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Megjelenik minden hó 15-én.

Szeged, Tisza Lajos körút 19.

Telefon: 22-11.

VI. évf. 1937. aug. 15.

C ia k lc lz á m lá n lc  .z á rn a  : 4190. I I C s e k k s z á m lá n k  s z á m a  : 4190.

VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKKÖZLÖNYÉ 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS

D U D Á S  S Á N D O R  S Z E G E D
Társszerkesztő: KEREKES JÓZSEF MISKOLC 

A SZEGEDI FODRÁSZTESTÜLET HIVATALOS LAPJA

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész é v r e .....................3'60
F é l é v r e ..........................2-—

Egyes szám ára 40 fillér. 
Külföldre 50% felár.

S z e n z á c ió s a n  g y ő z ö t t ! ! !
N E M  K E L L  R E K L Á M ! ! !

M A  M Á R  A L E G J O B B  Ü Z  L E T  E  K  D \0  L G \0 \Z  N  A K

A 95 P E N G Ő S

U N I V E R S A L - R E K O R D

Csavarással egyidejűleg történik a kifiítés. 
Fűtési idő 1 '/2 perc. — Kérjen ábrás 

útmutatót.

FALIKAR ÁLLVÁNYOS 
D A U E R G É P P E L ,

mert meggyőződtek utolérhetetlen előnyeiről — 1 V2p ere fű
tési idő — sok áram megtakarítás KISZÖKITETT érzékeny 
HAJAK dauerolásánál nélkülözhetetlen 12 drb. gumialátét
tel —• időjelzőkészülékkel — hőfokszabályzóval — diszkazet- 
tában — l/2 liter dauervíz — 1 1. fixateur spitzolajjal — 1 
dauer 24 csavarással 8 fii. áramot fogyaszt. Rendelje meg. 
Tökéletes eredmény, heti 5 pengős részlet (hitelüzletnél 10 
százalék felár). Alant felsorolt t. vevőim legnagyobb elisme

réssel nyilatkoznak a gép utolérhetetlen teljesítményéről.
Botár Aladár. V., Lipót-körút 5., Drach János. II., Margit körút 49. Echten és Mariin, VI., Andrássy-út 34, Fritz 
Pál, V., Nádor-utca 15., Grosch Miklós, II., Zsigmond-utca 7, Hufnágel József, VII. Erzsébet-körút 2., Jászi és 
Pelhő, VI., Berlini-tér 3., Jávor Tivadar, II. Vérmező-utca 4., Kovács József, IV., Régiposta-utca 2., Koch hölgy
fodrász, V., Csálii-ulca 20/a, Kovács János, II., Margit-körut 50., Quint Hölgyfodrász, VII., Rákóczi-ut 40., Misik 
Pál, IV., Eskü-ut 6 ., Miskolczy Dénes, VII., Akáczfa-utca 57., Pásztori János és Fia, VII., Rákóczy-ut 7., Revíí 
hölgyfodrász, V., Koháry-utca 23., Tehel Lajos, VII., Dohány-utca 55., Zombory Aladár, VII., Baross-utca 49., 
Weitmann 1. Wander J., IV., Régiposta-u. 11. Vezérképviselet: Budapest, VI., Mozsár-u. 10. Telefon: 32 60-50.
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TARTÓSAN UAMVASIT
1 Ü V E G Á R A R 2 5 0 . 1 BAMVASITÁS5FIU.KÍRÜL  

m i n d e n ü t t  k a p h a t ó



Mindenki tudja,
hogy 1937. évi legmodernebb úri és női

berendezések, felszerelések, motorosbűrák, dauergépek

Rottmann Ármin
cégnél — Bpest, VI, Teréz-krt.29. (udvarban). —  Telefon: 1-155-60.
az összes illatszerek, kozm etikai cikkek, acélárúk, valam int az összes folyékony és POR

HAJFESTÉKEK olcsón k a p h a t ó k

Ha jól és garantáltan akar tartós ondolálást készí
teni akkor vegye a technika vivmány csodáját

a

K e m é n y - f é l e  t a r t ó s  g é p e t
A kö zked ve lt állványosgép után egy ú jabb  szenzációsan  m eg 
lepő jó  és egyszerű belső fűtéses gépet K O N S TR U Á LT , am ely  
U N I V E R S  név alatt jö n  fo rg a lo m b a . —  N yolc fűtőtesttel 
egész g a rn itú ra  á ra  120 Pengő. —  K érjen  á ra ján la to t

K e m é n y  J ó z s e f t ő l  B a j a
Fodrász ke llékeket gyártó specialistától.

LERAKAT: Szász Dezső Budapest, Bérkocsis-u.
— Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút 19.

.......... =  Eichhorn Géza Pécs, Rákóczi-út 40/1.
Ha jó munkát akar biztosítani vendégeinek, akkor K É M É N  Y -féle készítm ényeket használjon !

Tartósnál - -  Vízondolálásnál. Darling erősen bodorító tartósvizet. - -  Curling vízondoláló fixatört.
Az egész Európában közkedveltté vált árúk

T ig e r borotva 

T ig e r olló

J u w e l  haj vágó gép nélkül 

nincs
ki fogás ta l an kiszolgálás

A „Figaró"
csuklós ondoláló vasak 
vezetnek !

Ezen újszerű vasak több évek tapasztalatai alap
ján készülnek, melyekkel a legtökéletesebb 

mély hullámokat lehet elkészíteni. A va
sakért a gyár szavatosságot vállal. 

Kapható B C D. vastagságok
ban, minden fodrászati cikk 

kereskedőnél.
PÁRJA 8 — pengő.



A TORNÁDÓ és JUNIOR meghódították 
Budapest—Debrecen után Szegedet is.

A T O R N Á D Ó  és J U N IO R  egybeépített b u rá k  
szenzációsan  gyorsan szá ríta n ak  az eddigi szá rító k 
kal szem ben . E lsősorban fe le  idő alatt, m áso d so rb an  
fe le  a villany használa ta  is.

A h a jszá rító  b u rá k  8 havi rész le tfize tésre  is 
kap hatók . A zonkívü l „G E M 1“ állványos ta rtó so n d o - 
láló  g ép ek  e lső ren d ű  kivitelben.

Gescheit Mihály 
Vezérképviselet: B u d a p e s t

Erzsébet krt. 16.

Szegeden : D U D Á S N Á L

fodrászcikkek kereskedését!
Szolid áraim ról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. Hitelképes egyéneknek a legmesszebbmenő konditió 
nyújtom. Nagy raktáram at kibővítettem az összes fodrászati felszerelésekkel, u. m. tartós ondoláló gépek, hajmosó lavórok 
hajszárító burák, asztali felszerelések. Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, hajm unka szer
számok, hajnetzek, hajlekötök, Illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban. Személyes, vagy levélbeni megrendelé

sek a legpontosabban eszközöltetnek.

„PABOR“ amerikai hajfestékemet
több államban is bevezettem  már és olyan közkedveltségnek örvend, hogy  

közkívánatra M agyarország nauyobb városaiban is lerakatot fogok  létesíten i.
Ugyanekkor számolok a fodrász iparosság rossz gazdasági helyzetével, mivel tudom, hogy vendégeik olcsón és jól akarják  
festetni hajukat. Ezen kívánságot a festék árak olcsóbbá tételével iparkodom keresztülvinni, úgy, hogy forgalom ba hozok olyan 
adagolásé illetve csomagolású ,,PAPOR“ festéket, amelyben két olyan üveg, illetve adag van, hogy egy kis adag elegendő 
lesz egy kisebb területen lévő ősz hajnak a megfestésére Egy adag, melyből elkészítéskor 2 dekát kap I pengőért, biztosítja 
majd azt, hogy olyan olcsón tud dolgozni, hogy a vevőkörét megszaporith itja  minden fodrász iparos. •

Ezen uj csomagolású festékeket a jövő hónapban már forgalom ba hozzuk.

Árai esznek : K isdoboz, am elyben 2 adag van P 2.50
Nagy doboz, eg ész  haj festésére P 2.50
Színskála darabja P 1.50

Keresse fel rendeléseivel minél előbb cégemet és kisérje figyelemmel hirdetéseimet. 
Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál 3 százalék engedményt nyujtokl



F-I-G-Y-E-L-E-M!
Ha Budapestre megy, vagy árúra van szüksége, okvetlen keresse fel

HALÁSZ ÖDÖN
____________ fodrászat! cikk kereskedését.______________

B U D A P E S T ,  Csengeri utca 6.
Szenzációs újdonságaival több ezer fajta cikkeinek felsora
koztatásával és olcsó áraival biztosítja a jó kiszolgálást.

Ülő olajok 
EEgEF lakkok 
|  lemosók
|  aetherek

siiiiiiiiiiiiiiisiiiiiii::::::::::::
legfinomabb minőség, legolcsóbb árak

A The Jolly Joker
hajrögzítő gyártása.

Fenti szükségletét saját érdekében
A „H ÍR 11 vegyészeti vállalatnál

szerezze be eredeti gyári árakon. 
Budapest, VIII. Aggteleki u. 4.

j i i i i j s : : : : .  Es i l l í r  s u  ’s a i ss  s
i K  I I  I I  I I I

@ n  megfeledkezett arról, 
hogy ma már a Schützer

„Ö ttorony,,
borotva szappan kockában 
és riidban az, mely úgy

á r b a n ,  m i n t  m i n ő s é g b e n  a  

l e g ö k é l e t e s e b b ,  é s  b i z t o s í t j a  

a  j ó  b o r o t v á l k o z á s t

SCHÜTZER Im
..ÖTTORONY"
BUDAPEST

ÁNGYÁN GY. d“ek
Ángyán iáit késjílmények M O S T  B p e s t  R i U c z l - i t  64.

közismertek.
K é r j e n  á r a j á n l a t o t !  (Előzetes számlát.)

Legjobb! Legolcsóbb!

K O M O L Ha jó és biztos munkát nem különben vendéget 
akar biztosítani, akkor próbálja meg a

„ W  HENR“
dauer vizek (száraz és zsíros) olaj scham- 

pont „Vitai Oil“ hajpakoláshoz.
Vízondoláló fixateur. — Levélbeni érdek

lődőknek mintát készséggel kül
dünk. — Egyben az összes „DAUER" 

gépek közvetítésével foglalkozom.

w e i s z  / / O T v K K í K  srs

h a j f e s t é k  v i l á g m á r k a

Kizáróirg f o d r á s z o k  részére 
„Ipari" csomagolást is hozunk 

forgalomba, mely 3 adagot 
tartalmaz, 1 üvegben 1 

sziliben. Ára 4 pengő  
pasztilla nélkül.



VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGY-FODRÁSZOK SZAKLAPJA í

Reflexiók az új rendeletre, mely az úri és hölgyfodrászatot 
egyesítette és a mestervizsgát kötelezővé tette

Minél nagyobb reformot jelent egy új törvény 
életbelépése, annál nagyobb felzúdulások sorozata szo
kott bekövetkezni, mert amig a törvény egyesek szája- 
izének megfelelően őket védi, addig a másik részt 
nehéz helyzetbe sodorja.

A jelen új rendelet kivételt képez, nincsen nagy 
felzúdulás, pedig a rendelet nemcsak, hogy nagy vonalú, 
de egyenesen korszakalkotó ; mert rendre és összetar
tásra, valamint az őt megillető nívóra emeli az évek 
óta civakodásban kimerült fodrászipart.

A már meglévő mesterek és azok egyesületei öröm
mel fogadták a rendeletet; de azon egyének, kik a régi, 
elavult, tudást nem követelő rendeletnek voltak a hívei, 
azok bizony némi ellenszenvvel fogadták.

Most, amikor az új rendeletnek szent igazságait, 
a polgári tekintélyek emelésének célkitűzéseit kell mér
legre tennünk, azonnal láthatjuk azt, hogy a régi, egy
oldalú, szocializált, proletárságot és szegénységet kiter
melő rendelet jóval alul marad az új rendelettel szem
ben.

Ezek után az elégedetlenek táborának is bele kell 
nyugodni, sőt örömmel fogadni az új rendeletet. Ez a 
rendelet, ha meg is gátol egyeseket az önállósításban 
egy pillanatra, az nekik nem jelent közvetlen anyagi és 
erkölcsi kárt, sőt ellenkezőleg, a pillanatnyi nehézségek 
később többszörösen megtérítik anyagiakban és tekin
télyekben a veszteségüket.

A rendeletnek kellő végrehajtása a jövő iparos
generációnak emeli majd a szaktudását, amely viszont 
csak a tőkésedést vonhatja maga után.

A tőkésedés után pedig jön a tekintély, amely 
nemcsak az egyéneknek szolgálja az érdekeit, hanem az 
egész ország gazdaságának.

A szerkesztőségünkhöz beérkezett panasz levelek 
igazságos és nemzetgazdasági elbírálása után arra a 
meggyőződésre jutottunk, hogy a törvény nem károsítja 
meg azokat sem, kiknek nem áll módjukban szak ad á
suk hiánya miatt mester vizsgát tenni és ezáltal nem 
lehetnek önállóak. — Mert sem a gyengébb képzett
séggel bíró iparosoknak, sem az államnak nem lehet 
az az érdeke, hogy szabad ipar gyakorlása mellett, 
szegény, házhoz járó proletár iparosok legyenek. Az ál
lamnak éppenúgy, mint a polgári érdekeknek csak az 
lehet jó, ha az ipari üzletek megfelelnek úgy a köz
kiadások terheinek, mint az ipar kultúrális, illetve liygie- 
nikus követelményeinek.

Azok, akik azt hiszik, hogy lenyomják őket és 
nem adódik alkalom majd arra, hogy önálló mesterek 
legyenek, azok ezzel sem fognak veszteni semmit. Sőt 
ma a kormánynak szociális intézkedései folytán a mun
kásnépnek iparkodik segítségére lenni, úgy annyira, 
hogy ma már a munkásnak (az alkalmazottnak) sokkal 
jobban van biztosítva a szociális követelmények szerinti 
jólétje, mint a munkaadónak I Mérlegeljük ezek után 
azt, hogy mit kap az önálló mester és mit kap a 
munkás ?

Az önálló mester kap elsősorban 77 féle cimen 
közterhet és tőkéjének gyengítését illetve veszélyezte

tését.
A munkás, illetve az alkalmazott elsősorban is 

kap gondok nélküli munkahelyet. Másodszor a munka
időnek minimumját. Harmadszor már a tanuló idő kez
detével az ipartestületeken keresztül testi és erkölcsi 
védelmet. Negyedszer az Országos Társadalombiztosító 
Intézeten keresztül nemcsak személyére, de feleségére 
és gyermekeire orvost, gyógyszert, üdülést, illetve sza
badságot stb.

Rokkantsága, öregsége, illetve munkaképtelensége 
esetén nyugdíjat és pedig a következő kategóriák szerint 
várhat élet járadékot: 10 évi biztosítási viszony után az 
elért átlagos keresetnek 20% -á t ; 20  év után 30o/„-át, 
40 évig tarló biztosítási viszony után pedig az átlagos 
kereset 50>/o-át, sőt túl hosszú biztosítási viszony ese
tében a járadék az átlagos kereset 2 / 3-áig is emel
kedhet.

Ötödször egy hölgy munkás, ha több éve tagja a 
nevezett intézetnek és ha férjhez megy, visszakapja a 
befizetett összegnek bizonyos <y0- á t ; viszont, ha férjnél 
van és gyermeke születik, terhességi, gyermekágyi se
gélyt, szoptatási táppénzt stb. Egész sorozat kedvez
ményt lehetne ide írni. Aki ezeket bővebben akarja ta
nulmány tárgyává tenni, az olvassa el az O. T. I. tájé
koztató könyveit.

Az új törvényt mindenkinek tisztelni kell és azon 
lenni, hogy az minél értékesebben hajtassák végre, mert 
minden törvény csak annyit ér, amennyit a végrehajtá
sánál megvalósítanak belőle.

Általános meggyőződésből tanulságképpen csak 
annyit írhatunk, hogy nem érdemes önálló iparosnak 
lenni. Inkább egy jó és speciális szakmunkásnak, miu
tán így gond nélküli életet lehet biztosítani.

Remélhetjük még azt is, hogy elkövetkezik az az 
idő is, amikor hazánkban is úgy lesz majd, mint Ame
rikában, hogy kevés ember fog majd arra vállalkozni, 
hogy üzlettulajdonos legyen, mivel a munkásnak ott is 
gondtalanabb az élete, mint a munkaadóé !

A munkásoknak ezek után ne az önállósítás le
gyen a főcéljuk, hanem elsősorban is az, hogy jó és 
képzett szakemberek legyenek. Másodszor önfegyelemmel 
a szervezetükön keresztül arra törekedjenek, hogy a 
munkateljesítményük után igazságos fizetéseket nyerje
nek, a borravaló rendszer eltörlése mellett a <y0-os rend
szer bevezettessék, amely rendszer csak serkentené a 
törekvő ifjúságot, a több és gyorsabb termelésre.

A szakképzettség fokozási lehetőségéről is gon 
doskodott az iparügyi miniszter Úr. Most már minden 
kamarai kerületben beszereztette a vándor tanfolyamok
hoz szükséges szerszámokat, amelyek kellő felhaszná
lása mellett az ifjú fodrásztársadalom a szaktudását gya
rapíthatja.

A szakképzettségre pedig nem a törvénynek, ha
nem a fodrásziparosnak van szüksége, hiszen evvel 
keresi a kenyerét.

A jövőben nem a segédi év számít a mester jog
hoz és a kenyér megosztáshoz, hanem a kellő szak
tudás.
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Megtörtént a döntés!
A borbély és fodrász iparnak, valamint a női fod

rász iparnak egy iparrá való nyilvánítása a kereskedelmi 
miniszter úr részéről megtörtént. Jó pár év óta húzódik 
ezen kérdés megoldása, mennyi izgalom, mennyi hiába
való fáradság veszett kárba mindkét szakma kiváló ve
zetőinek ? Végre pont van téye a dologra. Hála érié a 
kereskedelemügyi miniszter úrnak és kiváló munkatár
sainak, hogy ezt a kérdési végre közmegelegedésre 
nyugvó pontra vitték. Végre befejeződött a nagy harc 
a fodrász iparban. Reméljük és hisszük, hogy az az 
ádáz harc, mely egyes kartátsunknak minden becsüle
tes szándékú törekvéséi eddig ketté törte, most már 
végre megszűnt.

Egy új élet kell, hogy kezdődjék a borbély és fod
rász iparteslületben Budapesten. Mi itten vidékén vár
juk az új élet első megnyilvánulását. Hiszen annyi sok 
idő veszett kárba a hosszú évek küzdelmeiben, hogy 
bizony azt az illetékeseknek most megfeszített munkával 
kell pótolni. — Nincsen kétségünk afelől, hogy ez meg 
is fog történni. — De arra kérjük az illetékes vezető 
Kartársainkat, hogy a mai nehéz idők viszonyaival, 
amennyiben köztudomású, úgy ők is legyenek méltány
lással a lerongyolódott Kartarsainkkal szemben az ál
dozat hozatalt erte. Mert bizony sokak vagyunk, akik 
nem tudjuk az iramot, a gyors fejlgdést kívánó intéz
kedéseket megtartani. Szóval a cselekvésben az ütemet

kell lassítani a mai élet fodrászaival szemben. De ez 
nem azt jelenteni, hogy le v«gy el kell maradni a mai 
élet parancsoló köte ességei elöl. Ellenkezőleg megfe
szített munka teljesítményt kell tenni minden becsülete
sen gondolkodó Kartarsamnak, hogy botbeiy és fodrá
szok is megálljuk a helyünket a mai neliez élet prob
lémák, idegeneket ölő munka teljesítményének elrende
zésénél. Ezek tnindolyan problémák, amelyek mostan 
fognak kövttkeznr a megoldás fele. Most ked, hogy he
lyén legyen az eszünk és szivünk a doigok elrendezé
sénél. Én bízok a mi vezetőnk boics, többször lanujelét 
adott cselektdeieiben. Bízok a légi történél mi muitú 
borbt ly és fodrász iparosok végső percben való össze
fogásban ; mely megfogja találni az uiat a lelkes kibé
küléséhez s végeredményében a sokat szenvedeti s .akma 
tagjait egymás megértésében, egymás megbecsülésében 
asszimilálja. Ennek be kell következnie. Éneikül nincs 
feltámadás, éneikül nincsen megállás a mai elet viharában.

Ezen gondolatok jegyében üdvözöljük az egyesített 
szakma minden egyes vezeiőjet és minden egyes szen
vedő tagjá . És egyesített erővel kérjük a Mindenhatót, 
hogy adjon nekünk ehhez a p obiéinak megoldásához 
továbbra is erőt es egészségei, mert sok a tennivaló és 
azt csak Istenbe vetett lutiei ienei niego.dam.

Kerekes József

Országos nagygyűlés lesz Budapesten

Szent Is tván ünnepén  szeretettel várjuk csonka 
hazánk különböző városaiban és községeiben élő kar
társaink küldötteit Budapestre, hogy megteremtsük azt 
az egységet, amelyre a magyar fodrasztarsadalmat ér
telmisége és gazdasági érdeke kötelezi.

Évek óta széttagolva harcolunk a kiszolgálási árak 
törvényes védelméért és kérjük a kontárók szigorú ül
dözését, hogy ezáltal a tisztességtelen árverseny eszte
len garázdaikodasával szemben némi védelemben része
süljünk. Vállaltuk a legalacsonyabb munkabérek törvé
nyes megállapításával járó anyagi megterhelést, mert 
reméltük, hogy azt követni fogja a kilátásba helyezett 
árvédelmi rendelkezés. E helyet a kormány szociális 
érdekekre való hivatkozással, a munkaidő megrövidíté
sének gondolatával foglalkozik.

A Szent István napjára összehívott országos kül
dött gyűlésnek a feladata feltárni a vidék kívánságait és 
panaszait. Ezen a gyűlésen egybe kell forrni a vidéknek 
a fővárossal, ki keil dombotítani a vidéki fodrász ipa
rosság súlyát és jelentőségét, hogy iparunk jövőjének 
irányításában elfoglalja azt s helyet, amely őt megilleti.

Kartársak I A küldött gyűlés elsősorban a vidék 
érdekeit van hivatva szolgaim, épen ezért minden hely

ségnek erkölcsi kötelessége képviselőjétől gondoskodni, 
Iparunk az egységesítés folytán egy szebb jövő előtt áll 
teljesen rajtunk múlik, hogy azt mennyire tudjuk gaz
dasági érdekeink szolgálatába állítani. Az egy»eges fod- 
raszipar gazdasági előnyeit csak úgy tudjuk tartósan 
biztosítani, ha az eddigi rendszertelenséget, céltudatos 
központilag irányított észszerű iparfejlesztés és meg
fontolt gazdasági politika vallja tel.

A üzent István napi országos küldött gyűlés je
löli meg az utat, amelyen a jövőben az egyetemes ér
dek szolgálatában haladni kell I

Ezen a gyűlésen kell egységesen beolvadni az 
egész magyar fodrász társadalomnak a Fodrászmesterek 
Országos Szövetségébe, hogy azon keresztül az egye
sülésben rejlő haiaunas erő segítségével biztosítsuk a 
fodraszipar szebb és boldogabb jövőjét.
______________________ _________________Török Ferenc.

Értesítem a Szegedi és környékén lévő fod
rász iparosokat,

hogy Szegedén a Dudás cégnél lerakatot létesítet
tem s közkedvelt cikkeim a budapesti áron kaphatók.

lerakati cikkeim:
T ó n á l h a jfe s té k  18 sz ínben .
H enna  p ó tló , m e ly  egysze ri ö b líté s  u tán  vö rö s it. 
R e fle x  ham vas itó  é6 sch a m p o n o k .
T a rtó s  o n d o lá ló  vizek,

O la j scham pon , v iz o n d o lá ló  f ix a te u r  s tb ,

Szives pArfogásukat kérem 
T Ó T H  J Ó Z S E F  laboratóriuma Budapest.

Vasvári Pál u. 7.
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Jogosan használhatom e szót, úgyis mondhatnám 
beteljesedett. . . !

Egyesítve lett a két szakma, hosszú évek harcai 
jutottak nyugvó pontra. Nincs bírálási jogom, csak ta
nulságot akarok levonni s rámutatni arra a sok jogi és 
az élet diktálta „justismordra", ami a rendelettel bekö
vetkezik' A szegedi női fodrász érdekcsoportnak sem 
közömbös az egyesítési rendelet, de megnyugvással 
vesszük tudomásul.

De az illetékeseknek a figyelmét kell felhívni és 
az arra hivatottaknak szorgalmazni az árromholók, úgy
szintén a kontárok elírni rendelet mielőbbi kiadását. 
Azon a napon, amikor az megjelenik, Csonka Magyar- 
ország fodrász társadalmának 80 %-a üdvrivalgással 
kiáltaná : „Hozsanna Néked !“

Addig nem lehet rend és béke, addig nem lehet 
szakmai — de emberi békéről sem beszélni, amíg fe
lelőtlen egyének, minden emberi és üzleti tisztesség fel
rúgásával, közterhek alóli kibúvással, tisztességtelen 
árakon dolgoznak. Nem volt elég az „egyesítés" ; sok 
tennivaló van még ahhoz, hogy béke és rend legyen 
iparunkban. Az „egyesítést" követni kell egy másik ren
deletnek. amelv az elsőnek fogyatékosságát, hibáit kor
rigálni fogja. Üdvös, hogy a női fodrászatot kivették a 
többnyire nők által űzött iparok köréből. De az egye
sítésnek itt van a jogi és emberi „justismordja" ! Mit 
tegyen az az idős úri fodrász segéd, aki 25—30 évet a 
beretva mellett töltött el ? Hogvan tanulja az meg el
fogadhatóan a női fodrászatot ? Viszont az a sok női 
fodrász segédnő, akik csak a női fodrászatban dolgoz
tak, hogyan fognak azok férfi hajat vágni ? Hogy fog
ják ezek a — feltéve, de nem megengedve — mesterek 
a tanulóikkal megtanítani ? Hol lesz itt az univerzális 
fodrász ? Hol lesz itt a tökéletesnek „csak" nevezett 
fodrász ? Én, aki tagja vagyok úgy a mester, mint a 
tanonc vizsgáztató bizottságnak, jogosan tehetem fel a 
sok „hogyan" kérdést. Sok elszomorító képet lá tok! 
Örömmel látnám Halla államtitkár urat egy vizsgáztatá
son ; talán használna szakmánknak. Még nem késő és 
nagyon célra vezető lenne, különösen a tanoncképzés 
tekintetében, de az árrombolókra sem volna közömbös, 
ha az 1932 évi január 1 óta váltott iparigazolványok 
tulajdonosai levizsgáznának az új ipartörvény értelmé
ben és tanoncot csak az tarthatna és csak „abban" a 
szakmai ágban, amelyben levizsgázni tud. Magam is 
közéjük tartoznék, igaz az is, hogy az új ipartörvény 
alapján tanúskodó mesterlevelem az 1-es lajstromszámot 
viseli. Műiden mestervizsgáztató bizottság örömmel vál
lalná ezt a többletmunkát, még díjtalanul is ! Csak arra 
a szakmára, avagy annak az ágára legyen szabad az 
önál'ó mesternek vagy iparosnak tanoncot szerződtetni, 
amelyre meg is tudja tanítani. így eléd a rendelet a 
célját, így ki fog fejlődni az „univerzális" fodrász, aki 
az emberi és szakmai béke alapkövét lerakhatja ; így 
hosszú évek után elfog következni az az idő, mikor 
különbséget lehet és kell tartani a tudás jogán fodrász 
és fodrász között. Mindenkinek megadatott a jog arra, 
hogy univerzális, a szakma minden ágát értő mester 
legyen, de csak akkor taníthasson, ha előbb maga is 
tanult. És akkor, de csakis akkor el fog következni az 
az idő, amikor egyesült erővel szakmánkat arra a ní
vóra emelhetjük, amely jog >al megilleti.

Bálint Béla.

M e g j e l e n t  a z  e g y e s í t é s i  r e n d e l e t

mely rendelettel megszűnt a két testület fönntartása is 
mint ilyen, hisz nagyáltalánosságban közóhaj is volt? 
Az élet meg nem állhat, és sok olyan dolog fog meg
szűnni, ami eddig fontos volt és most egyszerre feles
legessé válik.

Hiába, reform időszakot érünk és a centralizáció 
törvénye sok olyan fekélyt fog ki operálni, amit későb
ben fog megállapítani a közvélemény, hogy jól sikerült-e 
a műtét, avagy nem.

Ilyen reformra, hogy jól beválik-e, évtizedek kel
lenek, hogy meglehessen állapítani, azt, hogy mennyire 
sikerült, de addig ez az ipar, sajnos, úgylátszik el fog 
sorvadni a sok műtétben.

Mi a legfontosabb kérdőjel most ?
Tud-e egymásra találni a két tábor, és megfog 

tudni-e egy olyan jelölő bizottságban állapodni, aki tel
jesen pártatlanul nézi az ipar jelenlegi helyzetét, és egy 
olyan abszolúte pártatlan elnököt és vezetőséget fog 
tudni összehozni, aki szigorúan azt fogja szem előtt tar
tani, hogy csak az ipart űző családtagjainak legyen egy 
szebb és boldogabb jövő. Ha ez így fog történni és a 
sógor és a koma ki lesz kapcsolva, és a szaktudás fog 
érvényesülni, akkor lessz tekintélye és megbecsülése a 
fodrász iparnak.

Fontos még megjegyezni, hogy a jövőben ne párt- 
politikát, hanem egészséges munka lehetőségeket hozza
nak magukkal, több áldozatot, készséget és komoly tisz
togató munkát.

Mik azok, amire általánosságban súlyt kell helyezni 
az új vezetőségnek ?

1. A tanonc szerződést leállítani 3 évre, és a meg
lévőket egy modern központosított szakiskolában komo
lyan kiképezni hozzá férhető árért, komoly tanári karral 
az iskola élén.

2. A szaklapot összevonni és megreformálni és ko
moly szakmai tudományos közlöny legyen a szaklap, 
ne a hirdetők újságja. A szaklap legyen a szakmáé, 
mellette egy hirdető példány melléklet, fontos a divat 
iránynak helyet adni a kémiával együtt.

3. A kontár kérdés megoldása, visszavinni őket a 
becsületes munkahelyre, és a házaló friser nőket mint 
tanulságos tételt lehetetlenné tenni, és nőket csak mint 
közvetlen család tagot lehessen a fodrász ipari pályára 
adni.

4. A kiszolgálási árak megrendszabályozása az 
egész vonalon.

5. Ipari múzeum felállítása, kultúr-csoportok léte
sítése sfb.

6 . Sport szakosztályok létesítése, a fiatalabbak ré
szére.

7. Fontos kérdés a munkáskérdés megoldása is. 
Nem lehet ellenségként kezelni egy olyan tábort, akikre 
szüksége van az üzletnek. Minthogy van munkás kér
dés, tehát megoldani, mert a munkás is ember. Ha ezen 
az úton fog haladni az új vezetőség, akkor nem fog 
lenni többé nagy kérdőjel.

Vértessy István 
Budapest.

Az összes Dankovszky gyártmányok az 
évtizedek óta jól bevált minőségben készülnek!

N e g rin  h a jfe s té k  ö t sz íná rnya la tban . T ö ké le te s  
színek, egyszerű  kezelés, veszé ly te len  haszná la t.

E p e rk ré m  tö ké le te s , m o z d u la tla n  f r iz u r á t  ad, 
ö rö m  vele d o lgozn i.

Kérje fodrászcikk kereskedőjénél!
Parfumerie Le Rosier Budapest Vili, Mária utca 19,
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Beszámoló az 1937. szeptember Kó 27-én tartandó  
„védszent" ünnepély előkészületeiről

A múlt havi számunkban feltűnő helyen és ko
moly értelemben számoltunk be illetve intéztünk felhí
vást az ország szakosztályi elnökeihez és tagjaihoz azon 
célból, hogy a fent jelzett napot az országos fodrászok 
szeretet ünnepévé avassuk és azon a napon menjen el 
mindenki a templomába és imádkozzék vallása szerint.

Ugyanakkor indítványoztuk azt is, hogy a szak
osztályok elnökei hívják össze tagjaikat azon a napon 
és testületileg menjenek el a többség határozata szerint 
egy kiválasztott templomba, szánjanak magukba és de
monstratív együttlétükkel tartsanak díszközgyűlést, tár
sasvacsorát vagy műsoros estét és azon a szeretet estén 
a legidősebb 1— 2 kartársukat köszöntsék és halmozzák 
el jó kívánságukkal.

Felhívásunk értelmében kértük az országos szövet
ségnek hozzájárulását ahhoz, hogy ismerje el illetve já
ruljon hozzá, hogy országos ünneppé avathassuk e na
pot és hogy az alanti alapszabályokat tegye magáévá. 
Sajnos mindezen kérő sorainkra lapunk zártáig semmi
féle választ nem kaptunk.

Mi Szegediek ismételten kérjük kartársainkat, te
gyék magukévá felhívásunkat. — A jövő számunkban 
fogjuk a kellő és részletes programmot közölni. Addig 
is, amely szakosztály még nem jelentette be csatlako
zását, igyekezzék ennek eleget tenni.

Alapszabályai:
Az ér.m form ája:

Fehér zománc kereszt, babér koszorúval köriitővezve, olló, 
borotva és hajsütővas címerrel a közepén. A fenti cím szerint a 
körben foglalva.
Az érem viselése:

Az érem fehér szallagon a nyakban hordandó.
Az érem tulajdonosa:

A magyar borbély és fodrász mesterek országos Szövet
sége.
Az érem adományozása és készíttetése :

Az érem adományozása és készíttetése felelt mindenkor 
az országos mester szövetség és a vidéki szakosztályok elnökei 
döntenek.
Mi célból készíttetett az érem :

a.) azért, hogy a fodrászok védszenljének szeretet ünnepén 
kitüntettessenek azon kartársak, kik példás és odaadó munká
jukkal érdemeket szereztek.

b). az érem adományozással akarja ösztökélni a „Szövet
ség" a kartársakat arra, hogy példaadó mesterek legyenek.
K ik  nyerhetik el az érmet ?

a), az ország területén lévő fodrász szakosztályokban

működő — tiszta múlttal rendelkező olyan mesterek, kik leg
alább 25 évi önálló mesteri idővel bírnak, példás viseletét tanú
sítottak és az egyetemes fodrász ipar érdekében kifogástalan 
tevékenységet fejtettek ki.

b) . olyan nem szakmabeli egyének, kiknek 25 évi műkö
dési ideje is hiányzik, de kik a fodrász ipar fejlesztése körül 
kimondottan nagy érdemeket szereztek.

c) . végül olyan segéd munkások, kiknek néni állt módjuk
ban önálló mestereknek felküzdeni magukat de viszont 25 éven 
át önzetlenül puritán jellemmel szolgálták a fodrász ipar érdekeit. 
Meddig viselhető az érem ?

Az érmet elnyert egyén tulajdon joga az érem felett örö
kös és életfogytiglan viselhető.

Megvonható-e az érem ?
Igen. És pedig oly érmet nyert egyéntől, ki a kitüntesés 

után az érem intenciójával ellentétes, a kartársakra nem fel
emelő, megbotránkoztató viselkedést folytat és tevékenységet fejt 
ki.
Mihez van kötve az érem viselése ?

Igazolványhoz, mely szerint az érem viselésére csak az 
jogosult, ki a szakosztály elnökének aláírásával és pecsétjével 
ellátott bizonyítvánnyal rendelkezik.
Felelősségre vonható-e a jogtalan ál viselő?

Igen. i\ inden jogtalanul viselő egyén kihágást követ el és 
a szakosztály intézkedésére a bíróság előtt felelősségre vonható.
Mit nyer a kitüntetett egyén az érmen felü l ?

Minden éremmel kitüntetett egyén a szakosztálynak kebe
lében a tiszteletbeni elnöki címet nyeri, amelyet viselhet is.
Hány egyén terjeszthető fel évente kitüntetésre az egyes szakosz
tályokból ?

Minden 50 tagot számláló szakosztályi alakulat évente 
egyet, 100 tagot számláló kettőt, 200 tagot számláló báromat, 
200 tagnál többel rendelkező szakosztály a 200-on felül minden 
kétszáz létszám után (1 — 1) egy-egyet.
Mire köteteztetnek a szakosztályok a kitüntetett egyénekkel szem
ben ?

A testvéri együttérzés a kitüntetettekkel szemben tisztelet 
adás, a fegyelmezettség folylán megkövetelendő minden szak
osztály vezetőségétől, hogy ünnepélyes összejövetelkor a kitün
tetetteknek a föasztalnál bizlositttassék a hely, amely aztán akár 
jelen van, akár nincs részére fenntartassék.
Vidéken kik és hogyan jogosultak az érem átadására ?

Vidéken a szakosztályoknál ezen érem odaítélésére 5 tagú 
bizottság választandó, amely bizottság kétségjesetén titkosan sza
vazza meg az érmet az illetőnek.
Az országos fodrász szövetség feloszlása esetén ki veszi át az 
érem feletti tulajdonjogot ?

Az országos fodrász szövetség feloszlása esetén ezen érem 
tulajdonjoga a szegedi szakosztály hatáskörébe száll vissza. 

Szeged. 1937. jul. 31-én.
A szervező bizottsági tagok:
Steiner Miklós s. k.
Lenhardt József s. k.
Palkovits Károly s. k.
Waltrich János s. k.

Beszélni valónk van önnel, ezért várjuk
és reméljük nem hiába

H a  i t t  l e s z  B u d a p e s t e n ,
látogasson meg bennünket a legjobban felszerelt, legolcsóbb szaküzletet

v  R é g i  c é g  a  r é g i  h e l y e n

Á ngyán  kft. VII. Rákóczi út 40.
A Corvin áruházzal szemben.
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Tisztelettel felhívom Kartársaim figyelmét arra, 
hogy augusztus hó 20-án Szent István napján déli 
12 órakor minden úri és női fodrász üzletet be kell 
zárni, de másnap délelőtt nem kell munkaszünetet 
tartani: vagyis szombaton reggel 6 órától este fé l 
10 óráig lehetnek nyitva az üzletek.

Azért tartom szükségesnek ezt közölni fodrász 
iparos társaimmal, mert ezen a napon minden év
ben bizonytalanság szokott uralkodni a zárás és a 
másnapi nyitás körül. Ha akárki az ellenkezőjét 
állítja, tessék hivatkozni ezen felhívásomra.

Palkovits Károly, szakosztályi elnök.

MEGHÍVÓ.
A Magyar Borbély- és Fodrászmesterek Országos 

Szövetsége Nagykanizsán 1937. évi augusztus hó 30-án 
délelőtt 10 órai kezdettel

Országos Borbély Kongresszust
tart, melyre a T. Szakosztályt tisztelettel meghívjuk.

Egyben kérjük azon szaktársakat, kik az Országos 
Kongresszuson felszólalni óhajtanak, hogy ezen szándé
kukat — a tárgy megjelölésével — fordulópostával kö
zölni szíveskedjenek.

Nagykanizsa, 1917. augusztus hó 11.

Nagykanizsai Borbély- és Fodrászmesterek
Gumilár Ferenc Gerencsér Pál
szakoszt. elnök. szakoszt. jegyző.

„B A L A T O N  tartós luillámgépet“
Ara: 100—300 P-ig.
Igen bevált dauervizek a Ná
das féle szalmiákos Nizza
itól" és a szalmiákmentes 
„Nizza"

1 1. „ N i z z a n o l "  ára üveg nélkül P. 2-50 

1 1. „N i z z a" ára üveg nélkül P. 2.50

Kapható : Nádas Sándor fodrászati és koz
metikai cikkek vállalatánál. Budapest, VII. 
Erzsébet körút 58.
Szegedi lerakat Dudás Sándor Tisza Lajos 
körút 19.

Szegedi h íre k : A szegedi nemzeti munka köz
pont elnökségének közbenjárására a Szeged szab. kir. 
üzemigazgatósága aug. hó 1-én hat társas-autóbuszt bo
csátott a dorozsmai sziksós fürdőre kirándult fodrászok 
részére. A kirándulás fényesen sikerült. Nemcsak az idő 
kedvezett, de a kellemes szórakozások is felejthetetlenné 
tették a napot a kb. 250 kirándult fodrásziparosoknak.

A szeged i fodrász szakosztály „Ö sszetartás 
Clubja" július hó 29-én tartotta meg a hónaponként 
szokásba vett szakelőadását. Az összejövetelen úgy a 
mesterek, mint a segédek igen szép számban jelentek 
meg. Az előadást Palkovits Károly úr nyitotta meg, 
majd dr. Villányi Vilmos a nemzeti munka központ tit
kára tartotta meg előadását: a nemzeti munkaközpont 
céljáról. Előadásában rámutatott arra, hogy milyen kö
rülményes a mai szervezkedés. Rávilágított arra, hogy 
nemcsak a fodrásziparosok, de az összes szakmák is 
hálásak lehetnek a nemzeti munkaközpont azon fárad
ságos munkájáért, mellyel a könnyebb és rendezettebb 
munka idő beosztást szervezik, s ápolják a munkás és 
a munkaadók között a jó viszonyt.

Utána Szelíd Ferenc a szakkönyveket és szakla
pokat ismertette, amelyek a fodrász iparosoknak ren
delkezésére állnak.

Majd Dudás Sándor úr kapcsolódott bele a szak
lapok és a könyvek ismertetésébe, hangsúlyozva azok 
szükségességét, hiszen azok nélkül a mai fodrász nem 
boldogulhat, különösen nem, ha azok nem a kezén, 
hanem az antiquariumokban vannak raktáron. Minden
kinek meg kell azokat szerezni, áttanulmányozni, annyi
val is inkább, mert bizony a legtöbb fodrásznak hiá
nyos a szakképzettsége. Röviden ismertette a fodrász
ipar szakágazatait, azt is, hogy mit tudnak és mit nem. 
Szükségesnek tartja és megszívlelendőnek a szakköny
vek gondos áttanulmányozását.

Azután Waltrich János úr ismertette a külföldi la
pokból a divatfrizurákat és azok helyes elkészítésének 
módozatait. Előadásában érthetően és nyomatékosan 
figyelmeztette a megjelenteket arra, hogy a túl hosszú 
hajak viseletéről szoktassák le a vendégeiket; továbbá,

a  legjobban bevált márkák következő számban kaphatók 
27. 28, 74, 75. 94, 213, 516, 527, 1516, 1930. „ R A S T E L U S T "  
elírom ezüst abc borotva a legkiválóbb. Kaphatók minden szak- 
üzletben. Magyarországi vczérképviselö: Miklós Ödön Budapest 

VII., Dohány u. 78.
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hogy azon hajakat, amelyek túl sürüek, ki kell erősen 
ritkítani, mert a túl sűrű hajból nem lehet Ízléses frizu
rát készíteni és amellett még a fodrász iparos is rosz- 
szul jár vele, mivel az több munkát, több üzleti rezsit 
igényel a gáz és villany fogyasztásával. Rátért még a 
hajfestésre is, mely kérdés fejtegetésénél kívánatosnak 
tartja azt, hogy a fodrász iparosok a magán hajfestő 
vendégeket szoktassák vissza a fodrász műhelyekbe, 
mivel ma olyan kedvező árakon lehet a festékeket be
szerezni, hogy azokkal olcsón és jól lehet dolgozni. 
Egyben figyelmeztette a hallgatókat arra, hogy a sötét 
színekre való hajfestésektől tartózkodjanak, mert az nem 
szép és hasonlít a magán hajfestések színeihez. Inkább 
használják a vöröses színárnyalatokat, de aki jól érti és 
járatos a hajfestésben, azok alkalmazzák a világos ham
vas szőke színeket, persze mindenesetre csak azok ré
szére, kiknek ezek a színek az arcbőrükhöz vágnak. A 
szőke színek dokumentálják a fodrász művészetét is, 
azok voltak mindig a divat színek, de azok is marad
nak, mert azok különösséget és finomságot adnak.

Utána viták következtek, amelyeken felszólaltak 
Mezei Károly, Bálint Béla és Kispéter József urak

Majd a viták leszűiödéseként abban történt meg
állapodás, hogy a következő szakelőadási estet az if
júság rendezi és állítja össze a tágysorozatot. Nyom
ban jelentkezett is Csurgó Ferenc és Szelíd Ferenc kar
társ a következő előadás összehívására.

Az augusztus havi előadás 26 án csütörtökön 
este az Ipartestület helyiségében lesz megtartva.

A kedélyesen eltöltött szakelőadási estét Palkovits 
Károly zárta be.

Nagyon érdekes, hogy a magyarországi vidéki 
fodrász és borbély iparosok szaklapját, melyet oly nagy 
anyagi átdozatok árán tartunk fen, az országunkban 
lakó kartársaink csak szórványosan támogatnak az elő
fizetések beküldésével. A hazai kartársak e nemtörő
dömségével szemben a külföldön, a megszállott terüle
teken lakó kartársaink sokkal megértőbben támogatnak 
és fizetik meg az előfizetési díjakat.

A sorsnak különös rendeltetése folytán pedig le- 
közlés végett átveszik a lapunkban megjelenő cikkein
ket és pedig annak a társszerkesztőnek a cikkeit, aki 
maga is onnét az elszakított területről Szatmárról szár
mazott el Miskolcra. Szatmár-Németiből, ahol született, 
állói a tanuló éveit a felszabadulásig eltöltötte. Elszár
mazott onnan, ahová annyi sok-sok kedves gyermek
kori emlékek kötik.

Kőnig Károly marosvásárhelyi kartársunk, ki az 
erdélyi fodrászok szaklapját magyar nyelven szerkeszti, 
nemkülönben a Kassai fodrászok lapja veszi át Kere
kes József miskolci kartárs cikkeit, amiket reméljük az 
ottani kartársaink örömmel olvasnak, hiszen a Kerekes 
kartársuk közülük származik.

Mi innen Szegedről, Magyarország első vidéki fő
városából szeretettel köszöntjük a megszállott területe
ken élő kartársainkat és kifejezzük azon óhajtásunkat 
lapunkon keresztül, hogy legyenek továbbra is hűséges 
előfizetői a fodrászok szaklapjának. Mert a szaklap a 
legjobb szellemi táplálék, amely élteti és továbbfejleszti 
azokat a törekvéseket, amelyek megvalósulásával majd 
valamikor nagyobb kenyér fog jutni azoknak a kartár
saknak, akik a tudás fegyverével felvértezetten állnak a 

'"’odrász ipar jobb jövőjének megteremtése érdekében. 
Mi is ezért dolgozunk, kik ezt a meg nem fizető mun
kát annyi sok-sok évek óta folytatjuk és azért imádko
zunk, hogy a fodrász és borbély iparnak régi óhajtásai 
végre valahára Istenbe vetett hittel közmegelégedésre 
megvalósuljanak.

Iparos ifjak érdekes látogatása Szegeden.
Orosházi Ipartestület a közelmúltban tanonc kiállítást 
rendezett, ahol az első díjas ifjúnak díjon kivül 2 na
pos szegedi tartózkodást is aiándékozolt. így kerültek 
be Szegedre a fodrász iparból is néhányan kik a na
gyobb fodrászüzleteket és a nevezetességeket is tanul
mányozták A szerkesztőségünk is gratulál úgy az if
jaknak, mint az egész orosházi iparosságnak.

Érdekes jelenség a szakmai életünkben, hogy a 
diósgyőri vasgyárban dolgozó kartársaink bemondása 
szerint az ottan dolgozó segédmunkásokat rendszerint 
felveszik a vasgyárba munkásnak. Dienes Lajos diós
győri kartársunk értesítése szerint őtőle ez évben már 
harmadik segédjét vitték el a gyárba munkásnak havi 
50—60 pengő fizetéssel, annak dacára, hogy őnála a 
segédek jövedelme 70—80 pengő között mozgott.

Érdemes ennélfogva a borbély segédeknek Diós
győr felé gravitálni, mert így legalább reménysége lehet 
egyes segédmunkásnak — ki esetleg a megterségét 
megunta — arra, hogy mint gyári munkás könnyebben 
keresse meg a kenyerét, ha erre a vidékre jön dolgozni. 
Az igaz, hogy ez már igazán az ízlés dolga, de inkább 
így keresse meg valaki a kenyerét, — ha már a mo- 
dernntunkák elsajátításához nincs elég rátermettsége, — 
mint munka nélkül imbolyogjon avagy a fodrászok sé
relmére kontár munkát fejtsen ki !

Megszaporodott a borbély és fodrász ipar kép
viselete az Ipok közgyűlésében. Hörrel Béla építőmes
ter Magyaróváron történt elhalálozása folytán mint első 
póttag Székely Tibor fodrász mester jött be B ilaton- 
füredről. — Ezzel a kartársunkkal az Ipok 120 tagja 
közölt a borbély és fodrásziparnak az Ipokban a kö
vetkező tagjai vannak: Müller Károly Budapest, Kere-

..-ííSí Ha önnek haj hálóra, ba- 
já sz  kötőre, púder pufnik- 

_  ra van szüksége,
}df>

< keresse fe l
GÁSPÁR LAJOST.
Budapest, Kertész u. 25.

Ha jó tartós ondolálást akar, akkor használjon K E M É N Y -  féle
„DARLING" erősen bodorító vizet. 1 liter ára 5 pengő.

i
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kés József Miskolc, Kaczián Gyula Sárospatak, Telekdi 
István Abaujszántó; t svábbá a szarvasi ipartestület jegy- 
zftje Tákos Lalos, ki valamikor ottan fodrászmester volt, 
jelenleg azonban az említett tiszséget tölti be közmeg
elégedésre.

Üdvözöljük az új Ipok tag kartájunkat, s kérjük, 
hogy a jövőben még több tevékenységet fejtsen ki szak
mánk érdekében.

A miskolci úri és női fodrász szakosztály egy
nagyobb szabású társas kirándulást rendezett július hó 
24-én vasarnap a Dudujka ősforráshoz. A kirándulás 
egész napos volt; a rendezés fáradságos munkáját 
Waldner Zoltán kartársunk vállalta magára, amiért a 
szakosztály választmánya köszönetét szavazott neki. — 
De az elismerés legelsősorban azért a szakosztályi el
nök feleségét illeti, ki a főzés fáradtságos munkáját 
vállalta magára. Kitűnő jó bogrács gulyást főzött, mit 
a kiránduló kartársak a legnagyobb élvezettel fogyasz
tottak el. Mikes Bertalan szakosztályi elnök feleségének 
ezért a fárasztó munkájáért lapunkon keresztül utólago
san is a legőszintébb köszönettinket fejezzük ki. De 
nem mulaszthatjuk el, hogy meg ne emlékezzünk Jancsó 
József kartársunkról is, ki egész nap a tőle megszokott 
humorával szórakoztatta az egész fodrász családot. Meg
hívásunk folytán a knánduláson résztvett Duvalovszky 
Mihály iparkamarai szakosztályi elnökünk is, ki az ebéd 
folyamata alatt őszinte szelettel üdvözölte a kirándulá
son megjelent és résztvett miskolci kartársakat és azok 
minden egyes családtagjai. A kirándult szakosztályi ta
gok egész késő estig a legjobb hangulatban töltötték 
el a vasárnapot. Voltak különféle szórakoztalójáiékok, 
este pedig szalonna sütés. Erdős miskolci fényképész 
pedig többféle felvételben örökítette meg a kiránduláson 
résztvett kartársakat es ezek hozzátartozó családtagjait.

Szőnyi Ilonka ifj. és Holló József Kiskunhalas, je
gyesek. (Minden külön értesítés nélkül.)

Molnár János és Rizsányi Verona leánya, Tombácz 
József és néhai Tóth Piroska fia

Irénke és Imre
1937 évi augusztus hó 15-én délután 6 órakor tartot
ták esküvőjüket a Szeged-Somogyitelepi Jézus Szíve 
plébánia templomban.

Használja Ön is a valódi
Bástya borotva szappant!

Krémszerű összetételénél fogva mindennapos borot- 
vdlkozóknúl is a legkellemesebb mrnkát biztosítja, 
anélkül, hogy az arcbőrt csípné.

I kg. IO-es vagy 12-es darabos . 190
I tucat rúdban fiókos vendégek 
részére igen praktikus, nagy
hasznot b i z t o s i t .........................1,90

Qydrtjal ASPÁSIA szappanipar Szeged.
Főlerakat: Dudás fodrász cikkek kereskedőnél Szeged. 
Vidékiek részére kívánatra díjtalanul mintát küldünk.

u n « n M n iTARTÓSAN RAMVASIT . •
1Ü V É G  ÁRA R 250. í  HAMVASITÁ55 FIIL KERlÍL 

MINDENÜTT K A P H A T Ó

MEGHÍVÓ.
A Magyarországi Borbély-, Hölgyfodrász- és Ro

konszakmabeli munkások egyesülete ezúton tisztelettel 
meghívja az egész ország fodrász társadalmát az 1937. 
szeptember hó 12-én tartandó

Marcell Emlékünnepélyre.
Az ünnepéllyel kapcsolatban ipari bemutatót tar

tunk fétfi- és nöifodrászatból, amelyre a nevezési dij 
személyenkint 3 pengő. Minden bemutató résztvevő meg
kapja Marcell emlékére készült díszoklevelet, a legszebb 
munkák a díszoklevélen kívül éremmel lesznek díjazva. 
Nevezni lehet a hivatalos órák alatt kedden és csütör
tökön este fél 8 lói fél 10 ig az egyesület helyiségében 
(Budapest, VII., Csengery utca 1. I. em.). Az ünnepély 
idejéről és helyéről meghívó útján küldünk értesítést.

Franciskó Müller úrnak Milánó. Sajnálattal értesí
tem, hogy az Ígért látogatásom kislányom hosszadal
mas betegsége miatt az idén már elmarad. Tervemről 
azonban nem tettem le s a legelső adandó alkalommal 
valóra is váltom. Kérem írjon az ottani fodrászok hely
zetéről. Üdvözlöm Dudás.

Fiilöp János úrnak Kiskunfélegyháza. Márkétízben 
is válaszbélyeggel hozzánk intézett levelére sajnos még 
érdemben nem válaszolhatok, mert az akció hitelesítése 
a mester szövetség központjától még nem érkezett meg. 
Mihelyt ez megérkezik, a küldött bélyegek felhasználá
sával érdemi válaszunkat és intézkedésünket elküldjük.

Ifj. Varga Ferenc úrnak Siklós I Hozzám intézett 
levelét áttanulmányoztam. Az első soraiban írt kifogá
sait én is helyeslem, mivel sok igazság van bennük, 
de higyje el kedves Kartárs úr, nem mindig Írhatjuk 
csak a szép és kellemes szavakat, sokszor az indula
taink is kifejezésre jutnak írásainkban.

A tanonc kérdésben Szeged és Miskolc is éppen 
úgy állnak, mint önök, de ha példát akar ez ügyben 
statuálni, én tudnék erről önnek referálni: sajnos nem 
itt soraimban, mert ezt nem tehetem meg, már csak 
azért sem, mert nem vagyok híve a szócsatározásnak. 
Ha majd Szegedre jön egy alkalommal és felkeres, 
majd részletesen tájékoztatom felfogásomról ezen ügyben.

A további sorai is megfelelnek, de azok már min
den törekvő iparostársunknak szokásában állnak, azok, 
melyeket ön újnak akar beállítani. Én kérem önt ne
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A leggazdaságosabb hajfesték a kettős adagolású
Kapható Dudásnál. Ára 2 P. 50 fillér. v PABOR h amerikai 

hajfesték

legyen indulatos, inkább informálódjék kellően, mert 
akkor tárgyilagosabban tudja majd kritikáját gyakorolni. 
Egyébként örömmel vettem hozzám intézett tanulságos 
sorait, kérem álljon be közénk harcosnak, meglátja a 
munka terén barátokká fogunk válni.

Felhívás, amelyet meg kell, hogy 
értsen ö n  is!

1. )  Ez a szaklap független és szakcikkei és árú- 
kinálata az Ön érdekét is szolgálja.

2. ) Ez a szaklap az, amelyet úgy Önnek, mint a 
személyzetének becsületbeli kötelessége elolvasni és ész
revételeiket egyaránt jórol-rosszról a szerkesztőséggel tu
datni.

3. ) Ennek a lapnak előállítási költségéhez Önnek 
is hozzá kell járulnia, mert nem kívánhatja azt, hogy 
az Önre eső számlát más fizesse ki.

4 ) Ezen lap csak akkor lehet a tulajdona, ha azt 
kifizette.

5. ) A lap szerkesztősége Önt is az előfizetők közé 
sorolta tehát, ha netalán tán hátralékba lenne azt, mi
nél előbb rendezze.

6. ) Ön, ha netalán nehéz helyzetbe lenne, közölje 
azt velünk, és mérsékeljük majd előfizetését, illetve hát
ralékát.

7. ) Ugyan e helyen tudatjuk Önnel azt 
is, hogy szeptember hó 15-étől kezdve a 
szaklap két részből fog állni. Az egyik je
len formában és szöveggel, a másik része 
pedig mint melléklet lesz megszerkesztve.

Ezen mellékletben lesznek a speciális 
szakcikkek, divatirányú képek és leírások, 
valamint az ősidőkből a mai napig fel
tüntető történelmi képekből sorozatok stb. 
Ezen mellékletet azonban csak azoknak 
kUldjUk meg, kik a lapra előfizetnek s 
annál értékesebb lapot fogunk kiadni, 
minél többen fizetnek majd elő.

•k *%
Amikor e lap valóságos missiót tölt be a fodrász

ipar kultúrájában, akkor egy ilyen lapot, amelynek min
den sora irányító, példaadó és oly tartalomdús, hogy 
nemcsak a többi magyarországi, de más állambeli szak
lapok is számításba vesznek,, és az irányítást elismerik, 
szabad-e „fattyú" gyermekként kezelni ezt a tisztán ön
zetlen és tehetségeket kitermelő újságot ?

Kedves Kartárs I Sziveid meg a leirt sorok értel
mét, ne habozzál saját érdekedben, ha haladni tanulni 
akarsz lépj be az előfizetők táborába!

Nem szükséges villanyáram 
mégis készíthet tartós ondo- 

lálást és hajszárítást 
UNi VERSAL villanynélkiili 
egybeépített szárító és tartós- 

géppel
Ara 160 pengő.

Kapható:
Dudásnál, Szegeden.
(Díjtalan bemutatás.)

BEVEZETETT fodrász üzle
tet vennék nagyobb városban 
esetleg nagy községben is. Cím : 
Varga István Debrecen Kiss 
utca. 9.
FIATAL női hajvágó, vason- 
doláló segéd augusztus hó 
23-ra állást keres. Cím: a 
kiadóban.
DEBRECEN főterén 3 segéd
del dolgozó úri és hölgyfod- 
rász üzlet betegség miatt el
adó. Cím: a szerkesztőségben.

VIDÉKET kedvelő női fodrá
szatban erős munka erőt ke
resek, havi 18 esetleg 22 P 
fizetéssel és teljes ellátással. 
Azonnali belépéssel. Varga Jó- 
zsefné hölgyfodrász. Csurgó.

1 drb. 16 fűtőtestei 20 alátét
tel, álványos alig használt, és 
1 db Univcrsal Amerikán egy 
fütéses, 12 alátéttel biró tar
tós gép, használt, 110-cs áram
ra együttesen 160 P.-ért ela
dó. Cím : a szerkesztőségben.

LORISSA-PAJOR
BUDAPEST, VII. Kertész u. 23.
Illatszer és fodrászati cikkek szaküzlete.

Kaphatók az összes jodrász felszeretések, úgy az úri vala
mint a női űztetek részére a legkifogástalanabb kivitelben 
és a legolcsóbb árak mellett. — Egyben felhívom a tisztelt 
Vevő Urak figyelmét a legúiabb Lorissa gyors borotva 
crémre, mely a legkényesebb igényeket is kielégíti. Scharn- 
pon fixpor és dauerviz legújabb különlegessége 
Tegyen próbarendelést I

Á lelkiimeretes fodrász beretválás előtt beretváját

LISOFORMMAL fertőtleníti
------   .■ w M r .  - r i — - -  -r-rre-  i • ■ «n-rr-»r-JSU STf-BB—
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Új korszakát jelenti a fodrász iparnak a megjelent és az
alant közölt rendelet

„A m. kir. Kereskedelmi és Közlekedésügyi mi
niszternek 19000/1937. K. K. M. számú rendelete a 
borbély és férfi fodrász iparnak, valamint a női fod
rász iparnak egy iparrá nyilvánításáról.

Az 1922, Xll. t. c. 15 és 25 § ában foglalt felha
talmazás alapján a következőket rendelem.

1. §. Az 1922 XII. t.ec. 13 §-ának 5 pontjában 
említett borbély és férfifodrász ipar, valamint 54 pont
jában említett női fodrász ipar egy ipar. Ennek az 
iparnak elnevezése: fodrász ipar.

2. §. A fodrászipar a 78.000/1923 K. M. számú 
rendelet 37 §-ában említett könnyebben elsajátítható 
iparok csoportjába tartozik.

A fodrászipari szakképzettség szempontjából mind 
a borbély- és férfi fodrász iparosnál, mint a női fod
rász iparosnál töltött tanidöt és segédi szakbavágó 
gyakorlatot figyelembe kell venni.

3. §. A 78.000/1923 K. M. számú rendelet 5Ö 
§-ának az a rendelkezése, amely a női fodrász ipart a 
túlnyomó részben nők által űzött iparok közé sorolja, 
hatályát veszti, Azokat a 20 éven felüli nőket azonban, 
akik a női fodrász iparban tanidejűket a jelen rendelet 
hatályba lépése elölt megkezdték, mestervizsgálatra 
kell bocsájtani abban az esetben is, hacsak tízenként 
havi tanidőt és kilenc havi segédi szakbavágó gyakor

latot (78 000/1923 K. M. számú rendelet 50 §-a és a 
30.000/1936 Ip. M, számú rendelet II. §-a) iga
zolnak.

4. §. A jelen rendelet kihirdetése napján lép ha
tályba és egyidejűleg a borbély- és férfi fodrászipar
nak, valamint a női fodrász iparnak rokoniparokká 
nyilvánításáról szóló 141.139/1929 K. M. számú rende
let hatályát veszti.

Budapest, 1937. évi július hó 6 -án.
Bornemisza Géza s. k. 

a m. kir. Kereskedelmi és Közlekedésügyi 
minisztérium vezetésével megbízott m. kir. 

iparügyi miniszter."
Bornemisza Géza iparügyi miniszter úr Önagy- 

méltósága által kiadott fenti rendeletéből, illetve annak 
magyarázásából kitűnik, hogy az iparosság felelőssé
gére bízta a mestervizsga szakszerű és szigorú köve
telményét ; tehát rajtuk múlik, hogy azon a sorompón 
keresztül csak tökéletes jól kiképzett kézműves meste
rek tegyék ki azt a cégtáblát, amely megbecsülést vált 
ki az új fodrász névnek.

** * ,
A szegedi mesteivizsgdztató tagok által összeállí

tott és a mester vizsgáknál használt kérdések táblázata, 
mely táblázati űrlap a felelet szerint lesz megjelölve.

1. írásbeli és elemi kérdések Melyik pontból 
feleltetett

A kérdezett pontokra adott felelelek 
minősítése

elfogadható | nem fogadható el
1. Milyen üzletet óliajl berendezni és mennyibe fog az 

kerülni (kalkuláció)

2. Az üzletének mennyi lesz a rezsije -

3. Ilajfesléseknek és a tarlós ondolálás kiszámítása 
(kalkuláció)

4. A hajmunkák különféle fajtájának kalkulációja

II. Általános ismeretek

1. Hogyan fogadjuk a vendéget?

2. Milyen modora legyen a fodrásznak ?
3. Milyen legyen a fodrász magatartása a vendéggel 

szemben ?

4. Mi a teendő a kiszolgálás ulán ?

5. Mire kell ügyelnünk a vendég kiszolgálásánál ?

6. A fejtámlára mit teszünk ?

7. Borotválásnál milyen kendőt használunk ?

8. A borotvát mivel fertőtlenítjük ?
9. Borotválásnál előforduló vérzéseket mivel állítjuk el 

és fertőtlenítjük ?

10. Milyen fertőtlenítő szereket használjunk ?
Az utánnyomás a technológiák szerzői és szerkesztőségünk engedélye nélkül tilos. A nyomtatvány kapható szerkesztőségünkben.
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II. Általános ism eretek Melyik pontból 
feleltetett

A kérdezett pontokra adott feleletek 
minősítése

elfogadható nem fogadható el

11. Mire vigyázzunk munka közben?

12. Milyen keféket használunk munka közben ?

13. Miből készülnek ezek a kefék ?

14. Hogyan kell a keféket fertőtleníteni?

15. Miből készülnek a fé.-űk ?

16. Miből készül a borotva?

17. Hogyan készítik el a horotva szabályos a akját ?

18. Milyen borotvákat használunk ?
19. Milyen borotvát használunk egy vagy több napos 

szakálborotválásnal ?

20. Hogyan történik a borotva fenése ?

21. Milyen fenőkövet használ a fodrász?

22. Milyen célja van a hevedernek ?

23. Hogyan fenjük a homorú késeket ?

24. Milyen a jó fodrász olló?

25. Hogyan szappanozzunk ?

26. Mire kell ügyelni a borotválasnál ?

27. Miből készül a szappan ?

28. Milyen zsiradékot használnak ?

29. Hogyan történik a szappanfőzés ?

30. Hogyan készül a borotvaszappan ?

31. Mi a bőr és mi a rendeltetése?

32. Az emberi bőr hány részből áll ?

33. Milyen bőrbetegségekkel találkozik leginkább a foirász?

34. Mi az emberi haj ?

35. Hány részből áll a haj ?

36. Hány főrészből áll a hajszál ?

37. Mikor sorvad a haj?

38 Mikor zsíros a haj? •

39. Mi a haj őszülése?

40. Mi az. oka a fej korpásodásának “?

41. Miből keletkezik a hajkorpa1?
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II. írásbeli és elemi kérdések Melyik pontból 
feleltetett

A kérdezett pontc 
minő

elfogadható

>kra adott feleletek 
sitése

nem fogadható el

42. Miiven alakú sütővasat használunk ?

43. Az új sütővasat hogyan tesszük használhatóvá ?

44. Hánv fokra melegítjük a vasat az ondolálásnál ?

45. Hogyan kell a hajat felcsavarni ?

III. hérfí kiszolgálás.

1. Mi a hajvágás menete a felfelé álló hajviseletnél?

2. Mire kell ügyelni a hajvágásnál ?

3. Hogyan végezzük a férfi-haj vágását ritkitással ?

4. Hogyan fésüljük a férfi fejet ?

5. Hogyan hullámosltjuk a férfi hajat ?

6. Hogyan kötjük le a bajuszt ?

7. Hogyan sütjük a bajuszt ?

8. Mi a szakállvágás menete?

9. Hogyan mossuk a férfi fejet? 1

IV. Női k iszolgálás.

1. Hogyan vágjuk a női hajat?

2. Mikor alkalmazunk hajritkítást és hogyan történik?

3. Hogyan gyakoroljuk a női haj fodorítását ?

4. Mikor térhetünk át a hullámok erőteljesebb mélyítésére ?

5. Mikor fodoríthatunk élő fejen ?

6. Mire kell ügyelni az élő fejen való fodorltásnál ?

7. Hogyan hullámosftjuk a hátrafésült hajat ?

8. Mi az eljárás a választékos hajviselet fodoritásánál ? •

9. Mi az eljárás a patkóalaku fodorltásnál ?

10. Mi az eljárás a hosszú haj kórbesütésénél ?

11. Milyen vassal dolgozhatunk a körbesütésnél ?
A

12. A sütések menetét és a hullámok formáját mi határozza meg?

13. Mi a kontytüzés kezdő munkája?

14. Hány ágú hajfonatot készíthetünk?

15. Mi az egyes hajfonás?

16. Hogyan csináljuk a hajcsavarást?
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Melyik pontból 
feleltetett

A kérdezett pontokra adott feleletek 
minősítése

elfogadható nem fogadható el

17. Mi a kétágú fonás menete ?

18. Hogyan történik a konytytüzés?

19. Hogyan csináljuk a vizberakást ?

20. Hogyan alakítjuk a második stb. vizhullámot?

21. Mire kell ügyelni vizhullámok készílésénél?

22. Milyen gépeket használunk a gépfodoritásnál?

23. Milyen előkészületet kell tenni a gépfodoritásnál ?

24. Mit értünk lépcsőzetes hosszúság alatt ?

25. Mi az a próbafodoritás ?

26. Mennyi idő kell az egyes fodoritáshoz ?

27. A szintelenitett haj gépfodoritásánál mire kell ügyelni?

28. Mi az eljárás az ősz haj gépfodoritásánál ?

29. Mire kell ügvelni a festett haj gépfodoritásánál?

30. Hogyan göndörítjük a haj utánnövéseit ?

31. Hogyan történik a haj felcsavarása ?

V. H ajfes tés .

1. Melyik a jó festőszer?

2. Mi a hátránya az összes hajfestő szereknek?

3. Milyen festő anyagok vannak?

4. Miből és hogyan kapjuk az ásványi festő anyagot ?

5. Melyek a szerves festő anyagok?

6. Hogyan kerül a Henna forgalomba és mi a tulajdonsága ?

7. Miből nyerik a diókivonatot és hogyan használják ?

8. Mi az a hidrogénhiperoxid és hogyan használják ?

9. Mikor és hogyan történik a hajszőkítés ?

10. Mi az eljárás a hajfestés előtt ?

11. Hogyan kerül a hajfesték forgalomba?

12. Mit értünk hideg festés a latt?

13. Mit értünk meleg festés a latt?

14. Milyen felszerelésre van szükség a hajfestésnél?
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V. Hajfestés Melyik pontból 
feleltetett

A kérdezett pontokra adott feleletek 
minősítése

elfogadható nem fogadható el

15. Hogyan kell a Henna pép festéket előkészíteni?

16. Hogyan osztjuk el a hajat a festéshez?

17. Mi az eljárás a festés után ?

18. Hogyan távoliljuk el a bőrről a festéket?

19. Hogyan történik a nyers Hennával való festés?

20. Melyek a hajfestés általános szabályai ?

VI Láb- és kézápolás.
(Pedikiir és manikűr.)

1. Mi a tyúkszem ?

2. Hogyan keletkezik a tyúkszem ?

3. Hol keletkezik leginkább a tyúkszem ?

4. Hogyan történik a tyúkszem helyes kivágása?

5. Mi a köröm és mivel vágjuk le a láb ujjairól?

6. Mit csináljunk a benőtt lábkörmőkkel ?

7. Mire kell ügyelni a tyúkszem és körömvágásnál ?

8. Hányféle körömformát ismerünk ?

9. Mire kell ügyelnünk legjobban a bőrfeltolásánál és körül- 
vágásánál ?

10. A köröm fényesitését hogyan és mivel a legcélszerűbb 
végezni ?

VII. Asztali m unkák ism erete.

1. Mit értünk asztali munka alatt? V

2. Miért van fontossága a hajmunkának ?
3. Milyen egészségügyi óvóintézkedésre van szükség 

a hajmunkánál ?

4. Milyen hajakkal dolgozik a fodrász az asztali munkánál ?

5. Miről ismerjük meg a vágott hajat ?

6. Miről ismerjük meg a kihullott hajat ?

7. Milyen a kínai haj ?

8. Mi a francia haj ?

9. Mi az export haj ?

10. Milyen az olasz haj ?

11. Milyen állati hajakkal dolgozik a fodrász?

12. Milyen az angóra ha j?
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VI!. Asztal) munkák Ism ertetése Melyik pontból 
feleltetett

A kérdezett pontokra adott féléidéi*' 
minősítése

elfogadható | nem fogadható el

13. Milyen a bock haj?

14. Mityeh a bivaly haj ?

15. Milyen a ióször ?

16. Milyen növényi anyagokat is használhatunk hajnak ?

17. Mi a mohair és a tengeri sás ?

18. Miből készül a műhaj ?

19. Mire kell ügyelhi a hajmosásnál ?

20. Hogyan mossuk a különböző hajakat ?

21. Mit nevezünk a haj fejrehuzásának és mi a célja.

22. Hogyan történik a haj fejrehúzása ?

23. Mi a haj keverése és mikor használjuk ?

24. Milyen felszerelés kell a hajmunkához?

25. Hogyan készítjük elő a kihullott hajat a hajmunkához ?

26. Hányféle hajszálfonás van ?

27. Hogyan készül a hajszálfonás ?

28. Hogyan készül a baba-vendéghaj ?

29. Mit nevezünk csomózásnak ?

30. Hányféle csomózás van ?

31. Mi az a szerelő fej és hányféle nagyságban készül?

32. Hogyan készül a kétszövetközötti csomózás és hol 
használjuk ?

33. Hogyan kapom meg a homlokhaj kezdetét?

34. Hogyan osztjuk be a haj körvonalát ?

35. Hogyan veszünk mértéket a vendéghaj készítéséhez?

36. Hogyan visszük át a mértéket a szerelő fejtre ?

^  rajtát3?" e^ sz'*en* egy teljes vendégha j szerelvény

38. Hogyan kell elkészíteni egy választékkal b író  vendéghaj 
szerelvény rajzát?

39. Hogyan kell elkészíteni egy féivendég szerelvény rajzát ?

40. Hogyan rakjuk fel a vendéghaj szerelvény szalagjait ?

41. Körülbelül mennyi szalaganyagot használunk fel?

42. Mi a szalagok elnevezése ? \
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Melyik pontból 
feleltetett

A kérdezett pontokra adott feleletek 
minősítése

efogadható nem fogadható el

43. Hogyan varrjuk öss /e  a szallagokat ?

44. Mi a rugók rendeltetése és hogyan helyezzük el ?

45. Hogyan veszünk mértéket a férfi fél vendéghaj készítéséhez ?

46. Hogyan készül a férfi félvendég haj szerelvénye ?

47. Hogyan készül a rendes formától eltérő férfi félvendég haj?

48. Mire szolgál és hogyan készül a női fejkörüli vendéghaj ?

49. Mire szolgál és hogyan készül a fül mögött csúcsban 
végződő női vendeghaj ?

50. Mire való a női választék és hogyan készül ?

51. Mire való és hogyan készül a rokokó vendéghaj?

52. Mire való és hogyan készül az „allonge" vendéghaj ?

53. Miből készül és hol használják a hajpótrészeket ?

54. Mi az alapja a hajgöndöntésnek ?

55. Hogyan töiténik a göndörítés?

56. Mennyi ideig főzzük a felcsavart hajat?

57. Mi az eljárás a főzés után ?

58. Mire kell ügyelni a főzésnél ?

59. Hol és hogyan gyakoroljuk a haj vizberakását ?

60. Üveg után hol és hogyan gyakoroljuk a vízberakást ?

61. Hogyan készül a hajfonat?

Vili. Színházi festészet.

1. Mi a célja a színházi kendőzésnek?

2. Hányféle arc ráncot húzhatunk és milyen színt használunk ?

3. Hogyan kendőzzük a szemet ?

4. Hogyan festjük a szemöldököt ?

5. Mire kell ügyelni a nyak kendőzésénél ?

6. A homlok kendőzése hogyan történik ?

7. Hogyan végezzük a szájfestést ?

8. Mivel távolitjuk el a színházi festéket az arcról?

9. Miből készül a vendégszakáll és mire kell ügyelni ?
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Ml a kereskedelm i és ip a rk am ara? Melyik pontból 
feleltetett

A kérdezett pontokra adott feleletek 
minősítése

megfelelt nem felelt meg
(Lásd az iparügyi miniszter úr által engedélyezett ipari szak- 

könyvtár 1-es számú Közigazgatási ismeretek című könyv 
206. és 211. §-át).

2. Mi az ipartestület, szakosztályok ipartestületi szék, békél
tető bizottság, kontár-ellenőrzés stb. ?

(Lásd ugyanott 113. és azt követő §§-ok).

3. Mi az irányár? 
(Lásd ugyanott 149. §.)

4. Mi az árrombotás ? 
(Lásd ugyanott 145. §.)

5. Mi a minimális munkabér ? 
(Lásd ugyanott 101. §.)

6. Adóismeret.
(Lásd az iparügyi miniszter úr által engedélyezett ipari szak- 

könyvtár 2-es számú Gazdasági ismeretek című könyv 7—35. 
oldalig.)

7. Társadalombiztosítás (OTI.) és ágazatai. 
(Lásd ugyanott a 39—75. oldalt/

A fent vázolt kérdés táblázat pontjai a Tóth, Ra
vasz és Kuba féle Technológia I. és II. részéből, va
lamint a mestervizsga anyagát felölelő kérdések és 
feleletek könyvéből lettek összeálliíva. Ezen szakköny
veket nemcsak a vizsgázni akaróknak, de ajánljuk az 
összes fodrász ipart űzőknek is, mert amint a leírt 
kérdésekből is látható, a fodrász iparnak igen sok 
ágazata van és ezért igen sok tanulni valónk van.

A fodrásznak a jelzett Technológia szakkönyvek 
éppenolyan szükségesek, mint a zenésznek a kotta.

A Technológia I. részének ára 180 P
A Technológia II. részének ára 2 50 P
A mestervizsga anyagát kérdések és 

feleletekben felölelő könyv ára 4 '— P
Kaphatók szerkesztőségünkben. Vidékre utánvétel

lel vagy a pénz előzetes beküldése mellett szállítjuk.

* **
Ezúton értesítjük az országban levő fodrász  

szakosztályok  elnökeit, illetve a m estervizsgáztató  
bizottság tagjait, hogy a fenti kérdéseket mi szegedi mes- 
tervizsgáztatóK magunkévá tettük és ezek felhasználásával 
vizsgáztatunk. A vizsgázó feleleteit a „tudott" vagy 
„nem tudott" rovatokba bejegyezzük, és azután a be
jegyzett minősítések után ítélkezzünk. Ha a vizsgázta
tót újbóli vizsgára bocsájtjuk, az első vizsgán használt 
jegyzetek, mint jegyzőkönyv lesz a következő vizsgán 
a pótleleletekre is felhasználva.

A fenti táblázatot ajánljuk minden vizsgánál 
igénybe venni. — Éppenezért ajánljuk, szerezze be 
minden szakosztály ezen nyomtatványt a szerkesztő
ségünkben. Ára: 100 darabonként 8  pengő.

A legolcsóbb beszerzési forrás

D u d á s  fodrászat!  cikkek
kereskedőnél. SZEGED T isza Laios-krt. 19. Tel. 22-11.

Kaphatók az összes fodrászati cikkek, illatszerek, 
tartós ondoláló gépek, hajszáritógépek és búrák. 
Az összes jobb gyártmányú hajfestékek. — Vidéki 
rendelések pontos és gyors elintézése
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