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itt kell, hogy megkezdjük az építést. Ehhez azépítéshez
pedigmár megvan az elsőfőkellék: akitünően képzett
Kongresszushoz. Irta Dudás János Debrecen.
budapesti oktatói kar, a többi csak részletkérdés és tő
Sürgetés . . . Irta Miklós Ödön.
lünk függ, amit szerencsésen el fogunk intézni. Bizoni
Borotvál a halott . . . Irta Csillag Árpád.
Kiskunhalasi fodrászok nyilatkozata. Irta Szőllösy István. benne.
Előszó a kongresszusra! Irta Zapletál Simon.
Amint tudjuk, ősrégi szokás volt szüléinktől, mikor
Nagyok megeszik a kicsinyeket. Irta Mura-Mészáros Gyula. m
égaziskolábajártunk, 'mindigazt hallottuk, haegyszerMégegyszer az adó! Irta Mura-Mészáros Gyula.
kétszer nemtudtuk a leckét, hogytanulj fiam, mert ha
Mihez is igazodjunk. Irta Dudás Sándor.
nem,akkor inasnakadlakés ezzel mintegyazt jelentették
Érdekes szaktörténeti dokumentum.
Borbély Írja borbélyoknak borbélyokról.
ki, hogy az inaskodás, vagyis a mesterségtanulás egy
Irta Mura-Mészáros Gyula.
lealacsonyító dolog. Pedig hát ha azokat a gyerekeket
Hirek. -- Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések.
adták volnajnasnak, akik jól tanultak és legalább négy
Nőifodrászipartestület közleményei:
középiskolát végeztek, akkor ma nemállnánk i,tt, külö
Szaksajtóbizottság tagjainak névsora.
nösen a fodrásziparban. Mert az csak joggal feltéte
Beköszöntő. — Hivatalos rész.
lezhető, hogy ha az iskolai, előképzettség meg volna az
Miért kell a szaksajtó ? Irta Vágó Viktor.
Budapesti nőifodrászipartestület rendkívüli taggyűlése.
iparosoknál, akkor a közelmúltban nembántak volna
olyan hánya-veti módon velünk, mint tették, sőt
ég ma i,s egyes háborús hivatalok. Sőt
A „Fodrász Ujság“ április 1-i számában sőt teszik m
mi több, az íi's megtörténhetik, mint nálunk is, hogy
közölt „Reb Parach Miklós Ödön
vannak olyan önmagukkal számolni nemtudó kollégák,
cimli közleményre Wéber József urnák a felele k
ik sZépszóért eladják munkájukat olyan hivataloknak,
tet illetékes hatóságok fogják megadni.
amelyeknek tagjai képesek milliókat költeni, de mert
drága a borotválás, hát kell egy egyesületi borbély,
A szerkesztőség.
ki őket ma is 600 koronáért borotválja, tehát egy ska
tulya gyufa áráért. Tehát, mélyen tisztelt kartársaim, én
K on gresszu sh oz.
ezeket a hibákat csak akkor fogomkiküszöbölhetőnek
Amélyen tisztelt szerkesztő ur szives engedelmé* látni, ha határozatijag kimondatik, hogy a borbély- és
vei én is szeretném előterjeszteni egyszerű vélemé fodrásziparban csak négy középiskolát végzett fiuk vé
nyemet a kongresszus tárgyára vonatkozólag. Afolyó tetnekfel tanoiicokul. Különben is atanoncoktatást egé
év március hóban megjelent »Fodrászipar« cimü szak szen luj alapokra kell fektetni, még pedig olyanformán,
lapban Miklós Ödön ur, igen tisztelt kartársunk, nagyon hogy szerte az országban szakiskolák állitandók fel és
szép vázlatban ismerteti irányelveit. Különösen szép az ott a tanonc gyakorlati oktatásban részesüljön, nem
első mondat: a jólét megteremtése. Nemazért emel ügy, mint a múltban történt, hogy a tanonc a legtöbb
temezenmondatot ki, mintha már azt látnám, hogy a helyen háziszolga volt és nemtudta becsületesen iparát
mondat eleje testet is öltött volna, hanemazért, hogy megtanulni. Azért van tele iparunk ma is rossz munka
testet öltsön. Erre egyedül csak mi vagyunk hivatottak, erőkkel és az ilyen erőkből lesznek aztán iparunk leMagyarországjózangondolkodású, felemelt fővel járóés züllesztői.
mégmagunkat el néni adott fodrásziparosok. Aki, figye
Amásodik rész, szerintem, egy olyan forü'm1meg
lemmel átolvasta ezencikknek tartalmát, annaknemma teremtése, amely magába foglalná az iparban dolgozó
radt más-választása, mint teljes egészébenmagáévá tenni, egyének összességét. Aztán becsületbiróság felállítása a
azt és^igyekezni azon, hogyazminél hamarábbmegvaló vitás kérdések elintézésére. Egységárat teremteni az
sítható legyen. Én mint ilyen jelentkézein és amikor egész országban, a segédi fizetések teljes törlése és
ezt teszem, engedtessék1meg nekem, hogy felsoroljam helyette a százalékosrendszer bevezetése, hogy elke
azokat a szerintemjól felépített véleményeket, amelye rülhetők legyenek a munkásmozgalmak és ezáltal mint
ken a borbély- és fodrásziparnak fel kell újból virá mumkástársát ismerje a munkás a munkaadóját, nem
goznia. Szerintemaz első kérdés a tanoncnevelés. Ez pedig mint ellenségét. Arégi divatu bérletrendszer tel
nagyon fontos, mert ha tanoncnevelésünk folyamata to jes eltörlése, hogy ne adjuk el magunkat, illetve mun
vább is igy tart, mint a jelenben, akkor végezhetünk kánkat olcsón, nemkell tovább semmiféle bérlet; friss
mi (ugyan a kongresszuson jó dolgokat, de azok munka, friss 'pénz: ez az emberség. Ugyanakkor, mikor
csak átmenetileg lesznek megfelelők. Ha azonban a a segédi kart, szinte mondhatnám, társtulajdonosnak
jövőre nézve is akarunk már most valamit tenni, akkor ismerjük el, akkor büntető szankciókat is kívánok fel
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állítani, amelyeket közösen határoznánk meg. Mert az
természetes, hogy az az állapot nemtarthatja fenn ma
gát a segödi kar nagy részéről, hogy nagy fizetést
követel rövid munkaidővel és ezzel szemben a telje
sítmény úgyszólván semmik Mert nézzünk csak széjjel
a mai segédil karban, mit tapasztalunk? Felszabadulása
Után első dolga a szakszervezetbe beiratkoznál, mikor
ez megtörtént, akkor azt hiszi, hogy ő önmagával el
intézett mindent egyszersmindenkorra. Ha munkába
lép, nemtud semmit, ha avendégkíván valamit, akkor
goromba, ennek aztán az a vége, hogy a mester
nekkell majdnemmindenvendéget kiszolgálni, :ugy, hogy
azt vesszükészre, hogy a segéd alig dolgozott annyit,
hogy a hetifizetését megkeresse. Ezzel nem akarom
ellenezni a szervezkedést, hanem csupán arra aka
rok rámutatni, hogy mái is voltunk szervezett munká
sok, de azért nemhalt ki belőlünk a jó érzés sem a
mesterrel, sema vendéggel szemben, mert tudtuk azt,
hogy a vendégtől élünk úgy mester mint segéd és
igyekeztünk azt jól kiszolgálni és megtartani és mikor
ezt látta a mester, akkor volt fizetésjavifás figyelmez
tetés nélkül is.
Afent említettek volnának, nézetemszerint, a fon
tos kongresszusi tárgyakhoz csatolandók, nagyon ter
mészetesen a Miklós Ödön ur által előterjesztettekkel
együtt.
,)
' Teljes tisztelettel
Dudás János fodrászmester, Debrecen.
Halálozás. Bellái János szaktársunk folyó hó
5-én Kaposváron elhunyt. "Temetésén a szakosztály tes
tületileg résztvett. Az elhunytban egy szorgalmas, tö
rekvő szaktársat vesztettünk el. Emlékét kegyelettel
őrizzük.
B orotvál a h a l o t t . . .

Csengő-pengő eZüstkoYonát tettek le egy borotválásért a márványra a gavallér vendégek még akkor,
mikor ez a kis história megtörtént. Aboldog béke, a
gondtalanság, a derűs, vig kedély Uralta a lelkeket,
ismeretlen rémvolt még a mának keserves robotja. .
Veszprémvárosábantörtént. Arosszakarat semfog
hatja rá a városbeli fodrászmesterekre, hogytúlságosan
buzgólkodtak volna valamikor is, hogy belépjenek az
alkoholellenes ligába. így történt aztán, hogy bi
zony kimerítettek már minden hihető és hihetetlen
jogcímet ahhoz, hogy egy-egy barátságos kis dáridóra
összejöjjenek. Nemhasználtak már sem a névnap, sem
a szakcsoportülés, semegyéb istenes füllentésekotthon
agyanakodóhitvesekelőtt. Nemtetszett ez akényszerű
szolidság sehogysemMészáros Sándor bátyánknak, aki
fodrászmesteri mivolta mellett ma is egyike az ország
legnagyobb tréfacsinálóinak,.ajó, Isten akedélyét tartsa
megvégtől-végig, nosza hát összegyűjti afodrászvezér
kart: Kaufmanu Mihályt, Sáfár Ferit, Juhász Dezsőt
és igy tovább (hála Istennek mind élő nevek ma is)
és nagy komolyan előadja a haditervet: Lakik aváros
külső perifériáján egy kollegájuk, névszerint Rados Ist
ván (ma is borotvál), akit esztendőről-esztendőre soha
nem láttak bejönni a városba, javasolta tehát, hogy
egyszerűen halála hírét fogják költeni, aminek egy csa
pásra két baszna is támad. Először gyűjteni fognak
a koszorúra, amely összegyűlt pénzekből igen takaros
kis borkóstolási estélyt lehet tartani, másodszoragyász
eset minden bizonnyal elfogadható ok lesz a törvé
nyes kimaradási engedélyre. Ajavaslatot szakmai ügyek
ben soha nemtapasztalható összetartással egyhangúlag

Sürgetés . . .

Halomszámra jönnék a sürgető levelek hozzám,
hogy mikor mondok dátumot, sőt melyik nap csináljuk
meg a kongresszust? A kongresszust megcsinálni
és !,azt teljesen felépíteni nem napokhoz kell kötni,
ellenben minél hathatósabban be kell szervezni!. Ha a
beszervezés pontosan megtörténik, akkor önként adódi|k
a dátum, hogy melyik napon kell megtartani a kon
gresszust. Magam^részéről julius-augusztus hónapra gon
dolom a dátumot és ha minden úgy fog sikerülni,
mint azt emberi számítással ki lehet számítani, úgyigen
eredményes munkát fogunk végezni és még fogjuk
teremteni azt, amire a fodrásziparnak szüksége van.
(Tehát kérek némi türelmet k. szaktársalímtól, mert
elhamarkodott dolgokat komoly, megfontolt emberek,
pláne a köz érdekében, sohasemszoktak csinálni.
Agáncsoskodók rajának ki kell tombolnia magát
és kitombolásuk után a komolyabb érzés fog felül
kerekedni és akkor majd egy táborban fogjuk látni az
egész fodrászérdekeltséget. És —úgy hiszem hogy
a személyi tereken, mozgó hiúsági problémák is meg
fognak szűnni és minden egyes kartárs a köz érdeké
ben fogja tudását és erejét szolgálatba állítani!. Atúl
oldal azt veti szememre, hogy üzleti szempontok le
begnek szemeimelőtt, a fodrászérdekekkel való mun
kásságommal szemben indokolatlan támadások érnek,
de érezve igazságos munkám szükségességét, a sárelfogadták és az ige testet ötlött. Megindult a gyűj
tés amesterek között és 17pengőforint gyűlt össze az
»elhalálozott« kartárs koszorújára. Afeleségek az elmú
lás gondolatának szomorú hatása alatt természetesen
minden további, ellenkezés nélkül adták meg a kimara
dási engedélyt az állítólagos temetés napjára.
• Isten bocsássa meg Sándor bátyánknak ezt a hun
cutságot, de megbízható értesülés szerint azóta se mu
latták olyan jól, mint azon a halottszagu 17 forintos
összejövetelen, mert talán mondanom semkell, hogy
akoszorúmég aznapeste 12 maligás borrá változott...
Node ember tervez és —Rados István végez.
Évekig nemjött be a városba és iime a »halott« te
metése utáni nap ott baktat Veszprémváros főutcáján,
valami ügyes-bajos dolgát elvégzendő. Képzelhetik a
csinytevők rémületét, mikor a »hazajáró lelket« meglát
ták a járdán közeledni. Egyébként Rados bátyám is
észrevette, hogy az ismerősök nagyon furcsán néznek
rá... Diktum-faktum,nemcsak a csoda tart háromna
pig, hanemkisvárosban a titok is és igy bizony kisült
a turpisság. Rados semvette tréfára a dolgot és fel
jelentette az ismeretlen tettest kártérítésért. Szerencsére
kéznél volt Sáfár Feri, a gavallér fodrász, aki levette
a nyomasztó terhet Sándor bátyánk válláról és magára
vállalta az eset következményeit. Öt kemény forintokra
büntette meg a bíróság őt ezért a v|i|gtemetésért. Egy
szerencse, hogy kibírta akkor is és kibírná ma is —
még ha »valorizálnák« is az 5 pengő büntetést...
\ N
ékem, kedves, jóbarátaim, mesterek szerte az or
szágban,Itnég ebiből aívighistóriábólji;saz aszomorúvdo-?
lógjuteszembe, hogykét esetbentudtokT i igazánössze
tartani, az egyik, ha mulatni kell, am ásik, ha kollegát
temetnek....'
- Csillag Árpád. j
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A»Fodrászipar« t. szerkesztőségének.
dobálok is meg fognak majd szűnni és az engemet ért
méltánytalanságok igazságos belátásra fognak találni.
Alulírott vauiszerencsémtisztelettel bejelenteni, hogy
Ént most lés mindenkorra kijelentem, hogybárki, ha sze ápécsi•Borbély- és Fodrász-Iparosok Szakosztályaáprilis
mélyemben megtámadna, polémiába nem bocsátkozom hó 17-éntartott szakosztályi ülésén határozatiig kimon
bele, kizárólag csak hazánk független bíróságához fo dotta csatlakozását1a (Miklós Ödön ur által kezdeménye
gok fordulni minden egyes esetben és azon igazságos zett) tartandó Országos Kongresszushoz.
testületnek ^bírálatára fogom hízni az én becsületes, Egyben tudatom, hogy az április hó elsején meg
ideális, íjóhiszemű munkásságomat és aki ellenkezőt jelent »Fodrászipar« szaklapban közzétett »Felhivás«-ra
állít, azt az igazságszolgáltatás belátása szerint bün szakosztályunkakongresszus szervező bizottságába Hortesse. Ezzel egyszer és mindenkorra meg akarom szün vatits Antal, •Jung István és Kovács Ferenc szaktársakat
tetni aZt, hogy a szakipari sajtó, amelynek oktatás és delegálta, abeküldendőprogramúi összteállitásával, illetve
az iparnak a gazdaságii előmenetele a célja, nemhasz kidolgozásával a választmányt b|izta meg.
nálható fel semmi másra, mint arra és bűnt követ el
Ami a kongresszus anyagi, részét illeti, arra az a
az, aki taz iparban keservesen szerzett garasokat és az megjegyzésem, hogy a gyűjtés már megindult és az
ipari, újságra előfizető szaktársaknak pénzét ilyen dol eredményt annak befejezése után azonnal a névsor kí
gokra használja fel.
séretében Önökkel tudatni fogom.
/Aminthogy egy ember sohasemképezi a köz han
Bejelentésemtudomásulvételét kérve, maradtamtel
gulatát, Úgy egy ipanlj újságíró sem képviselheti az jes tisztelettel
j
össziparosság közhangulatát. Olyan természetes, ami
Pécs, 1924 április 22.
önmagából folyik1,mert hiszen minden ember másképpen
Kovács Ferenc, szakosztályelnök.
gondolkodikés^mindenegyes szakembernek megvannak
az iparról a külön egyéni nézetei. Ilyen dolgokban
NTisztelt szerkesztő Ur!
az újságírónak kizárólag csak az a hivatása, azókát, i Akalocsai borbély- és fodrászszakcsoport április hó
akiket őnévleg tollával képvisel, azoknak nagy vonalak 14-éntartott[összejövetelénazországos borbélykongreszus megtartásához kimondta csatlakozását. Akongreszban hangulatát es nézeteit papírra veti és továbbítja sz
us céljaira egybegyült összeget a levéllel1egyidejű
mindazoknak is, akik talán ellenkező állásponton van sz
nak'. Deaziparbanegyfontos és ez akiragadó momen leg küldöm.
tum, hogy az ipar gazdasági helyzetét előmozdítsuk,> Deák László jegyző. Angerer Mátyás elnök
most a modüs vivendi;, hogyan gondolja az egyik vagy
hogyan gondolja a másik, ez vita tárgyát képezi. De
azért a másiknak nem lébUnkózás jár,, hanemérvekkel
ha,,JOHNSON STAR“
való meggyőzése és jobb' cseldkledetekkel való példás
útbaigazítással szolgálni.
7 5 % -a i
iMagamrészéről, ki ezen iparban életem15-ik éve könnyíti
óta csak tanulással és még ellenségeimtől is elismert
munkásságot töltöttem, semmi egyéb célt nem tűz
Ön
tem magam' elé, csak' iparunknak régi nívójára való
munkáját
visszahelyezését iáhajtom, és ha ezt némilegis előbbre
tudtamvinni, akkor nyugodtan emelt fővel fogok kar
„ARABIN"
társaim előtt járni, hogy nem hiába tanultam1ezt a
szakmát, de szakmám érdekében valamit tettem is.
Miklós Ödön.
•Tisztelt szerkesztőség!
Akongresszus költségeinek ügye a szakosztályelé
lett tárva lés mihélyt lehetséges lesz, az összeget be
fogjuk küldeni. Ha netalán a csekély agitálás miatt aZ
összeg hiányos lenne, a szegediekre eső összeglet én
szándékozompótolni. Továbbá a legnagyobb sajnálattal
olvastam a »Fodrászujság«-ban Weber Ur cikkét. Ké
VI.,
remtisztelt Miklós szerkesztő urat^hogyezekután még
erősebben haladjonmegkezdett utján, hogy feltalálhassa Aradi-utca
egy testben a fodrászok táborát. Adja Isten, hogy ügy
legyen.
az udvarban
Maradokkartársi üdvözlettel
D'udásSándor fodrászjmester, Szeged.
*

FENŐSZIJAT

használ.
Ára 25.000 K*
Paszta 5000 korona.

impregnált parafával, alumínium
m asszával, mely a követ pótolja.
Ára 22.000 korona.
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Tisztelt Kartársaim!
A»Fodrászipar«-ban már többször történt felhívás,
hogy csatlakozzunk az országos kongresszus zászlaja
alá. Engedtessék meg nekem, hogy néhány szóval meg
indokoljamés felvilágosítással szolgáljak t. kartársaim
nak, hogy miért nem csatlakozott a pécsi borbélyés fodrászszakcsoport ezideig akongresszushoz. Apécsi
borbély- 'és fodrászmesterek szakosztálya hivatalos át
iratban kereste fel a Budapesti Borbély- és Fodrászmes
terek Ipartestületének elnökségét, melyben sürgősen vé
leményt kér, hogy miért nemaz lipartestület kebeléből
indult ki a szervezkedés az országos kongresszus ren
dezésére. Erre csak március 30-án érkezett válasz, a
vélemény megadását néni óhajtom közzétenni, de eb
ből azalkalomból április hó 17-énegyszakosztályi ülést
hívtunk egybe, ahol arra az álláspontra helyezkedtünk,
hogy mi igenis ezennel csatlakozásunkat jelentjük be
a rendező bizottságnak. Tisztelettel
Balázs Ignác fodrászmester, Pécs.
*
, Tisztelt szerkesztő ur!
Tudatom a »Fodrászipar« felhívására, hogy Kiskun
halason a(szakosztály megalakult; elnöke Szőllössy
István, alelnök'Holló József. Akongresszusravonatko
zólag legyen szabad véleményeinket más levélben hoszšzasabban kifejteni!, most csak annyit, hogy nagyon he
lyeseljük akongresszust és tőlünk telhetőleg támogatá
sunkkal kivesszük részünket belőle.
Vagyok mély tisztelettel
Szőllössy István,
a kiskunhalasi szakcsoport elnöke.
Szaktúrsak figyelmébe!
Saját érdeke, ha üzletet eladni vagy venni óhajt,
hogy cimet ne tévesszen, mert ezt legelőnyösebben
B ru c k m a n n A d ó m fo d ráazm ester

intézi el minden előzetes kiadás nélkül
V II., Hernád-utca 25, földszint 3.

.
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Kiskunhalasi fodrászok nyilatkozata. . .

Akongresszusi eszme megnyilatkozása óta a kis
kunhalasi fodrászszakcsoport figyelemmel kisérte afej
leményeket és legnagyobb örömét fejezte ki, hogy a
megvA
azlóértsulásie
shotzfcmáarztkötő
zelel áte
ll.lhetőleg támogatni, hogy
végre legyen egy szerv, mely a fodrászipart vezesse.
Engedje meg, szerkesztő ur, hogy a kiskunhalas!!’
szakcsoport kifejthesse nézetét, hogy mily uton-módon
gondolná a kongresszus által a fodrászipar megalapo
zását és fejlődését.
1. Akongresszus a magyarországi összes uri,- és
nőifodrászokat képviselje.
2. Akongresszus alakítsa meg az Országos Úri- és
Nőifodrász-Szövetséget, melynek székhelye Budapest.
3. Az összes úri- és nőifodrászok tagjai legyenek
és tagdijat fizessenek.
4. Akongresszus válasszon egy tisztviselői kart a
budapesti fodrászokból, kik honorálva legyenek és a
vidéki fodrászok ügyeit intéznék:
( 5. ügy a vidéki, m
int a budapesti fodrászokból
egy ellenőrző bizottságot, kjk a működést ellenőrizzék.
6. Atisztviselői kar volna hivatva az összes vidéki
fodrászok között az érintkezést fentartani, és az ársza
bályokat irányítani.
7. Az országos szövetségnek volna egy lapja, mely
úgy az [úri- mint a nőifodrászokkal foglalkozna. Abban
egy rovat, melyben a rendbontó, kihúzó, árszabályokat
be nem tartó stb. fodrászmestereket állítaná pellen
gérre, hogy ezáltal az összetartást a szövetség biz
tosítaná magának. Ezen lapot minden egyes tag díjta
lanul kapná.
8. Aszövetség megalapozása után, az elaggott mes
tereket, kik tagjai, havisegélyben részesítené, később1
házat vehetne, hol az elaggott mestereket vagy özve
gyeiket összpontosítaná s azokat foglalkoztatná, mint
Ön, szerkesztő ur, azt fejtegette.
9. A8. pont alatt felsoroltakban csak az országos
szövetség tagjai részesülhetnének.
10. Atisztviselői karba csak azok juthatnának, kik
a budapesti borbély- és fodrásziparosok szövetkezeté
nek mondott áruszövetkezetnél semmiféle állást, tisztsé
get vagy összeköttetést nemképviselnék.
Szerettemvolna ezen ponttal hosszasabban foglal
kozni, de fölöslegesnek találom, mert majdnem min-

Munkadijaink közös megállapodás alapján különböző városainkban:
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denfodrászmester tudja, hogy azon áruosztálynembor
bély- és fodrásziparosok áruosztálya, hanem Vári! és
és társai áruosztálya. Az országos szövetség idővel ala
kíthat magának áruosztályt, mit tényleg magukénak
mondhatnak.
Ezek volnának a kiskunhalasi szakosztály nézetei,
a kongresszus által felállítandó országos szövetségre
vonatkozólag. Miértjvis kérjükÖnt, tartsonki ezeneszme
mellett, hogy a magyarországi fodrászmesterek tömö
rüljenek egy szövetségbe, hogy a porból felkelhes
sünk, .iparunkat fejleszthessük, a külfölddel versenyre
kelhessünkés az elaggott mesterek és azoknaközvegyei
nyugodtan hajthassák le fejüket. Mi vidékiek az Ön
zászlója alá sorakozunk, hogy azt Ön diadalra vezesse
és hiszem, hogy azutókor méltányolni fogja az Ön ön
zetlenségét és fáradozását, mit az ipar érdekében tesz.
vVagyok a legmélyebb tisztelettel
,
(.t Sző11ösy István,
a kiskunhalasi szakcsoport elnöke.
E lőszó a k o n g resszu sra !

Magyar szívvel, magyar kézszorifással, a béke olaj
ágával köszöntünk benneteket, tisztelt szaktársak. Itt va
gyunk, hogyőrt álljunk, hogy szóhozjussunk és juttas
sunk benneteket is, hogy segifségtekre lehessünk és le
gyetek ti is nekünk. Itt vagyunk, hogy rendületlen
hittel és bizakodással vezessetek bennünket azon az
utón, amelyszegény, nyomorult iparunkgazdaságii talpraáílitásához s mesterségünk boldogulásához és jólété
hez vezet.
Komoly, tárgyilagoskongresszust akarunk. Szakmánk
százféle problémájával, érdekeivel, kérdéseivel és aktua
litásaival foglalkozunk. Ecélból hívjuk össze nyomorult
és agyoncsigázott szakmánk iparostársadalmát, hogy
mindenféle ügyes-bajos dolgainkat es bajainkat megvi
tassuk és orvosoljuk. Azt akarjuk, hogy nyitott szem
mel lássunk, (uj hang, uj szellem vonuljon be eme
kongresszus által iparunkba. Azt akarjuk, hogy a meg
értő szeretet .állandó otthont, egymás között pedig ál
landó baráti és kollegiális támogatást találjunk. Kar
társi szeretettel jövünk és kartársi szeretettél akarunk
a kongresszusról eljönni. Sok éves tradíciós múltúnk
eléggarancia arra, hogyiparunk érdekében zászlót bon
tunk és megvédelmezzük egymást és jogainkat eltaposni
nemengedjük. Mert amikor a létet, az élet szükségle
teit akarjuk fentartani, akkor a mai gazdasági viszo
nyok között ez oly nehéz, hogy vállaink majd leros
kadnak a nagy adó és egyéb megterhelés alatt.
Szaklapunk hasábjain foglalkoztunk az ipari mun
kának kontáraival, amely lezülleszti teljesen a mi ipa
runkat. Tudvalévő az ugyanis, hogy egyes munkások
iparengedély nélkül és közterhek viselése nélkül ház-'
ról-házra járva űzik foglalkozásukat és így elvonják a
közönséget abecsületes adófizetőés kötelességtudóipa
rostól. Ezért kell arra törekednünk, hogy a mi ipa
runk is becsületes viszonyok közé jusson és tiszteséges megélhetést tudjon magának biztosítani. Sajnos, az
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utóbbi időben sokés nehéz adóval sújtották a mi ipa
runkat és a hozzátartozó foglalkozási ágakat. Apénz
hiányt mi is nagyon érezzük, pangás, tétlenség állott
be a mi iparunkba is. És igy az adókat, bizony nagy
megerőltetésünkbe kerül fizetnji. Súlyos kérdés a for
galmi adó szintén, egy ipart sem érint úgy, mint a
miénket, mert van, hogy egyik hónapban jobban megy,
mig van hónap, amikor olyan nagy a pangás, hogy
tétlenségünkben a személyzettel egymást nézzük, alkal
mazottaink órák hosszat az uccán lézengenek. Ezek
után lehetetlen dolog az, hogy adókötelezettségeink
nek eleget tudjunk tenni. Ilyenformán jó volna, ha a
forgalmi adót pausáléban fizethetnénk.
Egy másik kérdés, amelyet már évek hosszú során
át egymás között pengettünk és hirdettünk, a rok
kant- és nyugdijintézmíny felállítása, ezt a kérdést,
amit alább fogok bővebben érinteni, már 1922 novem
ber 1-i zalamegyeii kongresszuson ismertettem. Ebben
a szakmában, sajnos, egytől-egyig hamar rokkantakká
válunk, amidőn az idő felmorzsolja éltünk java részét,
kihull a szerszám a kezünkből és csak akkor esz
mélünkarra, SJiogymilyfontos volna anyugdijintézüíény
megoldása özvegyeink és árváink szempontjából is. Az
bebizonyosodott, hogy a fodrásziparosok 75 százaléka
tüdő—és 25 százaléka vesebajban pusztul el. Amai
nehéz gazdasági viszonyok között az egészséges szak
társ is nehezen keresij meg a kenyerét, hát még akkor
egy beteg szaktárs; ha kapnak is támogatást betegeink
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szaktársaiktól, az nagyon keserű és kegyelemkenyér.
Hassa át szaktársainkat az igazi testvéri szeretet és
egyesüljünk a nemes dél felérése érdekében a jövő
nemzedékért.
Anyugdíjkorhatárt a kongresszus legyen hivatva
megállapítani és ennek az intézménynek működését mi
nél előbb életbe kell léptetni; én azt hiszemés tudom,
hogylenne sok önként adakozó, érzemés tudom,hogy,
ez a nagytekintélyű intézmény, ha megkezdi áldásos
működését, csak hála és köszönet fogja illetni mindazo
kat, akik aZt megalapították. Ezzel eloszlik majd az
a bizonytalan, sötét jövő, amely elé az elaggott szak
társaim néznek. Ha nincs is elég tőkéjük és anyagi
helyzetük, hogy öregségükre jövőjük biztos alapra le
gyen fektetve.
Magyar szívvel, magyar testvéri szeretettel kérlek
benneteket, szaktársaim, véssétek emlékeitekbe eme so
raimat és tömörüljünk sokan azon zászló alá, melyet a
magunk és a jövő nemzedékért Miklós Ödön szak
társunk kibontott.
Nagykanizsa. ^ ! i • i
Zapletál Simon, fodrászmester.
Nagyok megeszik a kicsinyeket.

Volt egy szállóige, amelyik úgy szólt, hogy apa
raszt akkor eszikcsirkét, ha vagy a csirke, vagy,a pa
raszt beteg. Hála Isten, ez a szállóige már a múlté,
mert a paraszt a háború alatt úgy, összeszedte magát,
hogy nemkénytelen csirkét eladni, hanemmegtanult ő
maga is enni; a szószoros értelmében a kisgazda, aki
egy kicsit is élelmes (pedig mind az) nía jól él.,
Hajdanában orvost csak a legvégső esetben hivott,
mig ma! Vetélkednek egymással, hogy ki hozat
drágább orvost: persze az orvos uraknak van annyi
eszük, hogy jó módhoz mérten honoráltatják magukat.
És most itt kezdődik a borbély: csak az olyan
élhetetlen, hogy a jó módban levő kisgazdát ma
is a szószoros értelmében ingyen szolgálja ki, mert
annyira kishitű, annyira gerinctelen, hogy nemmeri
'megkérni munkájának jutalmát attól, aki bizony az ő
terményeiért a borbélyától is uzsoraárat szed1. Mert
persze, ha egyfaluban ketten, egy városban öten-hataii
vannak, nem tudnak együtt haladni, egymást meg
értve, saját javukra munkálkodni, hanemversenyeznek,
kinekvan több vendége. Dolga azután vansok, de rán
tott levesből semtud jóllakni.
Kedves ingyen dolgozókollégáim, saját érdekükben
kéremönöket, találják meg egymást, értsék meg egy
mást, tartsanak össze, hogy húst is ehessenek, mint
a paraszt, ügy legyen!
Tatabánya.
Mura-Mészáros Gyula.
SPECIALITÁSOK: FOGHÚZÁS,
FOGTÖMÉS. FOGTISZTITAS
Lapunk olvasóinak % engedmény
INTÉZET NYITVA:
9 órától 7-ig, vasár- és ünnepnap
9 órától 12-ig.

Oentist Fenyvesi Menyhért,
Budapest, IX., Ráday-utea 5. sz á m . ( C a l v i n - t é r )

BAUER FERENC
MÜKÖSZÖRÜS
BUDAPEST, BETHLEN-UTCA 45.
Vállalja mindennemű javítását és köszörülését az összes
szakmába vágó fodrászati műszereknek.
8 napon belüli pontos kiszolgálás.

ACÉLRAKTÁR DÚS VÁLASZTÉKBAN.

l Az igazságtalan) adózás ellen már egyszer Írtam,
de szükséges, hogy minél gyakrabban foglalkozzunk ez
zel a témával, mert olyan világos, mint kétszer kettő
négy, hogy adózási rendszerünkben hiba van.
Mert a kisiparost, különösen aborbélyiparost igaz
ságtalanul sújtja. Fizetjük a forgalmi adót, amit a pa
raszt nemfizet, akármennyi, tejet, vajat, túrót, tejfel^ to
jást, csirkét, malacot és még sok mindent elad, amiknek
eladása olyan jövedelmet biztosit a h'uszholdas kisgaz
dának, hogy egy kisiparosnak, különösen a borbélyiparosnak bruttójövedelme meg semközfeliti és itt van
ahiba; atermelő nemviseli aterheket, azonban akis
iparos fizet kereseti és jövedelmi adót is olyan arány
ban, hogycisoda, hogy még van kisiparos, aki az1adó
lajstromban mint adózó: szerepel. i
Mert hát kincstári részesedés is van, ez pedig drá
gítja a cíukrot, gyufát, szeszt, ecetet és sok mindent,
ami akisiparosnak megélhetését nehezíti, már pedig az
anagykereskedő, ,az anagyiparos, az abányatulajdonos,
az a valutasiber, az a börzeáner, az a faliferáns a
konjunktúralovag, az a tudomis énmilyencímen óriási
jövedelmekhezjutó asemesziktöbb sót, cukrot és egye
bet, mint a kisiparos, vagyis akis jövedelmek nagyobb
terheket viselnek, mint a nagyt jövedelmek. Hogy még
világosabban fejezzemki magamat, a kisiparos az igé
nyeinek teljes lefokozásával tud csak valahogyan a fel
színen maradni.
( Igen szomorúképet mutatna az a statisztika, ame
lyikben akét évóta megszűnt borbélyüzletekettüntetnék
fel, amelyek az: aránytalan drágaság miatt szűntek meg.
De nemcsak a borbclyipar érzi, ezt az aránytalan drága
ságot, hanematöbbi kisipar is. Ismereknagyonsok1ipa
rostársakat, akik visszaadva iparengedélyüket, most
mint napszámosoktengetikéletüket; vagyis ahányvissza
adott iparengedély, ugyanannyi nem létező adóalany.
i Azadófizetés, azállami, terhekviselésemindenállam
polgárnak kötelessége. De ezt a terhet tessék méltányo
san elosztani, nemcsak egyszerűen kimondani, hogy
az 1922. évi ötszöröse, húszszorosa, százszorosa stb.,
mert ez persze kényelmes. De, hogy birjuk-e ezt a ter
het, ezzel már senkisemtörődik.
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Hiszenszósincs róla, hogyvannakjövedelmek, me
lyek az 1920. évinek sok százszorosát teszik, de ezek
nemkisiparosok, hanemkisgazdák, nagybirtokosok, akik
észre semveszik a reájuk kivétet adót, mert pl. egy
huszholdas kisgazda egy métermázsa krumpli, árából ki
fizeti minden néven nevezendő adóját és amíg egy fa
lusi borbélynak, akinek nincsen egyebe, mint az üzlete
cgy-két tükörrel és fizet kényszerkölcsön, dimén 250.000
K-át, addig egy kisgazda, akinek van 60 holló földje,
háromnagyJiáza, szőleje, mészáros- és hentesüzlete, fizet
480.000 K-át, természetes, hogy a többi adója is eb
ben az arányban van. Hát van égbekiáltóbb igazságta
lanság? Több igazságot kérek.
Tatabánya.
Mura-Mészáros Gyula.

I HIPFK
Akongresszus előkészítésére befolyt adományok
kimutatása:

Árajánlattal díjmentesen szolgál

Dankovszky István illatszergyára
Budapest, VI. kerület, Ó-utca 25.
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Tisztelt kartársaink figyelmébe! Lapunk május havi
száma egy kicsit megkésett. Akésés oka: először a
nyomdász-sztrájk, másodszor pedig a nőifodrászipartestület hivatalos közleményeinek lapunkba való beiktatása
volt. Lapunk tartalomban bővült, erkölcsi nívója pedig
emelkedett. Azt hiszem, ezen változást minden kartárs
örömmel veszi, mivel ezentúl egyigazániparáért küzdő,
személyeskedést nemtűrő, az ipar minden ágával fog
lalkozó szaklapot kap akezébe. Dacára anagy nyom
dai költségeknek és lapunk nagyobb oldalszámának, a
lap előfizetési árát csak igen mérsékelten, évi 24.000
koronára emeltük. Ezúton hívjuk fel tisztelt előfize
tőinket, hogy akik fizetési hátralékban vannak, az elő
fizetési dijat küldjék be szerkesztőségünkbe (Budapest,
VI., Ó-utca 25.) Anagy postai költségekre való;tekintettel, nemértesíthetünk minden előfizető kartársat
külön, hogy tartozik-e vagy nem, hanem a következő
számcimszalagján a felső jobb sarokban egy dátumot
fogunk közölni, amely jelezni fogja, hogy mikor jár
le az előfizetés. Akik a lapot már régebben előfizették
(és előfizetési: dijuk még nemjárt le, a régi ár és
az uj felemelt ár közötti differenciát ne küldjék be,
mivel utólagos áremelkedés nem terheli az előfizető
ket. Kérjük tisztelt olvasóinkat, hogy a lapot úgy sa
ját, mint az ipar érdekében kollégái között terjessze.
Aszaklap javára fordítható bármilyen, de nemegyes
személyeket bántó kritikát, avagy, az ipar fejlesztésére
szolgálóbármilyengazdasági vagytanulságos szakcikket
örömmel fogad1a szerkesztőség, hogy azt az ipar ér
dekében olvasóival közölje. Olvasóinktól az eddigi ked
ves érdeklődést és lapunk irányában kifejtett szeretetet
továbbra is remélve, vagyunk kartársi és hazafias üd
vözlettel a Szerkesztőség.

Tekintettel a közelgő meleg napokra,
minden vendége követelni togja a
fejmosást, melyhez a legjobban a

CHAMPON-BAYRUM
ajánlható, mert a leghiisitöbb és leg
olcsóbb fejmosó. Literje 16.000 K.
Kapható:

Dankovszky István
illatszergyárosnál,
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Mihez is igazodiunk?

Mi vidéki városok fodrászai, kinek is panaszkod
junk rossz helyzetünkről. Most, mikor már egy táborba
lehetne hozni a fodrászokat, akkorra meg fis születik
az ellentábor, még pedig nem a jobblétért, hanemaz
érdekért. Tekintsük a jelent az első lépéskor már, a
betegségünkre nemaz orvosságot kutattuk, hogymelyik
gyógyítana, hanemmint a »FodrásZujság«-ban egycikk
ből értesültem, gyógyuljunk ki orvosság nélkül és az
utánörvendjünkegészségünknek. Azénvéleményemsze
rint úttörőink a »Fodrászipar« cikkírói, kéremtehát az
istent, adjonnekik erőt továbbra j,s a jobblétért és bé
kességért valóküzdelemre. I
Mi szegényvidékiek nemismerjük tökéletesen sem
azegyiket, sem amásikat, igynemis tudjuk megállapí
tani, hogykft hivatott intézni ügyeinket. Csak azt' érez
zük, hogy\betegekvagyunkés igyarramegyünk, amerre
hangot hallunkabban areményben, hogyottansegedel
met találunk. Ezek után mi nemis törődünk azzal,
hogy ki honnan szerezte az orvosságot, illetve a tudo
mányt és aztán áttérhetünk produkáló munkánkra. Azt
üzenjük készséggel mi szegediek: ellenfelek béküljetek,
ne törekedjünk vezérségre, maradjunk mindannyian, te
hetségünkhöz képest harcos katonák. Fejedelmünk le
gyen szakmánk!... és építsünk neki bevehetetlen várat.
Orvoslásért esedezve, kevés türelemmel, maradok a sze
gediek nevében
Dudás Sándor fodrászmester, Szeged1.
Akézműipari szaksajtó általános tudósítója jelenti,
hogy 1924 április hóban tartott rendes közgyűlésén a
következő uj tisztikart választották meg. Elnök': Barta
Artur (Müiparos). Alelnökök: Torda József (Magyar
Fotographia) és Szőlőssy Ferenc, Székesfehérvár (Ipar).
Ügyvezető igazgató: Kiss Lajos (Nemesfémipari Köz
löny). Titkár: Dr. Oerde Ernő (Nemesfémipari Köz
löny). Pénztáros: Kovács József (Asztalosmestereik
Lapja). Ellenőrök: Sós György (Vállalkozók Lapja) és
Miklós Ödön (Fodrászipar). Háznagy: Fekete Gyula
(Fogadó). Ügyész: Dr. Brüll Béla (Nemesfémipari Köz
löny). Rendes választmányi tagok: ÁdámGyörgy (Lábbelikészitők Lapja). Lakatos Mihály (Vállalkozók Lapja).
Háber Sándor (Tetőfedő és kályhás Újság). Mérő
Sándor (Fogtechnikai Szemle). Ullmann Jákó (Szabó
Hírlap). Vágó Jenő (Szabóipar). Vidor Ármin (Könyv
kötőmesterek Lapja). Vincze Imre (A Cukrász). Dr.
Karikó Imre, Győr (Dunántúli Iparos és Kereskedők).
Szendrényi Géza, Szeged (Az Ipar). Választmányi pót
tagok: Podhardszky György (Fogtechnikai Szemle). Ko
vács Lajos, Miskolc (Kisiparos). Ármegállapitó bizott
ság: Elnök: Kovács József. Tagok: Kiss Lajos, Sós
György. Gazdasági bizottság: Elnök: VágóJenő. Tagok:
Fekete Gyula, Vincze Imre. A kézműipari szaksajtó
központi ügyvezetését Torda József alelnök, a Magyar
Fotographia szerkesztője vette át, aki feladatául tűzte
ki a még szervezetlenül álló ipari szaklapoknak aköz
pontba való beszervezését.

EURÓPA IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-T., BUDAPEST.
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Borbély Írja borbélyoknak

borbélyokról!
Nemes Lajos tapolcai fodrászmester kartársunk kol
legiális szívességből alanti dokumentum eredetijét
Világteremtése óta úgy van, hogy a nagyok meg
lapunk szerkesztőségénekSközlés céljából átengedte, ritka eszik a kicsinyeket, az erősek legyűrik a gyengéket.
érdekességgel szolgálhatunk olvasóink táborának. Egy, Amai lehetetlen állapotok következtében pedig a‘kis
körülbelül 200esztendős tanoncfelszabaditó levél eredeti ipart teszi tönkre a nagyipar, a kiskereskedőt a
szövegét mutatjukbekartársainknak, azzal amélasóhaj nagykereskedő.
Hogy ez igy van, szabadjon bizonyítanom a kö
jal, hogy mennyivel jobb idők lehettek még azok, ami
dőn az »ifjúmunkást« apródnak hívták. Afelszabaditó- vetkező ténnyel:
Husvét szent ünnepére majdnemminden borbély
levél szövege szól következőképen:
Ml KAROLYFEJÉR VARASSABANLAKÓBETSÜ- mester beszerez néhány tucat húsvéti locsolót, amely
LETESBORBÉLYMESTEREK,TUDNIILLIKelsőCZÉH, nek eladásából némi kis hasznot remél: és mi történt?
MESTERGERENDIBORBÉLYANDRÁSmásodikPANTA Valami beszerzési vállalat, sajtótermékek terjesztése cí
BORBÉLYPÁL és több Betsületes MESTEREMBEREK mén kap engedélyt és felállít pályaudvarokon, utcákon,
kívánunkaz UR-ISTENTÖLKEGYELMETEKNEKlelki és tereken árusító bódékat, ahol árusítanak cipőkötőtől a
testi jókat szerentsés és boldog előmenetelt minden dol kalapig, lábizzadási portól húsvéti locsolóig mindent,
gaikban idvességesen végezhetni. Továbbá adjuk emlé csaksajtóterméket nem. Ezek a bódék nagy kárt okoz
kezetül mindeneknek, a kiknek illik, Rultsos és Mező nak a kiskereskedőnek, no meg a borbélynak is, aki
Várasokbanminden Czéhes jámbor BORBÉLYMESTE némihasznot remélt a húsvéti locsolókeladásából*amik
REKNEK, hogy e Levelünket mutató jámbor ifjú Le most mind a nyakán maradtak.
gény KOLOSVÁRI SÁMUEL MESTER az ő Apród Milyen üdvös volna, ha volna a borbélyoknak egy
Esztendeit negyedeségével egyetembén Károly Fejér- olyan országos szervük, amelyiknek vezetősége a bor
várassában az ő jámbor Uránál Kassai Borbély bélyokat illetékes helyen képviselni No de ami még
Györgynél jámborul kitöltötte, mellyet mielőttünkenge nincs, az lehet, de csak úgy, ha megértjük egymást
delmes és tökéletes jó magaviseletével meg is bizonyi- és összetartunk. Hát tartsunk össze.
tott. Látván ezért mi, i;s. egész Czéhestöl a megnevezett
Mura-Mészáros Gyula.
KOLOSVÁRLSÁMUELMESTERNEKigazságát Apród Tatabánya.
Esztendeinek ki töltése felöl: Társ -Poharát is pediglen
betsületesemmegadta a mi Czéhünknek jó rendtartása
szerént melly .Társ- Pohára nak megadásában jámbor
Iffju Borbély Mester Legények is voltak jelen: úgymint
első DÉKÁNYJASKÖISTVÁNMESTER, 2 dik SÓFALVI JÁNOSMester. Kérjük azért Kegyelmeteket sze
retettel, hogy valahollott valamellyet Kegyelmetek kö
zül megtalál és szolgálni akar, ezLevelünket látván nagy
örömet bofogodja, mint igaz jámbor Borbély Legényt;
Mellyjóákarattyát Kegyelmetek miiis dolgokbanmeghá
lálni el-nemmulattyuk. Melly dolognak bizonyságára s
erőségére ébizonyság tévő Levelünket Czéhünknek kö
zönséges petsétével meg erősítvén adtuk. Melyet meg
olvasván kívánunk ezen Levelünk prásentáló Iffju Le
génynek visszá adatni, Adatott Károly Fejér-A/arasába
a’ mi Czéhünknek Kékeiéből, Sz.: Mji|hályHavának Hú
szon ötedik napján Ezerhétszáz Negyven-egyedik Esz
tendőbe. '
,
i;
Szerkesztői üzenetek.

SimonÁts Márton, Pápa. Az ön által irt levelet
köszönjük, fontos közlemény a kongresszus pontjai
nakkidolgozására nézve. Azonkívül tudatjuk, hogy szer
kesztőségünk Miklós ur összeköttetései) révén, minden
lehetőt el fog követni, hogy a kongresszusra féláru
jegyeket eszközöljönki a kartársaknak. —Mészáros
Sándor, Veszprém. Köszönjük a szives velünk való
együttérzését. Ugylátszik, a felhívás mégis csak elju
tott .Veszprémbeis. j
•

GYÁRTJA A

Kőbányai Polgári Serfőző és Szent István TápszermUvek Rt.
Budapest, X. T elefon : József 59— 43.
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A kongresszus előkészítő-bizottságában delegáltak:

Klug Mátyás (Szülök, Somogymegye), Vörös Sándor
(H.-Szentgyörgy), M.Mészáros Gyula (Tatabánya), Bita
István (Zalaegerszeg), Rácz Jenő (Kaposvár), Kőváry
Gyula (Nyíregyháza), Zaplatál Simon és Bród Ignác
(Nagykanizsa), Reinspach Ádám (Pálfa), Kerekes Jó
zsef és Pechő Lajos (Miskolc), Dudás János és Rencz
Antal (Debrecen), Kaufmann Mihály és Mészáros Sán
dor (Veszprém), Topcsy László, elnök (Makó), Sztancsulov Dezső, alelnök (Makó), Simonits Márton, elnök
(Pápa), Kovács Pál, alelnök (Pápa), Halassy János <és
Fent Mátyás (Eger), Kunsztmann Antal (Kaba), Rimaczy János, elnök (Kecskemét), Szőllőssy István és
Holló József (Kiskunhalas), Ruble Henrik (Elek), Horvatits Antal, Jung István és Kovács Ferenc (Pécs).

Va század óta köztudom ású, hogy

SCHÜTZER JAKAB és FIA
SZÉKESFEHÉRVÁR-i

BOROTVASZAPPAN
A LEGJOBB.

:« 2ro jb-af -fD
*ta?ot>kapjw aocO,

APRÓ

5. szám.
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KÉTJÓKARBANlévő viaszbaba jutányos áron eladó.
Weitmann, Kégi posta-utca 11.
JÓMEGJELENÉSÜ, jó ímunkás borbélysegéd, ki ál
landó alkalmazásra reflektál, május 15-ikére beléphet.
Fizetés megegyezés szerint. Müller Józsefné, fodrász
terme Dombóvár.
EGYi JÓMEGJELENÉSÜ, jó munkás borbélysegéd1,^
évi gyakorlattal, állást keres kisebb vagy nagyobb vá-*
rosban. Cim: Szűcs Sándor, Eger, Hevesmegye, 'Márper-ut 6.
ELADÓ egy jómenetelü fodrászüzlet három tükörrel,
üzlethelyiségés lakás több évi haszonbérrel átvehető.
Ugyanott segéd felvétetik. Tizetés havi 80.000 ko
rona, élelmezés és lakás. Cim: Kiss Imre, fodrász
Karcag.
FIÓKÜZLETEMvezetésére keresek egy megbízható,
nem nagyigényü, idősebb segédet. Ugyancsak egy
fiatal segéd1is felvétetik. Fizetés megegyezés sze
rint. *Mayer Márton, fodrász, Nagyvázsony.
ANYÁRI SZEZONRA 20 éves fodrászsegéd, csakis
jobb üzletben, keres alkalmazást. Leveleket »Jobb
munkás« jeligébe a kiadóhivatalba kérek, melyet az
továbbit.
JOBB MUNKÁS, 30 éves, nőtlen borbélysegéd1,
ki állandóan fővárosban jobb üzletekben volt alkal
mazva, keres vidéken üzletvezetői állást. Esetleg nya
ralón, fürdőhelyen, a nyári szezonra, alkalmazást.
Esetleg benősülés lehetséges. Csakis komoly aján
latokat, fizetési és kereseti lehetőség megjelölésév|el
kér: Mihályi Károly, Pesterzsébet, Határ-ut 9. sz.
MEGVÉTELREkeresek egy jómenetelü fodrászüzletet.
Cim: Pintér György, Nagykálló.
JÓMEGJELENÉSÜ, 18 íéves borbélysegéd1jói mun
kás kisasszony alkalmazást keres. Fizetés, lakás
és ellátással. Bordán Mariska, Hajdúszoboszló.
JUHÁSZSÁNDOR, orosházi születésű borbély- és föd1,
rászsegéd tudassa címét Kun Imre borbélymesterrel,
Orosháza 1/841.
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akadályokat igyekeztek az útba gördíteni, hiszen el
kell ismerni^ hogy ők is jóhiszeműen cselekedtek és
amellett derekas munkát is végeztek. De béke velük.
Van egyéb dolgunk, tehát felejtsünk. Egyébként mint
fogadalmat mondom* hogy ezen lap csak egy célt szol
gálhat: ez a nőifodrászat ügye. Ezt a szent ügyet*
Írjuk zászlónkra, ezalatt kívánjuk programmunkat meg
valósítani. Az önálló ipartestület: hatóság. Megválto
zott tehát a helyzet, ami a szakosztály keretében nem
volt elérhető, az ipartestület alkalmas arra, egyrészt a
jogos kívánalmak kielégítésére, másrészt a semmi fe
gyelmet nemismerők megrendszabályozására.
Hogy mit jelent a szaklap, azt bővebben magya
rázni, úgy gondolom, nemkell. Sajtó nélkül süketnéma
és vak a társadalom. Ha áll ez a politikával foglal
kozó sajtóra, úgy kétszeresen áll ez a szaksajtóra és
í Tisztelt olvasójijm!
elsősorban a nőifodrászattal foglalkozó szaksajtóra.
Arégi lap gazdagodott egy uj cjmmel. Külsőleg ez Mert ez az ipar igazán nemzetközi. Adivat nemismer
nem sok, de végtelenül nagyot jelent a nőifödrászok országhatárokat. Azért szükséges egy oly orgánum,
életében. Mint tudjuk, az 1922-ben megjelent törvény amely azonnal tudósit, hogy mi történik a legtávolabbi
cikk a nőifod'rászatot a képesített iparok közé sorolta. divatmetropólusokban. összeköttetéseink révén abbán a
Ezzel megvalósult annak a lehetősége, amit oly sok kellemes helyzetben vagyunk, hogy mindig a legújabb
és jeles előrelátó szaktársunk évek óta hangos szó divatról úgy leírásokat, mint illusztrációkat közölhet.
val követelt, hogyvégre önállóan intézhessük sorsunkat. Aki végignézi munkatársaink díszes névsorát, meggyő
Megvalósítottuk az önálló nőifodrászipartestületet és ződést szerezhet, hogy nemüres ígéret, amit teszünk,
most ime, jmegteszünk egy ugyancsak korszakot jelentő igazán a szine-java a budapesti szaktársaknak vállal
lépést, megcsináljuk a nőifodrászipart szolgálni hiva kozott arra, hogy az ügy szolgálatába bocsátja tehetsé
gét. Azonkivül közölni, fogjuk mindenkor az ipartestület
tott első nőifodrászujságot.
Mindezt, t. szaktársaim, nehéz és odaadó munka hivatalos ügyeit is, úgy, hogy minden nőifodrász sa
után sikerült elérni. Nehéz1volt a megszervezés mun ját érdekében cselekszik, hogy a lapot figyelmesen át
kája, sok estét, napot, sőt éjszakát áldoztak azon fér olvassa. Havonta adunk egy fényes papíron nyomott
fiak, akik ezt az eredményt elérték. De vissza nem lapbetétet, részben divatos1,részben korhű, azaz törté
tartotta őket sem a gáncsolok serege, semaz! elé tor nelmi frizurát, ahogy a jelen számban mellékelt pél
nyosuló akadályok, pedigmindkét féléből volt elég;saj dány mutatja.
Azon kérelemmel fordulok minden egyes szaktár
nos,mégasaját kollégáiktól is kellett támadást kiállania.
De végre megvalósult úgy az ipartestület, valamint most samhoz, mindenki, tud használni, ha akar, tehát akar
a szaklapis. Mindezt nemazért mondom, hogy dicsérni jon használni; ártani! pedig bűn, tehát ne akarjon
akarnám egyrészt azokat, akik az ügy érdekében a ártani. Szeressük iparunkat, mert csak akkor lehetünk
munkát végezték, hiszen nemazért dolgoztak ők, hogy jó fodrászok, ha szeretettel foglalkozunk iparunkkal,
fizetést kapjanak (még djdséretformában sem), hanem csak az a jó fodrász, aki állandóan tanul és fejlődik.
azért, mert l&ták', hogy hol rejlenek a bajok az ipar Ehhez szükséges a szaklap, mert a szaklap egy ön
ban és mivel lehet azokat gyógyítani. Másrészt távol zetlen jóbarát és tanácsadó, tehát pártoljuk is azt,
állok azon szándéktól, hogy azokat megszóljam, akik hogy hivatásának tudjon megfelelni.
« A B á
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Minden egyes kollegámat felhívom, hogy mondjon
kritikát a lapban afölött, amit abban olvasott, de a
kritika csak abból állhat, hogy szebbet, jobbat és hasz
nosabbat ir és mond, csak anemes verseny terén szer
zett érdembir értékkel. Ez az ipar olyan régi, mint
maga az emberiség és mindig müipar volt. Bizonyíté
kok erre a régi szobrok, képek. Mindenhol zsinórmér
tékül szolgál az akkori kor szellemi, fejlettségéről és in
telligenciájáról. Ha követjük a civilizáció fejlettségét,
tapasztaljuk, hogy fokról-fokra fejlődött iparunk magá
val az emberiséggel. Afrancia királyság fénykorában
(XIV—
XVI. Lajosig) valósággal tombolt a szertelen
ség bizar formákban és akkor volt a legmüvésziíbb
iparunk is. Volt azután {sivár idő is, de ma már ez
az időnemkövetkezhet be, mert polgárjogot nyert az
iparunk. Mert az iparunk a kultura zsinórmértékéül
van elfogadva, mert ahol nincs nőifodrászat, ott mű
veltség sincsen.
így nemzeti missziót is végez a fodrász, mert segiti, építeni a súlyosan megviselt nemzeti épületet. Ép
pen ezért, mert a kultúrát szolgálja, hivatott, hogy a
külföld előtt tükröt mutasson a mi nagy nemzeti fej
lettségünkről. Tehát mindenki tehetsége szerint se
gítse a nagy müvet befejezni, nagy Magyarország újjá
építését.
W
.—
n.

HIVATALOS RÉSZ.

Elnök fogad: hétfőn,szerdánés pénteken este
8—
9 óráig.
Jegyzői iroda: hétfőn,szerdánés pénteken este
1/28 —
1/29 óráig.
Pénztári órák: hétfőn,szerdánés pénteken este
1/28 —
1/29 óráig.
Elhelyezés szakmunkások és manikürnők részére:
hétfőn, szerdán és pénteken este 1/28— 8 óráig.
Anőifodrászipartestület heyisége: VII., Nyár-utca
6 , fö
ldszint.
Telefon: József 126—
30.
Ipartestület jegyzője: dr. Szőcs Farkas.
Figyelem! Segédeket, fodrásznőket, manikürnőket
stb., akik a nőjfodrászatban vannak alkalmazva és
eddig a borbély-ipartestületben voltak bejelentve, a
legrövidebb időn belül jelentsék ki és nyolc na
pon belül a nőifodrászipartestületnél jelentsék be ma
gukat a fenti hivatalos órák alatt.
Aborbély-ipartestületnél megkötött nő.ifodrásZtanoncok szerződéseit 14 napon belül a fenti hivatalos órák
alatt a nőifodrászipartestületnél a munkaadók mutas
sák, vagy küldjék be.
Miért kell a szaksajtó?

A Noifodrász Ipartestület minden anyagi áldozat
és kockázat nélkül jutott hivatalos orgánumához. A
»Fodrászipar« amai, naptól a nőifodrászszakmábanmeg
történt eseményeket híven fogja közölni. Ha valaki a
nőifodrászügyekben tájékozódni, akar, úgy csak a nőifodrász-szaksajtó révén értesülhet. Anőifodrászszakma
gyors és célirányos fejlődése, a szakma védelme meg
kívánja, hogyteljesen független sajtóval rendelkezzen a
nőifodrászipar.
Ahivatalos lap mindenféle személyes vagy egyéni
intrikáktól mentes, csakis a nőifodrászok szakmai és
gazdasági érdekeit fogja védeni. Továbbá a budapesti
és vidéki noifodrász kartársaknak tájékozódást fognyúj
tani ár-, adó és munkásügyekben, főleg történelmi és
divatfésülések illusztrálásában és magyarázataival lesz
hivatva nagy szolgálatokat tenni, iparunknak. Végre e
lap hasábjain örökké hirdetni fogjuk égő fáklyaként
az iparosöntudatot, a szakmai, fegyelmet, a kartársi
összetartást.
Ne mulassza el a budapesti vagy vidéki kartársak
közül senkisem, hogy a Noifodrász Ipartestület hiva
talos lapját sürgősen előfizesse, mert a csekély elő
fizetési díjért anőifodrászszakmát érintő összes tudni
valókról csakis a »Fodrászipar« utján értesülhetnek. A
nőifodrászsájtómunkatársaival, 'a nőifodrászmestereklel
kesen összetartó táborával egyetlen kívánságomat köz
löm, hogy eddigi önzetlen, szakmájukat szerető cse
lekedeteiket folytassák1 tovább, azösszes tuétósukat, ener
giájukat vessék latba, hogy szaklapunk az ipar fejlő
dését és megnemingatható összetartást tükrözze vissza.
Kartársi üdvözlettel
Vágó Viktor,
a Noifodrász Ipartestület elnöke.
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ABudapesti Nőifodrászipartestület irányárai 1924
május hóra:
r
I. oszt á1 y:
Folyó hió9-én!, fél 8 órakor igen népes taggyűlést
Ondolálás, fésülés
25.000K
tartott ipartestületünk. Anőifodrásziparosság gerinces*
külön fejmosás
35.000»
ségének és összetartozandóságának tudatában, annak
impozáns megnyilvánulását adta. Ataggyűlésnek tárgyo
n
d
o
lá
lá
s,
fé
sü
lé
s
é
s
fe
jm
o
sá
s
50.000»
sorozata a következő volt:
szőkítés
150.000»
1. Elnöki jelentés, a megelőző jegyzőkönyv hitele hajfestés
250.000»
sítése.^2 . Adóügyek. Előadta dr. Valentinyi Antal ur. 3 . — m
a
n
ik
ű
r
15.000»
Pénztárésszaksajtó. ElőadtaWeitinann Jakabur.4.Szak
II. osztály:
iskola és a vizsgák. Előadta Hufnagel József ur. Ki
szolgálási árak megvitatása. Indítványok.
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40.000»
jegyzőkönyv hitelesítésére Császi József és Mink Már
szőkítés
120.000 »
ton urakat kérte fel. Az ipartestület nagy beszervezési
hajfestés
200.000 »
munkáját, melyben az igen tisztelt szaktársak is nagy
manikűr
10.000—15.000»
mértékben kivették részüket, igen szép szavakkal ecse
telte. Avolt együttes testület mostoha bánásmódját
Elsőrangú szakmunkás hetifizetése 350.000K
ismertette a tagokkal, különösen a borbély ipartestü
m
drendű szakmunkás hetifizetése 300.000»
let által kiadott »Fodrász Újság« u:jabb kirohanásait a haáso
rm
ad
rendű szakmunkás hetifizetése 250.000»
női fodrásztestület ellen. Míg az újság azt a közle
ményt semadta le, hogy a női ipartestület szakisko
F
o
d
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sz
unkakönyv nélkül) fejmosók, kezdő
láját megnyitni óhajtja, addig a fodrászsegédek szak- munkások énsőkm(m
u
n
k
ásnők megegyezés szerint.
szervezetének szakiskoláját helyezte előnybe és mint
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180.000K
egy ajánlólevéllel látta ezt el. Egy kommünikében a
másodrangu manikürnők
140.000»
nőifodrásztestületet tékozló fiúnak nevezte, amit Vágó
elnök ur egyszerűen visszautasított és azon megjegy
zést fűzte hozzá, hogy 200 nőifodrász tisztességgel és
becsülettel folytatja iparával szemben kötelezettsége^
BÁLINT ANDOR
és apftaktnát a megérdemelt nívóra fogjákemelnii, amit
BUDAPEST,
IV., MOLNÁR-UTCA 10.
az értekezlet élénk helyesléssel fogadott.
Telefon: József 13-80.
Ezután dr. Valentinyij Antal ur igen kimerítően és
talpraesetten magyarázta a jelenleg benyújtandó jöve
delem-és vagyonadóra vonatkozóvallomásokat és mind
azt bőségesen magyarázta, amiiparunkra feltétlen szük
séges.
Epont Után Weitmann Jakab pénztárnok ur pénz
tárjelentését adta elő, amely jelentésben az alig 1 Va
hónapja fennálló ipartestület 6 millió korona tiszta H a j m u t i k á v a j
vagyont reprezentál, ami oly horribilis összeg még a
mai viszonyok között is, hogy igen régen fennálló
ipartestületék semdicsekedhetnek ezzel, tehát az ipar
testület gazdasági működése meglepően eredményes és
a tagokat minden oldalról kielégíti. Rátért a »Fodrászipar«-ral kötött szerződésre, amelyet bőségesen is
mertetett, amit hangos éljenzéssel fogadtak az igén
tisztelt szaktársak. Hozzászólották Antal és Kos szak
társak és kérték a lapra való köteles előfizetést, de
a vezetőség, ismerve gerinces áldozatkész tagjait,
semmiféle kötelezettségi határozatot nem hozott azzal
az egyszerű indokolással1,hogy minden szaktárs tudja
szakmájával szemben követendő kötelességét.
B u d a p e s ti n ő ifo d rá s z ip a rte s ttile t
re n d k iv ü li ta g g y ű lé s e .

Olasz szappanozócsészék, lemosótálak,
fayenee lavoirok nagybani raktára.

Hufnagel szaktárs előadta a panaszát a volt egye*
sült ipartestületre, ákik határozott Ígéretükre sem kö^
Zölték lapjukban a nőifodrászjpartestület szakiskoláján
nák megnyitását és ezzel a szakiskola megnyitását hát
ráltatták és ezzel a régi testület a szakmának munká
sokkal való ellátását vélte hátráltatni.

Vágó Viktor elnök ur felolvasta az ármegállapitó
bizottságáltal hozott kiszolgálási árakat, amit az egybe
gyült tagok egyhangúlag tudomásul vettek, hozzáfűzve
még azt, hogy a női babyhajyágás 20.000 koroná
ban ájlapittatik meg.
EzekUfánVágóelnökur köszönetét nyilvánította az
egybegyült tagoknak, akik lelkes éljenzés közepette osz-
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