a szakmánk ügyeit. Éredemeit a közgyűlés jegyző
könyvben örökítette meg. (nv—j.)

h í r e k .

Halálozás. Editen Ferenc nőifodrász kartársnnk, a Női- 
fodrász Ipartestület diszelnöke, a Nőifodrászmesterek Világ
szövetségének magyarországi elnöke, a bécsi nőifodrász aka
démia dísztagja stb. Budapesten f. év április hó 10-én, 67 
éves korában, házasságának 35-ik évében rövid, de súlyos 
szenvedés után elhunyt. Temetése folyó hó 12-én volt a Far
kasréti temető halottasházából, a kartársak nagy és őszinte 
részvéte mellett. — Őszinte részvéttel a Szerkesztőség.

A debreceni Borbély és Férfifodrászmesterek szakosztá
lyának tisztújító közgyűlése. A debreceni borbély és férfi
fodrász-szakosztálynál úgy az elnök, mint az aleinök Fuchs 
Imre és Dudás János kartársak lemondása folytán f. évi április 
hó 17-én, azaz kedden este tisztújító közgyűlést fog tartani. 
Felhívjuk a kartársaink figyelmét arra, hogy ezen tisztújító 
közgyűlésen mentői nagyobb számban jelen legyenek és addig 
az ipartestületi tagdíjaikat feltétlen rendezzék, mert az új 
ipartörvény alapján azon ipartestületi tagnak, akinek egy évet 
meghaladó tagdíj hátraléka van, nem szavazhat és semmiféle 
tisztségre meg nem választható. (n -y.)

A szegedi ipari vásár. A szegedi ipari vásár kiállítással 
egybekötve f. év május hó 20 -27-ig lesz. Ezen alkalommal 
ről értesülünk a Kereskedelemügyi minisztériumban jelenleg 
készülő rendelet alapján az OTT igazgatósága rövidesen meg
fogja szüntetni az érvényben lévő 20 filléres munkaadói iga
zolványt és a 30 filléres recepthozzájáruld.,t. Ezen sérelmes 
járulékot legutóbb Hódossy Gedeon országgyűlési képviselő 
tette szóvá a parlamentben, reá mutatva arra, hogy ezen rend
szer mennyire igazságtalan. A rendelet rövidesen meg fog je
lenni, melyet reméljük az összes iparosság teljes megelége
dését fogja kiváltani. (n—J.)

Egy szegedi kartársunk szerencséje. A legutóbbi osz
tálysorsjáték főnyereményét illetve a jutalom '/« részét 
Stetzler Jakab, Gróf Apponyi u. 13. sz. alatti kartársunk 
nyerte meg. Nevezett kartársunk 61 ezer pengőt kapott 
egyösszegben, melyhez mi is gratulálunk. (p i.)

A budapesti Borbély és Férfifodrász Ipartestület rendkí
vüli tisztújító közgyűlése. A budapesti Borbély és Férfifodrász 
Ipartestület f. évi április hó 19-én rendkívüli tisztújító köz
gyűlést fog tartani. A tárgysorozaton szerepel az Ipartestületi 
elnök, 2 aleinök, 24 elöljárósága tag, 12 előljárósági póttag, 
3 számvizsgáló tag, 3 számvizsgáló póttag, pénztárnok, ta- 
noncvizsgáló-bízottságok I -I elnökének és 3—3 tagjainak 
megválasztása.

A kiskunhalasi úri és nőifodrász szakosztály versenye.
I-'. évi május 6-án, úri és nőifodrász versenyt rendez, melyre 
ezúton is felhívjuk a vidéki kartársak figyelmét. A verseny 
megrendezése a legnagyobb körültekintéssel történik. Bene
vezni lehet, úri szakon: gyorsborotválás és hajvágással, utób
binál gyorsaságon kívül a munkát is kitüntetjük, — oklevelek, 
elismerések és érmek. Női szakon: tartós ondolálás, víz és 
vasondoláiás, esetleg hajvágással. A versenyen résztvesznek: 
mesterek, segédek és tanoncok. A versenymunkákon kívül a 
jobb munkák elismerésben részesülnek. A verseny befejezése 
után a díjazások azonnal kiadatnak, mely után reggelig tartó 
bál következik. Benevezési idő április 22-ike. Részvételi díj 
1, 3 és 4  pengő, amely összeg a báli belépésre is jogosít. A 
versenyre vonatkozó bővebb felvilágosítással szolgál a rende
ző bizottság. Cime: Buda Imre hölgyfodrász, Kiskunhalas,
Kossuth ucca. Vidéki szaktársak vendéglátásáról gondosko
dunk. Kedvezményes utazási díj kieszközlése folyamatban van.

Lapunk felelősszerkesztője minden héten csütörtökön 
este 7 órától 9 óráig az Iparoskörben (Simonffy utca 1 .sz.i 
alatt II. em.) található, amikor úgy a sajtó valamint szakmai 
ügyekben szívesen rendelkezésére áll a kartársaknak.

A szegedi ipari vásár. F. évi ipari vásár kiállítással egy
bekötve május hó 20- -27-ig lesz megtartva. Ezen alkalommal 
adják át rendeltetésének az új kiállítási csarnokot. Ezen Ipari
vásárral kapcsolatban a Máv. és Szeged Csanádi vasút vona
lain 50%-os kedvezményt lehet igénybe venni. A vásár iroda 
címe: Szeged Ipartestület, Horváth Mihály-u. 3. szám.

A szegedi kartársak március 15-iki ünnepélye. A szegedi 
Úri- és Hölgyfodrászok szakosztálya március hó 18-án, va
sárnap ünnepelte meg a magyar szabadság szentünnepét. 
Sári István sz. o. elnök igen szép megnyitó beszéde után Bá
rány Pál szavalta el lendülettel a „Talpra Magyart ’.Igen szép 
hazafias verset szavaltak Szabói Pannika, Szeder Simon kar tá r
sunk leánya és kisfia, kifogástalanul. Az ünnepi beszédet Bá
lint Gyula ip. isk. tanár tartotta meg, gyönyörű szavakban 
körvonalazva méltatta az ünnepi nap jelentőségét. Végül 
Körmendy Mátyás v. felsőházi tag, országgyűlési képviselő, 
ip. test. elnök nagyon szép beszéde után múlt el ezen ünne
pély, melyet 110 terítékes vacsora követett és a hajnali 
órákban a legjobb hangulatban fejeződött be. (p i.)

BORBÉLY- és FODRÁSZÜZLET Debrecenben, a főtérhez 
közel, három személyes kiszolgálásra berendezve, sürgősen el
költözés miatt igen olcsóért eladó. Cim lapunk szerkesztő
ségében.

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 sa R  asz ig a s z s á g  gyöszl
W k ■  ■ ■  VJ| ■  -borotvák a legkiválóbb angol acélból készülnek. 
I I  I '  E b ■ ■  f i  -borotvák szakszerűen vannak köszörülve.
■ ■ I I  I I  II-borotvának tartós az éle.
mm M  M  I I  Jnl-név önmaga is teljes garanciát jelent.

Elismert angol borotvakések rak
táron •  B LE H  A Non plus ultra 
hajvágó-olló l-a minőség, 18 és 
19 cm 7 ‘— pengő £  Hajnyiró- 
gépek, fenőszijak legfinomabb 
bőrből és valódi gurrtnival ellátva 
•  Ecsetek dús raktára

Blelia—Supra-borotva félfrancia él, 4/8-as barna nyél. . 
Bleha—Szecskó- „ francia él, 4/8-as fehér nyél. . .
Bleha 20-as „ homorú él, 3, 4 és 5/8 fekete nyél
Bleha 24-es „ francia él 2 /8 .................................
Bleha 25-ös „ 3 8, 4/8, 5/8 francia él, erős nyéllel
Bleha 27-es „ francia él, la fehér csontnyél . .
Bleha 28-as „ francia él, la fehér csontnyél. . .
Bleha 29-es „ francia él, la fehér csontnyél. . .
Bleha 33-as „ l/4 homoru él, erős, fekete nyél .
Bleha 50-es „ félhonioru él, fehér csontnyél . .
Bleha 76-os „ 4 és 5/8, homoru él, fehér nyél
Bleha 77-es „ félhonioru él, fehér csontnyéllel. .

6-50 P 
5'— P 
8’— P
4- 50 P
5 G0 P 
4 80 P 
4 80 P
5- 40 P 
5 ' -  P 
7 60 P 
9'— P
6 20 P

BLEHA FERENC BUDAPEST,
EZÜSTKOSZORUS KÉSMŰVES- ÉS MŰKÖSZÖRÜS MESTER VILMOS CSÁSZÁR UT 27

Figyelem! •  Uj!

Az általam feltalált és gyártott

jelzésű

villany~onduláló gép
a legújabb, mert két perc alatt 
tökéletesen fűt.
Ami étidig lehetetlen volt, most az teljes 
valóság. Ügy a Hennázott vagy bármilyen 
festett hajat minden elővigyázat nélkül fűt, 
mert a haj megmarad a teljes épségében, 
nem törik.

Megrendelhető a feltaláló cimén:

BODNÁR MIHÁLY hölgyfodrász 
Debrecen, Arany János ulca 2. sz.

12—16—20 és 24 fűtőtesttel.
Kérjen árajánlatot.

Hirdetett
Ön már a

Vidéki Úri és
Hölgyfodrászok
Szaklapjában

?
H a  nem, akkor kérjen árajánlatot és

HIRDESSEN! ! ! ,
mert hirdetései

biztosak, jók és olcsók!

Kartársak csakis lapunk hirdetőinél 
vásároljanak!
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