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A  k o n g r e s s z u s .
Hosszú éveken át, vajúdó egyenetlenség végre talán iparunkból kiküszöbölhető és ha emberi számítás szerint a kongresszusi munkálatunk önzetlen idealizmusa testet ölt, talán ebben az áldatlan kenyértusában, a mi szegény iparunkat az erkölcsi mivoltából kiforgatta egyetértés nyugvópontjára fog helyezkedni és iparunkban működő egyedek büszkén fogják majd mondani, hogy mi borbély- avagy fodrásziparosok vagyunk és nem fogják a társaságokban eltitkolni, hogy ők fodrásziparosok. Ez !a sajnálatos tény uralkodott a mi iparunkban, hogy szégyeltük a mesterségünket és szé- gyeltük azt, amit megtanultunk, a mi silány, de mégis kenyeret szolgáló kézműiparunk. És a létért való küzdelemben ehez az iparhoz kötött bennünket a megélhetés.Nem régen még, — nem kell koros szaktársnak lenni, aki arra visszaemlékszik, — hogy a fodrász- iparos mily szép társadalmi pozíciót töltött be. Nem kell nagyon messzire mennünk, bizottsági tagok, iparegyesületi tagok, juryk és egyéb megtisztelő állással tisztelte meg egyes szaktársainkat a közbizalom. Régebbi időben, mint ma az orvosok, tiszteletben állottak és valóságos politikai faktorok voltak. Vizsgáljuk meg most, hogy mik vagyunk és hova sülyedt iparunk, akkor mindent fogunk látni, hogy ezen a helyzeten segíteni kell. Mi fodrásziparosok, ha kevés iskolázottsággal is rendelkeznénk, módinkban áll az intelligens osztályokkal érintkezni és az intelligenciát már csak érintkezésből is el tudjuk sajátítani, egy kis szorgalommal az üzleti munkánk közben, még művelődésre is van időnk. Míg ez más iparosnál, aki holt tárgyakkal dolgozik, ez a mód nincs megadva. Tehát ebből a szempontból is ítélve, minekünk kellene lenni a lég'- műveltebb, a legszervezettebb vezetőiparosoknak. Amik azelőtt voltunk is. Tehát minden iparos szaktársamnak kötelezővé kellene tenni, hogy bár szerényen, de egy* bizonyos társadalmi pozícióra törekedjen és ilyetén

is iparunk díszére váljon. Mert hiszen a'nagy tömegeket nem a tömeg teszi tiszteltté, hanem a tömegben lévő egyedek fajsulya.Hiszen nagyon elkalandoztam a kongresszus dolgától, de a fönt felsoroltak, mintegy szükségként tolulnak elém, vajha ezeket is meg tudnánk tárgyalni és be tudnánk plántálni országos összejövetelünkkor, mert ha mindezeket egyénenként megtudjuk értetnij akkor önként elő fog állni az, hogy a megélhetés biztosítására és iparunk tisztelésére önmagától fog ki- dhmborodni az, amit mi a nagygyűlésen óhajtunk.Kötelezővé kell tenni minden egyes szaktársunknak, hogy a nagygyűlés eredményes és impozáns megnyilatkozása legyen iparunkra nézve, hogy ezzel is mintegy parancsolólag intsünk úgy a napisajtónak, mint a nagyközönségnek, hogy mi iparosok vagyunk és becsületes munkát végzünk és minden becsületes munka, legyen az a legszerényebb is, mint a miénk, az tiszteletet érdemel és tisztelni kell, mert ez közkincs és államgazdasági szempontból pedig arany valuta.Az első lökés kongresszusunk megtartásához anyagilag is egy lépéssel előrehaladtunk, most már csak az van hátra, hogy az adakozási sor minél hosszabb légyen, viszont a beválasztott, illetve delegált egyének a kongresszus bizottságába ne önző célokat szolgáljanak, hanem önzetlenül és odaadó becsületességgel szolgáljanak az iparosságnak, illetve szaktársainknak és akkor az eredmény gyümölcsét mindannyian élvezni fogjuk, és akkor azt fogjuk látni, hogy komoly, megfontolt kézmiiiparosok vagyunk és önmagától fog az bekövetkezni, hogy a nagyközönség szemében is tiszteletre vagyunk érdemesek.Ha ez mind igy be fog következni, amint az én végtelen ideálizmusom az iparomban vezényel, akkor ezt aa êredményt a világ összes kincsével sem cserélném fel. Szaktársaim, törekedjünk erre és kérjük az Isten segítségét Miklós Ödön
*
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Olvasóink figyelmébe!
A lap előállítási költségének állandó emelkedése folytán, kénytelenek vagyunk a lap előfizetési diját K 6000-re emelni. Reméljük, hogy ezen csekély emelést Kartársaink megnyugvással veszik tudomásul, belátva a lap fenntartásához szükséges óriási kiadásainkat.

Kartársi üdvözlettel a „FODRÁSZIPAR“ szerkesztősége.

Miért kell a kongresszus.
Ma már az 1Q24. évi dátumot írjuk. Csodálatos, hogy ezen magas dátum mellett még mindig! oly nagy apátijával vannak a t. szaktársak a kongresszus összehívása iránt.Sajnos, nagyon kevesen vannak olyanok, akik saját jövőjük megalapozására gondolnának.Nagyon természetes az, hogy minden szaktárs úgy tesz, ahogy gondolkodik. Elenyésző.- része törekszik, arra, hogy nemcsak a jelen, hanem a jövő'generációnak jobb, biztosabb exisztenciát biztosítsanak.igen téved t. Szerkesztő ur abban, hogy kevesen vannak olyanok, kik áldozatkészséggel, anyagival nem járulnának a kongresszus előkészítéséhez. És azok a szaktársak, akik indolenciával vannak ezen eszme iránt, azokat az antiszociális elemek megölik és azokat a jóérzést! szaktársainkat is, akik ezen eszméért küzdenek és fáradoznak, hogy öreg napjaikra megélhetést biztosítsanak maguknak. Ha végig gondolok az elmúlt (évekre, amidőn én és Brod Ignác szaktársam már küzdöttünk, fáradtunk ezért az eszméért, hátrányunkra volt, hogy távol voltunk üzletünkből és volt közöttünk olyan szak- társ is, aki azzal a gondolattal is foglalkozott, hogy lenni, vagy nem lenni. Mert hiszen ez jellemzi azt̂ áiogy szívesen választanánk más mesterséget, ha tehetnénk, vagy értenénk hozzá és ha pénzünk volna ahhoz. A régi tradíciónkhoz kötött réztárényok már rég eltűntek volna és más cégekre váltották volna fel magukat. De a pénz, pénz és ismét a pénz! Sajnos, ehhez nem jutottunk.Két évi küzdelmünk alatt megalakítottuk a zala-
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vármegyei szakosztályt, melynek székhelye Nagykanizsa. Idetartozik Zalaegerszeg is. Tény az, hogy Zalaegerszegen olyan lelkes szaktársakat leltünk, akik minden áldozatra készek bármikor is, nem ismerve sem fáradságot, sem időveszteséget. így egyetemben az eger- szegi száktársakkal, átrándultunk és saját költségünkön összetoboroztuk Tapolca, Sümeg, Balatonfiired és általában egész zalavármegyei szaktársainkat egy kapocs alá, hogy megvitassuk az egységes árszabályt és a n'yug- dijintézményt, hogy rokkantságunk esetére ne kelljen a szegényház keserű kenyerét enni vagy a koldustarisz- nyát a nyakunkba kötni és hogy családjaink is biztosítva legyenek. Zalamegyében már nagyon serényen folynak a munkálatok és egyéb tanácskozások, hogy az országos kongresszust mielőbb összehívjuk.Brod Ignác szaktársunk évek óta küzd ezen eszméért. Jelenleg is zalavármegyei titkári minőségben van. Éjjelét nappallá téve nem ismer fáradságot, hogy a dunántúli, kongresszust összehívhassa. Sajnos, a szak- társak abban a gondolatban vannak, hogy talán a sült gesztenyét készen kapják a kezükhöz. De ezt meg is kell fizetni!Ötszázezer korona igazán nevetséges kis összeg. Nálunk önkéntes adakozásból a kongresszus céljaira már hónapok óta egy alap van lefektetve.Remélem, hogy ezen nyílt levelem megszivlelésre talál. Ma már minden más szakiba a nívóján van, éppen mi maradjunk háttérben? A garasos munkabér a megélhetéshez kevés, de meghaláshoz sok!Nagyon jó illusztrált mesét hozott fel t. Szerkesztő ur a majom és a macska között, mert ez úgy van mi köztünk is. Irigykedve nézik azokat a szaktársakat, akik a maguk jól felfogott érdekükben emelnek és munkájuknak tisztességes bérét megkérik.fis mindezeket csak úgy lehet elérni, ha gazdaságilag összetartunk és az indolenciát félretéve, egy erővé egyesülünk, a célunkért való küzdelmet pedig tegyük magunkévá. Mi kanizsai szaktársak szivvel-lélek- kel magunkévá tesszük t. Szerkesztő urnák nagy, nemes eszméjét és kívánjuk, hogy minél előbb megvalósuljon az országos kongresszus.Nagykanizsa. Zapletal Simon.

.... ..... ...... »T
F o d r á s z t  p á r

Fehér rózsa.
Magamban ülök a kopott kis szobámban,Nem háborgat senki, csak a pattogó tűz,A sok régi emlék felniül szivemben S olyan fájó egy-egy, mintha égetne tűz.
A sok közül mégis elmerengek egyen,Egy halavány fehér könyvbe préselt rózsán; Aranyos napsugár tűzött le a földre,Amikor nékem adta egy szép kis leány.
Szerelem itala pezsgett a vérünkben, Megérlelte bennünk a forró nyár sugara; Ezerféle álom szűrődött szivünkbe,Ezerféle álom mesebeli titka.
De a sok álomból nem maradt meg egy sem, Nem maradt meg nékem, csak a fehér rózsa; Hiába szerettem tiszta, igaz szívvel,Más volt a szivében, másnak arcvonása.

( Pedig hogy mutatta, hogy Örül a szive, Hogyha néha-néha meglátta büs arcom,Azt a rózsaszált is azért adta ide,Ne szabadjon másra, csak 0 rá gondolnom.
Minek adta nékem... mért nem adta másnak?../ Akinek az arca vésve volt szivébe;Csak ne hittem volna egyetlen szavának, Amellyel bemarkolt oly nagyon szivembe.
Ilyen a szerelem, tarka fényes álom,Ma még én kapom meg a hófehér rózsát, Holnap másra gondol, amikor csókolom S bánja, hogy . nékem adta át a rózsát.
Magamban ülök a kopott kis szobámban,Nem háborgat senki, csak a pattogó tűz,A sok régi emlék feluju 1 szivemben S egyik gondolatom egy másikat elűz!

ifj. Fitos Ferenc.
%
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Interpelatio!
Ki a latin szó, hogy interpellatio, nem önkény- teknül hagyja el toliamat. Mert igazán nem tudok más kifejezést használni, sem a »Fodrászipar« szerkesztőségével, sem pedig ;a budapesti borbély- és fodrász- misterek vezetőségével szemben.Akik egyébként a saját elfoglaltságuk mellett arra is gondolhatnának, hogyha mi nem irányítjuk jól a szakmai ügyeket, akkor hogyan várhatjuk azt, hogy az ország területén a fodrásziparban rend legyen. Hogy pedig rend legyen, azt, ugy tapasztalom, mint aki hűséges olvasója vagyok a közismert szaklapnak, nagyon hosszú időre van szükségünk.Éppen ezért mertem szerény cikkem címének azt a szót, hogy interpellatio, használni. Amennyiben pedig, mint előbb emlitém, ugy a »Fodrászipar« szerkesztőségéhez, valamint a budapesti borbély- és fodrászmesterek vezetőségéhez kívánok szerény cikkemben szólam, engedjék meg, hogy a kérdést taglaljam.1923 november közepén Hamza kollégám debreceni látogatása alkalmával csekélységemet is megtisztelte (mikor nálunk íaz iparban az olcsósági hullám dúlt.) Azonban, idejének rövidsége miatt, csak röviden tárgyalhattuk szakmánk szomorú sorsát. Akkor ígéretet tettünk egymásnak, hogy felkeressük sorainkkal a »Fodrászipar« szerkesztőségét, ő meg is tette, de éu nem.Nem pedig azért, mert mikor a íenntnevezett hullám nálunk megkezdődött, mi, a debreceni vezetők, mindent elkövettünk, hogy azt valahogyan megállítsuk, de sajnos, azt nem volt módunkban megtenni, csak nz indulástól számított 6-ik héten. Én, aki egyébként a debreceni szakosztály elnöke vagyok, ezidőszerint a nevezett hullám plakátjait megszereztem és heküldtem a t. szerkesztőségnek azzal a kéréssel, hogy kellő kommentárral közölje azt 1c és küldje meg a hősöknek a lappéldányokat, hogy hadd lássák önmagukat a lap hasábjain és hadd' szegy éljék el az ország borbély- és fodrászmesterei előtt, hogy ők azok, akik sietnek hozzájárulásukkal iparostársaikat a koldusbothoz közelebb juttatni. Sajnos, ezt azonban a t. szerkesztőség nem tette meg, nem tudom miért, de nem is keresemDe megtette most azt, hogy »Csodabogár« dimne! a januári számban közöl egy cikket, melyben elítéli annak szereplőjét, pedig t. szerkesztőség, én nem tudóin, ki küldte be e kis plakátot, de akárki volt, lehet, hogy annak nagyobb darab vaj van a fején és nem volt ildomos dolog tőle, de nem is akarok ilyen kinövéseket pártolni. Nem pedig azért, mert öreg Csikes. kollegánk 59 éves és bizony ő volt az, ki a nevezett nagy hullámnak áldozata lett.Mert a hullámcsinálók mind erős fiatalemberek, de ő bizony már nem bírta közöttük a futamot és igy neki kellett az amúgy is nagybérii üzletet bezárni és egy vas sátorban próbálkoznia, ahol mint rokkant katona olcsóbb bérlet mellett próbálkozik az élet nehézségeivel megbirkózni.Na már most a »Fodrászipar« mint országos szaklap, tudom, hogy nem a fodrászoké, hanem magántulajdon, önköltségen fenntartott lap. De azért mint a szakmájáért rajongó, igen tisztelt Miklós Ödön szerkesztő ur, ki a fodrászügyeket mindig szivén viseli, és minden törekvése od'a irányul, hogy iparát és iparunkat minél előbbre vigye. Csakhogy a vidéki városok fodrászszak'csoportjainak vezetői nem törekednek oda, hogy tájékoztató áraikat, mint a fodrászipart ér

deklő ügyeket a szaklaphoz juttassák, mert szerintem egy szaklap csak ugy állhat hivatása magaslatán, ha, mint dunántúli szaktársam Rácz Jenő ur Írja, felhívást kell közzé tenni, hogy minden város és község tudassa a szaklappal a mindenkori árakat, hogy tájékozva lennénk az országban a fodrásza rákról. De nemcsak az. árakról, hanem minden más szakmai dolgokról, ami nem magánügy.Második része az interpellációnak a budapesti borbély- és fodrászmesterek vezetőségéhez szó!, még pedig a ■ következő:Szakmánk 1 ezü 11 öttségéért csak ők a felelősek egyedül, mert, mint már fennt is említettem, az árakról sohasem tudatnak hivatalosan bennünket, azért tudtak a vidéki árvizsgáló bizottságok a nyakunkra ülni hosszú ideig. Sajnos, még vannak városok, ahol most is ok- vetlenkednek szaktársainkkal, mert csodálatos, hogy ezek a bizottságok egyetlen termelő iparral sem tudtak megbirkózni, csak éppen a fodrász kisipar volt az, amelyiken állandóan lovagoltak.Miért, mert mindig a beretválás volt a drága, tőként nekik, vagy ez az ipar idézte elő talán az általános drágaságot? De ha már ezidőszerint nincs másként, hát most tegyenek meg mindent budapesti kollegáink is, járjanak elől a kongresszus költségeinek fedezéséhez és annak előmunkálataiba legyenek segítségére Miklós Ödön szerkesztő urnák.Mert ereznünk kell, hogy a fodrászipar tényleg elérkezett a tizenkettedik órához és most beharangozni kell a szaklapban és személyesen fel kell rázni az alvókat, hogy nem nekünk kell, hogy adakozzanak rongyos 5000 koronát, hanem az ipar megmentéséért kell, hogy hozzák e csekély áldozatot, amiből meg kell, hogy éljünk és családunkat tisztességesen felnevelni és eltartani tudjuk, ez nemcsak egyéni, hanem társadalmi és hazafias kötelességünk is.Ha pedig; ez nem használna és nem tudnánk megtartani a tervezett kongresszust, amit már rég kellett volna, amiért én 1920 julius 2-án, budapesti .tartózkodásom ideje alatt Miklós, Wéber és Schadek uraknál már akkor interveniáltam. De ők akkor azzal hárították el a kérdést maguktól, hogy meg kell várni, mig az elszakadt országrészeket visszakapjuk.Pedig tisztelt Kartársak, ha akkor megcsináljuk a kongresszust, nem is került volna olyan nagy költségbe és az eredmény azt nem isáíell, hogy mondjam, mert tudjuk, hogy a megszállott területeken volt kongresz- szUs és van eredmény.Most tehát rajtunk a sor, hogy amit elmulasztottunk, azt igyekezetünkkel rövidesen helyrehozzuk.

BAUER FERENC
MÜKÖSZÖRÜS

BUDAPEST, BETHLEN-UTCA 45.
♦

Vállalja mindennemű javítását és köszörülését az összes 
szakmába vágó fodrászati műszereknek.

8 napon belüli pontos kiszolgálás. %
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Tehát munkára fel! Budapesti és vidéki kartársak egyaránt legyünk segítségére a »Fodrászipar« szerkesztőségének, hogy a kitűzendő kongresszust megtarthassuk és iparunkat megmenthessük. Mert ha iparunkat megmentjük, úgy önmagunkat mentjük meg és ha ez meglesz, úgy megint az iparosok krémjének nevezhetjük magunkat. De ha nem tudnánk országos értekezletünket megtartani, úgy csakugyan elvesztünk örökre.Végül pedig interpellálok az egész ország fodrászmestereihez, ha látják azt a tisztelt kartársak, hogy van egy elszánt egyén az országban, aki nagy áldozatok árán szaklapot tart fenn, legalább annyi önérzet lehetne az ország fodrászaiban, hogy ezt a szaklapot meg is rendelnék, olvasnák és fejlesztenék. Mert ezzel csak önmagukat és iparunkat fejlesztenék, mert szerintem az a szaktárs, aki nem olvas és nem terjeszti c szaklapot, az ellensége szakmájának és önmagának.Maradtam kartársi tisztelettel Dudás János.
Pécsi fodrászok helyzete.

Tekintetes Szerkesztőség!Engedje meg, hogy néhány sorommal feltárjam a pécsi borbélyok helyzetét. Tekintettel a rossz üzletmeneteire, a segédek száma annyira megfogyott, hogy alig néhány üzlet tud segédet alkalmazni, talán ha nem túlzók, 20 segéd van alkalmazva 85 üzletben.Ha a régi normális időkre visszapillantok, 120 segéd volt alkalmazásban, sőt még kisegítők is voltak divatban, de ma, mikor a mesternek sincs biztosítva munkája után a megélhetése, munkássegitségre gondolni sem lehet« Először, mert igen nagy számban vannak az önborotválkozók még a tehetősebbek között is, másodszor az állami és hatósági üzemek fennállása rettenetes nehézségeket gördít megélhetésünk elé, ez üzemekkel a versenyt felvenni lehetetlen.Ilyen nehéz megélhetési viszonyoknál fogva nem lehet csodálkozni, hogy a borbélyüzemekben nap-nap után létszámcsökkenés észlelhető. Ezt csak annak tulajdoníthatjuk, hogy nem vagyunk eléggé megszervezne, nagy a nemtörődömség és hiányzik a kellő öszetartás. Mert ha nagyobb öszetertás lenne a borbélyiparban, úgy mint más iparban már megvan, én hiszem, hogy bármilyen ügyet a szőnyegre vetünk, egyöntetűen, közös akarattal, összetartással megtudnánk valósítani és érvényre juttatni, de sajnos, a borbélyiparban ez még nincs úgy, mi igen maradiak vagyunk, mi félünk és nem merjük a munkánkat megfizettetni és szembehelyezkedni azzal, ami reánk nézve sérelmes. Mi inkább olcsón dolgoztmk és huzzuk az Igát tovább.Minden iparág közeleg az aranyparitáshoz, csupán a borbélyiparban nincs bátorság előrehaladni. Most már csak arra kérném a t. szaktársakat, hogy ne féljünk és bátran álljunk a dolgozók mezejére és fizettessük meg munkánkat, mint többi iparostársaink és tegyünk egy lépést előre az aranyparitás felé.Bízzunk a jövőben, mely talán több reményt és jobb megélhetést biztosit számunkra.Pécs. Balázslgnác.

A kongresszus előkészítése.
A kongresszus előkészítésére örömmel értesíthetem igen tisztelt kartásaimat, hogy megmozdult iparunkban a gerincesedési állapot és a kongresszus lehetőségeire, szerényen bár, de folynak be összegek̂hogy a munkálatokat már elkezdhessük. Szerkesztőségünkben minden adat, amire szükség van a megszervezésre, be fog folyni, abban az időpontban össze fogjuk ;hivni a szervező bizottságot és a szervező bizottság fogja megállapítani a kongresszus helyét és időpontját, úgyszintén a programmot Is.A kongresszusra a következő szaktársak küldtek be összegeket, amelyeket gyiimölcsöztetés végett a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél helyeztünk el mindaddig, inig az összeget a szervező bizottság határozatához képest fel lehet használni.
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A „Fodrászipar" tek. szerkesztőségének
Budapest.

Tisztelt Szerkesztő ur! A »Pesti Hírlap« vasárnapi számában olvastam, hogy 1500 üzlet szűnt meg hat iparágban.Az ipartestületek jelentése bizony szomorú képet ad az állapotokról, de mivel a Fodrászipartestíilet jelentését nem olvastam, engedje meg a t. Szerkesztő ur, hogy én, mint borbélymester, egy rövid képet rajzoljak a mi mai helyzetünkről. Én nem tudok statisztikával szolgálni arról, hogy hány üzlet szűnt meg, de hogy nagyon sok, az bizonyos. És az ok először az üzleti kellékek rettenetes drágasága, másodszor az óriási házbér, fűtés és világítás, mind olyan teher, melyeket az igények lefokozásával tud az ember csak igen nehezen leküzdeni, hanem a harmadikat, az óriási adót, ezt már nem lehet előteremteni. Csak egy kis példát szabadjon említeni.Egy kisvárosi borbélymester fizetett a múlt évben50.000 koronát jövedelmi adó fejében, 13.000 koronát általános kereseti és 2600 korona útadót és forgalmi adóbélyegben is legalább 60.000 koronát, ezen terheket is már csak úgy tudta kiszorítani, hogy a ruházkodásra egyáltalán nem került.A f. hó 9-fci számban olvasom, hogy az idén a jövedelmi adónak húszszorosát fog kelleni fizetni; hát kérem, ez olyan óriási teher, ami okvetlen azt fogja eredményezni, hogy sok borbélyüzlet megszűnik adóalany lenni.A kisiparost ilyen aráytalanul sújtó adókivetésnél, én azt hiszem, valami tévedés történt, mert amíg egy húsz holdas, saját házzal, szőlővel, teljes állatállománynyal rendelkező gazda, aki, hogy egyebet ne is említsek, tej, tojás és baromfiakból több bevételt produkál, mint egy kisiparosnak a bruttó bevétele, ez a gazda saját maga is nevet rajta, hogy milyen kevés az adója.Ezt nem azért említem, hogy a gazdát nyomorítsák meg elviselhetetlen adókkal, hanem igenis a kisiparos adóját állapítsák meg elvisethetŐen.i Abban a reményben 'küldöm ezt a pár sort a t. Szerkesztőségnek, hogy lesz kegyes közölni, hát ha az illetékesek is véletlenül elolvassák és javítani fognak a kisiparos helyzetén az adó méltányosabb megállapításával. { !
Szívességéért fogadja hálám kifejezését.
Tatabánya, 1924. január 15.

Mura Mészáros Gyula, borbélymester.

Megdrágul a Kiszolgálás.
A borbélyok ismét felemelik a kiszolgálási árakat. Az Uj árszabás szerint elsőrendű borotválás 2000, borotválás fésüléssel 2500, fazonhaj vágás 5000, hajvágás géppel 1500, gyermekhaj vágás 6000, fejborotválás ÓD00, szakállvágás 5000 koronába kerül. Másodrendű borotválás 1500, borotválás fésüléssel 2000, fazonhajvágás 4000, hajvágás géppel 1500, gyermek hajvágás 5000, fejborotválás 5000 és szakállvágás 4000 k'oroha.

SPECIALITÁSOK: FOGHÚZÁS, 
FOGTÖMES. FOGTISZTITÁS,
Lapunk olvasóinak % engedmény 

INTÉZET NYITVA:
9 órától 7-ig, vasár- és ünnepnap 

9 órától 12-ig
Centist F e n y v e s i  M e n y h é r t ,  
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Tehát munkára fel! Budapesti és vidéki kartársak egyaránt legyünk segítségére a »Fodrászipar« szerkesztőségének, hogy a kitűzendő kongresszust megtarthassuk és iparunkat megmenthessük. Mert ha iparunkat megmentjük, úgy önmagunkat mentjük meg és ha ez meglesz, úgy megint az iparosok krémjének nevezhetjük magunkat. De ha nem tudnánk országos értekezletünket megtartani, úgy csakugyan elvesztünk örökre.Végül pedig interpellálok az egész ország fodrászmestereihez, ha látják azt a tisztelt kartársak, hogy van egy elszánt egyén az országban, aki nagy áldozatok árán szaklapot tart fenn, legalább annyi önérzet lehetne az ország fodrászaiban, hogy ezt a szaklapot meg is rendelnék, olvasnák és fejlesztenék. Mert ezzel csak önmagukat és iparunkat fejlesztenék, mert szerintem az a szaktárs, aki nem olvas és nem terjeszti e szaklapot, az ellensége szakmájának és önmagának.Maradtam kartársi tisztelettel Dudás János.

Pécsi fodrászok helyzete.
Tekintetes Szerkesztőség!Engedje meg, hogy néhány sorommal feltárjam a pécsi borbélyok helyzetét. Tekintettel a rossz üzletmeneteire, a segédek száma annyira megfogyott, hogy alig néhány üzlet tud segédet alkalmazni, talán ha nem túlzók, 20 segéd van alkalmazva 85 üzletben.Ha a régi normális időkre visszapillantok, 120 segéd volt alkalmazásban, sőt még kisegítők is voltak divatban, de ma, mikor a mesternek sincs biztosítva munkája után a megélhetése, munkássegitségre gondolni sem leheti Először, mert igen nagy számban vannak az önborotválkozók még a tehetősebbek között is, másodszor az állami és hatósági üzemek fennállása rettenetes nehézségeket gördít megélhetésünk elé, ez üzemekkel a versenyt felvenni lehetetlen.Ilyen nehéz megélhetési viszonyoknál fogva nem lehet csodálkozni, hogy a borbélyüzemekben nap-nap után létszámcsökkenés észlelhető. Ezt csak annak tulajdoníthatjuk, hogy nem vagyunk eléggé megszervezne, nagy a nemtörődömség és hiányzik a kellő öszetartás. Mert ha nagyobb öszetertás lenne a borbélyiparban, úgy mint más iparban már megvan, én hiszem, hogy bármilyen ügyet a szőnyegre vetünk, egyöntetűen, közös akarattal, összetartással megtudnánk valósítani és érvényre juttatni, de sajnos, a borbélyiparban ez még nincs úgy, mi igen maradiak vagyunk, mi félünk és nem merjük a munkánkat megfizettetni és szembehelyezkedni azzal, ami reánk nézve sérelmes. Mi inkább olcsón dolgozunk és huzzuk az igát tovább.Minden iparág közeleg az aranyparitáshoz, csupán a borbélyiparban nincs bátorság előrehaladni. Most már csak arra kérném a t. szaktársakat, hogy ne féljünk és bátran álljunk a dolgozók mezejére és fizettessük meg munkánkat, mint többi iparostársaink és tegyünk egy lépést előre az aranyparitás felé.Bizzunk a jövőben, mely talán több reményt és jobb megélhetést biztosit számunkra.Pécs. B a 1 á z s I g n á c.

I  BÁLINT ANDOR
BUDAPEST, IV., MOLNÁR-UTCA 10. 

Telefon: József 13-80.
Olasz szappanozőcsészék, lemosót&lak, 

ínyence lavoirok nagybani raktára.

A kongresszus előkészítése.
A kongresszus előkészítésére örömmel értesíthetem igen tisztelt kartásaimat, hogy megmozdult iparunkban a gerincesedési állapot és a kongresszus lehetőségeire, szerényen bár, de folynak be összegek* <hogy a munkálatokat már elkezdhessük. Szerkesztőségünkben minden adat, amire szükség van a megszervezésre, be fog folyni, abban az időpontban össze fogjuk ;hivni a szervező bizottságot és a szervező bizottság fogja megállapítani a kongresszus helyét és időpontját, úgyszintén a programmot is.A kongresszusra a következő szaktársak küldtek be összegeket, amelyeket gyümölcsöztetés végett a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél helyeztünk el mindaddig, inig az összeget a szervező bizottság határozatához képest fel lehet használni. Korona
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A „Fodrászipar" tek. szerkesztőségének
Budapest.

Tisztelt Szerkesztő ur! A »Pesti Hírlap« vasárnapi számában olvastam, hogy 1500 üzlet szűnt meg hat iparágban.
Az ipartestületek jelentése bizony szomorú képet ad az állapotokról, de mivel a Fodrászipartestület jelentését nem olvastam, engedje meg a t. Szerkesztő ur, hogy én, mint borbélymester, egy rövid képet rajzoljak a mi mai helyzetünkről. Én nem tudok statisztikával szolgálni arról, hogy hány üzlet szűnt meg, de hogy nagyon sok, az bizonyos. És az ok először az üzleti kellékek rettenetes drágasága, másodszor az óriási házbér, fűtés és világítás, mind olyan teher, melyeket az igények lefokozásával tud az ember csak igen nehezen leküzdeni, hanem a harmadikat, az óriási adót, ezt már nem lehet előteremteni. Csak egy kis példát szabadjon említeni.
Egy kisvárosi borbélymester fizetett a múlt évben50.000 koronát jövedelmi adó fejében, 13.000 koronát általános kereseti és 2600 korona útadót és forgalmi adóbélyegben is legalább 60.000 koronát, ezen terheket is már csak úgy tudta kiszorítani, hogy a ruházkodásra egyáltalán nem került.A f. hó 9-ki számban olvasom, hogy az idén a jövedelmi adónak húszszorosát fog kelleni fizetni; hát kérem, ez olyan óriási teher, ami okvetlen azt fogja eredményezni, hogy sok borbélyüzlet megszűnik adóalany lenni.A kisiparost ilyen aráytalanul sújtó adókivetésnél, én azt hiszem, valami tévedés történt, mert amíg egy busz holdas, saját házzal, szőlővel, teljes állatállomány- nyal rendelkező gazda, aki, hogy egyebet ne is említsek, tej, tojás és baromfiakból több bevételt produkál, mint egy kisiparosnak a bruttó bevétele, ez a gazda saját maga is nevet rajta, hogy milyen kevés az adója.Ezt nem azért említem, hogy a gazdát nyomorítsák meg elviselhetetlen adókkal, hanem igenis a kisiparos adóját állapítsák meg elviselhetően.i Abban a reményben küldöm ezt a pár sort a t. Szerkesztőségnek, hogy lesz kegyes közölni, hát ha az ilietékesek is véletlenül elolvassák és javítani fognak a kisiparos helyzetén az adó méltányosabb megállapításává!. { í
Szívességéért fogadja hálám kifejezését.
T a t a b á n y a, 1924. január 15.

Mura Mészáros Gyula, borbélymester.

Megdrágul a Kiszolgálás.
A borbélyok ismét felemelik a kiszolgálási árakat. 

Az iij árszabás szerint elsőrendű borotválás 2000, borotválás fésüléssel 2500, fazonhajvágás 5000, hajvágás géppel 1500, gyermekhajvágás 6000, fejborotválás 6000, szakállvágás 5000 koronába kerül. Másodrendű borotválás 1500, borotválás fésüléssel 2000, fazonhajvágás 4000, haj vágás géppel 1500, gyermekhajvágás 5000, fejborotválás 5000 és szakállvágás 4000 korona.
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T . fodrász urak 
figyelmébe I

Régi árak mellett kaphatók 
A közkedvelt
A m b r a  C h y p r e  
o r o s z ,  o r g o n a  

Kölnivíz és Lotyon  
B a y r u m  fejviz.
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Felhívás.
Sajnálattal kell konstatálni, hogy lapunk előfizetői ez évii előfizetéseiket nagyon lassan folyósítják, illetve kiadóhivatalunkba küldik be; igen kérjük tisztelt előfizetőinket, hogy hátralékos előfizetéseiket szíveskedjenek mielőbb beküldeni, mert nem áll módunkban u lapot tovább küldeni azoknak az olvasóinknak, akik lapunk előfizetési diját be nem küldenek, mert a mai viszonyok között a nyomdai költségek és egyéb kiadások oly nagyok, hogy szerkesztőségünk nemcsak, hogy nem dolgozik haszonnal, de igen nagy deficitünk van és ha még azt a csekély előfizetési dijat sem küldik be olvasóink, a lapot fenntartani alig tudjuk. Már pedig arra kell hivatkoznunk, hogy' mily fontos szerepet tölt be lapunk a fodrásztársadalomban, tehát mintegy kötelezővé teszi az önérzetes ̂ szaktársnak, hogy az előfizetési dijat mielőbb eljuttassa kiadóhivatalunkba.

Hogyan kellene a pénzt -
gyűjteni a kongresszus céljaira.

Tisztelt Szerkesztő ur! Szíveskedjék e pár sort b. lapjában közzétenni. Nézetem szerint, ha hazánk nagyobb városaiban a kongresszus céljaira műkedvelő- előadásokkal egybekötött táncmulatságokat rendeznénk és a befolyt túlfizetéseket és a mulatságból eredő pluszt mint hasznot a kongresszus céljaira fordítanánk, úgy hiszem, hogy- elég csinos összeget lehetne ilyeii módon összehozni, ami ügyünket igen előre vinné. Ezt az indítványomat bátor vagyok tisztelt kartársaimnak előterjeszteni és szíveskedjenek talán a segédi karral együtt összm üködé sben azon munkálkodni, mert hiszen a segéd szaktársainknak is érdeke, hogy mester kartársaik jobban legyenek elhelyezve, igy az ő helyzetük is javul. Mert a mi iparunk kis kézműipar és a segéd munkás át mester munkással váíivetetten kell, hogy az iparban működjék, mert ilyen módon boldogulásukat biztcsitják.Nyi r egy háza. Hanna Sándor, fodrász.

Felhívás!
Felhívjuk összes Szaktársainkat, hogy minden városban vagy községben működő fodrász- ipari szakcsoport elnökét és alelnökét lapunk kiadóhivatalában jelentsék be, úgyszintén azoknak pontos elmét. Ezekre a elmekre szükségünk van, még pedig a kongresszus megszervezésére. Továbbá kérjük minden lelkes szaktársunkat, hogy az iparban tapasztalt visszaélést vagy ferdeséget lapunkkal közölni szíveskedjék. Egyben felkérjük az igen tisztelt szakcsoportokat, hogy jelentsék be a kongresz- szus elé hozandó programmjukaí, hogy ezen programmok összeegyeztetésével a választandó kongresszusi bizottság a végleges program- mot a felsorolt adatokból kidolgozhassa. Egyben felkérjük az igen tisztelt Szaktársakav\ hogy jelöljenek ki körükből olyan szaktársat, akit a kongresszus szervező bizottságába óhajtanak delegálni. Mindezek a felsoroltak igen fontosak és iparunkra igen nagy kihatással lesznek, tehát kérjük ezen felsorolt ügyekben tisztelt szaktársaink sürgős intézkedését.

A szerkósz tőség

JÓFORGALMU FODRÁSZÜZLET, 3 tükör, bécsi forgószék, szoba, konyha, villany világítással, elutazás miatt eladó Mohácson. Cim a kiadóhivatalban.
ÁLLÁST keres négy évi gyakorlattal biró józan életű 21 éves fodrászsegéd. Cim: Selyem András, Kunhegyes, Szolnokmegye.
JÓ MUNKÁS borbélysegéd állandó alkalmazást nyer. Havi fizetés 40.000 korona, jó mellékkeresettel, reggeli, ebéd, vacsora és lakás. Cim: Kiss Imre, fodrász, Karcagi 2513. szám.
KERESEK azonnali belépésre egy jó munkás fiatal borbélysegédet teljes ellátással. Útiköltséget három hónap eltelte után megtérítem'. Cim; Ágoston Lajos, fodrászmester, Mindszent, I. kerület 53. szám'..
2*1 ÉVEN FELÜLI ügyes nőifodrász segéd kedvező feltételek mellett 50 yo haszonrészesedéssé! azonnal beléphet; Cim: Bleuer Bernátné, Nyíregyháza, Lutherucca 4, sz.



Használt-e már kollegám gyártmányú

Polardt rudborotiiaszappant
Mert könnyen,biztosan és gazdaságosan csak ezzel 

a borotvaszappannal lehet borotválni.

Próbamintái ingyen és bérmentve leüld

Dankovszky István illatszergyára
B udapest, V., E rz sé b e t- té r  19.








