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g y a k o r la t o m ,  melyet a leg
első cégeknél szereztem, garancia 
arra, hogy e ls ő r e n d ű  é s  

p o n to s  m u n k á t  a legrövi
debb időn belül készítek.

II
Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek
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J fítm f á n S t
FODRÁSZ KELLÉKEK SZARÜZLETE

Telefon ; J. 304—SÍ.

A z O rszág legrégibb és le g n a 
gyobb szaküzlete.

K o m p l e t t  férfi és női fodrász
üzleti berendezések.

Az összes szakmabeli cikkek, 
szerszámok és felszerelések
Megbízható, pontos, lelkiismeretes, amit három

évtizedes fennállása igazol és garantál.

Nem versenyez árban, hanem minőségben.

Kérje árjegyzékeinket, amelyeket díjmentesen 
küldünk meg önnek is.

Külön müköszörüs-osztály.

HM* WH **** 1*1 *1*1* IMI*

T eljes garancia minden egyes B L E H A- borotváért. 
Teljes garancia minden BLEHA-hajvágóollóért. 
Teljes garancia minden borotva-vagy ollóköszörülésért.

V • *
A  BLEHA név teljes garanciát nyújt. — A  legk én yesebb  fodrász ig é 

nyeinek is m egfelel
a B L E H A  25-ös borotva, francia él ára . . .  . .  . , P 5. —

„ 50-es fél homorú él . . . . 7. —  P
„ 7 6 ...........................................8 . —  P.

Bleha "20-as homorú é l ...........................7.20 P.
Bleha—Supra fél francia él . . . 6 .—  P. 

„ „ fél homorú él . . . 7.— P.
4.20 P. Bleha—Szecskó francia él . . . 4.80 P. 
5 - — p- Puma borotvák francia és homorú éllel.

, /
A z o n k í v ü l  a j á n l o m  a z  ö s s z e s  b o r b é l y  é s  f o d r á s z  e s z k ö z ö k e t .

2 4 -2/s a legkeskenyebb borotva •
francia é l l e l .............................. 4.20 P.
2 5 -ös . borotva minden széles-
ségben 3/«> 4/s, 5|a és 0 s francia él 5.— P.
2 7 -es  francia é l ........................ 4.20 P.
28-as „  „  ........................ 4.20 P.
29 -es „  „  ........................ 5 . -  P.

KLEM késm űves és m üköszörüsm ester, 
f  Budapest, V ilm os c sá sz á r -u t 27.
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Az lpartestület telefonszáma: 
József 424—79

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Budapest, VII., Csengery-u. 15.

A Budapesti Borbély-, Fodrász- és Parókakészitő- 
Ipartestület tulajdona és hivatalos lapja.

A testület tagjai a lapot díjtalanul kapják. 
F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő : YVÉIÍER JÓ Z SE F

Megjelenik minden hó 1-én.
Előfizetési d í j :

Egész évre . . . P 0.—*
Félévre . . . . P 3.50 

Egyes példány 80 fillér.

XL. évfolyam. 1932. szeptember 5.

Nyilt levél a fodrásztársadalomhoz.
A z én program m om .

A két ipartestület egyesítése. —  A Mesterszövetség fejlesztése és hatékonyabb megszervezése. —  Az 
árszabás megfelelő rendezése. —  A vasárnapi munkaszünet problémájának megoldása. —  A  segélyalap 
megerősítése és gyarapítása. —  Az ipar fejlesztése és a szakiskola. —  A vidéki fodrásztársadalommal 
erős kapcsolatok kiépítése. —  A felmerülő ipari problémák sikeres megoldása. —  Akció a közüzemek ellen.

irta: Mttller Károly, a Fodrászipartestület elnöke.
Régóta folyik a panasz iparunk határain belül 

és kivül, hogy rosszul megy a fodrászságnak és hogy 
a 'helyzeten változtatni kell. Körülbelül úgy vagyunk, 
mint ahogy vezető államiért iáink vigasztalják az 
ország népét: mindennek a világválság az oka és 
hogyha az megszűnik, akkor mindenkinek javul a 
helyzete. Mi azonban azt mondjuk, 'hogy a fodrász
ipar határán belül, még a világválság további fenn
forgása esetén is, lehet javítani iparosságunk hely
zetén. Nagyon rosszul megy, az igaz, azonban álta
lánosan elismert oka ennek a rosszulmenésnek első
sorban a vasárnapi munkaszünet, illetve az a körül
mény, hogy ennek a hatálya alól nem vették ki a 
fodrászüzleteket. Mi következik ebből logikusan? Az, 
hogy a vasárnapi munkaszünet törvényes megváltoz
tatására kell törekednünk. Ez a törekvés nem uj, 
amilyen régi a baj, épp oly régen felmerült a vasár
napi munkaszünet megváltoztatásának gondolata, 
amely létrejövetele esetén gyökeresen megváltoztat
hatja szaktársaink helyzetét és az ipar javulására 
vezethet.

Vezetésem alatt Ipartestületünkben az a véle
mény alakult ki, hogy ezt a sokak által osztott törek
vést megvalósításihoz juttassuk és illetékes helyeken 
magam is eljártam ennek az állapotnak megváltozta
tása érdekében. Minden illetékes helyen azt a vá
laszt nyertem, hogy semmi kifogásuk nincs a terve
zett változtatása ellen, hanem természetesen azt kí
vánják, hogy a fodrászság túlnyomó többsége nyilat
kozzék meg a változtatására irányuló javaslat mel
lett. Én tehát ezt a közérdekű kérdést, amelyet egyéb

iránt programmom egyik legfőbb pontjává avattam, 
—  feltétlenül meg akarom oldani és e lap hasábjain 
a közvélemény elbírálása alá bocsátom, mert ezúton 
leginkább hozzájuthatunk a dolgok megértéséhez.

Senkit sem akarok rábeszélni, sem ellene han
golni a kérdésnek, mert a legfőbb óhajtásom, hogy 
mindenki pártatlanul nyilvánítsa meg véleményét 
ebben a kérdésben. Ha a többség mellette nyilatko
zik, kérlelhetetlenül keresztül viszem a többségi aka
ratot. Éppen ezért, Ipartestületünk vezetői határo
zata folytán, nem a közgyűlés elé visszük az ügyet, 
hanem egy pártatlan bizottság elé, amelyben, pro és 
kontra, benne lesznek a vasárnapi munkaszünet mel
lett és ellen levők. Nyilt szavazás utján minden ipar- 
testületi tag véleményét bekérjük a lapban közölt 
blanketta szerint.

Szükséges azonban, hogy e hó 24-éig min
denki adja le korlátlanul a maga véleményét, hogy 
ezzel a magasabb fórumok elé léphessünk és igazol
hassuk, hogy a fodrásztársadalom többségének mi a 
kívánsága. Minden fodrásznak tudnia kell, hogy 
ebben a kérdésben mi képezi az ő életérdekét és 
aszerint is kell leadni a szavazatát. Annál inkább, 
mert egy kompakt többség mellett az illetékes intéző 
körök nem térhetnek ki közömbösséggel a döntés elől 
és feltétlenül meg kell csinálniok azt a változtatást, 
amely a fodrászság az ország egyik társadalom
fenntartó oszlopának vitális érdekét képezi.

Szaktársak! A  sors kereke a ti kezetekben van, 
tudnotok kell, hogy azt kellő irányban forgassátok!
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Budapesti Borbély, Fodrász és Paróka-készitö Ipartestület.

Tisztelt Kartársunk f
Évek óta foglalkozik az Ipartestület és annak úgyszólván minden tagja azzal a 

kérdéssel, hogy a vasárnapi munkaszünet továbbra is fenntartandó legyen-e, vagy pedig 
kérjük az illetékes hatóságoktól a vasárnapi munkaszünet megszüntetését és ennek 
helyébe a munkaszünetnek vasárnap délután egy órától hétfő délután egy óráig való meg
tartását. Ebben a kérdésben az Ipartestület már több Ízben rendkívüli közgyűlést is tar
tott, amelyen azonban sajnos, a testület tagjainak csak egy kis része jelent meg mindig.

Minthogy ezt a kérdést véglegesen nyugvópontra akarjuk juttatni és a rendkívüli 
közgyűléssel járó tetemes kiadásoktól megkívánjuk óvni az amugyis súlyos gazdasági vi
szonyok között lévő Ipar testületet, ezért az elöljáróság egyhangúlag elhatározta, hogy a 
testület minden tagját le kívánja szavaztatni e kérdésben, hogy minden egyes ipartestületi 
tagot külön-külön felkerestet és igy veszi ki szavazatát e kérdésben és ennek eredményé
hez képest fog az illetékes hatóságokhoz kérelemmel fordulni. Kérjük tehát, szíveskedjék 
ezen szavazóivet sajátkezüleg kitölteni és e kérdésben szavazatát ily módon leadni.

So
rs

zá
m

Ü zlettulajdonos Pontos cím e
Kivánja-e a vasárnapi 
munkaszünet további 

fenntartását
igen | nem

Sajátkezű aláirás

■

A két bizalmi kiküldött sajátkezű aláírása:

N é v : .....................................................................................

Pontos cim: ........................................... .........................

A vasárnapi munkaszünetnek 
hive vagyok.

I
A fenti ivet ismertetésül leközöljük, azért, 

mert az Ipartestület által kiküldendő bizott
ság, —  amelyben mind a két véleménynek 
hívei vannak képviselve —  fel fog keresni 
minden ipartestületi tagot és nyílt színvallásra 
fogja felhívni, hogy nyilatkozzék: fenn akar
ja-e tartani a mai vasárnapi munkaszünetet, 
vagy annak megváltoztatását kívánja. A bi-

N é v : .....................................................................................

Pontos cim: .....................................................................

A vasárnapi munkaszünetnek 
nem vagyok hive.

zottság tagjai a tagokat sem pro, sem kontra, 
nem fogják rábeszélni, igy tehát mindenki sza
badon nyilatkozhat.

Felkérjük szaktársainkat, hogy a szep
tember 9-én, este fél 9 órakor tartandó érte
kezleten okvetlen megjelenni szíveskedjenek, 
mert ez az értekezlet fogja kiküldeni az ívvel 
eljáró bizottsági tagokat.
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A  forgalmi adó ügye*
Január havadban fennjárt a testület vezetősége a 

pénzügyminisztériumban és kérte a forgalmi adó le
szállítását, tekintettel a rossz üzletmeneteire, annál is 
inkább, mert hivatalosan is ki van mutatva’ hogy az 
utolso ev folyamán az általános üzleti forgalom harminc 
százalékkal csökkent.

A testület vezetősége arra az álláspontra helyez
kedett, hogy amennyiben hivatalosan is ki van mutatva, 
hogy a forgalom 30 százalékkal csökkent, ugyanebben 
az arányban csökkentsék a forgalmi adónkat is. Sajnos 
ezen kérésünkkel el lettünk utasítva és pedig azon a 
címen, hogy talán mégsem általános a mi iparunkban 
ez a forgalomcsökkenés és esetleg csak kivételekről van 
szó és ezen kivételeknek joguk van a forgalmi adót meg
fellebbezni; ennek alapján a minisztérium nem tud 
hozzájárulni ahhoz, hogy az egész vonalon a fodrász- 
iparra kimondja a 30 százalékos forgalmi adó-csökkenést.

Mi végtelenül sajnáljuk e döntést, mert szerettük 
volna tagtársainkat megkímélni, hogy egyenkint felleb
bezzék meg a mai forgalmi adót, mert tudjuk jól, hogy 
a forgalom nem 30, hanem 50 százalékkal csökkent az 
utolsó két évben. Nem tudok mást ajánlani, mint azt, 
hogy igenis mindenki, akinek a forgalmi adója nincs 
arányban a mai forgalommal, fellebbezze meg az illető 
kerületben lévő forgalmi adóhivatalhoz.

A bizonyításnál nem az a fontos, hogy a bevétel- 
csökkenés mennyi, hanem a kiadáscsökkenés a legfon
tosabb; például kevesebb személyzet, kisebb házbér és 
egyáltalában minden csökkent üzleti kiadás igen nagyon 
számításba jön a forgalmi adóhivatalnál. Ezt természe
tesen csak a szóbeli tárgyalásoknál mondjunk majd el 
mindent. íme, itt közlünk egy fellebbezési mintát, min
denki szószerint igy állítsa ki és adja be az illető for
galmi adóhivatalnak:

Tekintetes Adófelügyeloség!
A reá m .............számú végzéssel kirótt forgalmi adó

átalányom leszállítását kérem, mivel a kivetés óta for
galmam 50 százalékkal csökkent, ennek alapján kérem 
a jelen kivetett forgalmi adó végösszegét szintén 50 
százalékkal csökkenteni.

Indokolás.
Mióta a forgalmi adóm megállapittatott, az általá

nos gazdasági helyzet annyira leromlott, hogy üzletem 
forgalma bizonyithatólag 50 százalékkal csökkent 
Ezen körülményt azzal is 'bizonyitom, hogy személyze
tem létszámát kénytelen voltam leépíteni és a meglevő 
személyzetem fizetését ez arányban leszállítani.

Mindezek alapján tisztelettel kérem a forgalmi adó
alapom csökkentését.

Budapest, 1932. évi . . . .  hó.
Tisztelettel (Aláírás.)

A leszállítás külcimére:
Tekintetes . . . kér. M. kir. Adófelügyelőség

Budapest.
(Aláírás)

Forgalmi adó leszállítás iránti kérelme
fodrászmester, budapesti lakosnak (pontos cim), 

melyben forgalmi adóalapja megállapítását kéri.
. A kérvény elején az üresen hagyott helyen oda

írjuk azt a számot, amelyet az év elején kapott végzésen 
a forgalmi adóra vonatkozólag fel van tüntetve. A szám 
a végzés balsarkán van.

Az egyik helyen, ahol a hely meghagyatott, oda
írjuk, hogy hány százalékkal csökkent a forgalmunk, 
a másik helyen odaírjuk, hogy méltóztassék az adómat 
ennyi és ennyi pengőben megállapítani.

Müller Károly, 
ipartestületi elnök.

^///// ///// ///// //// /
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SCHÜTZER

ÖTTORONY
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Gyorsan és töKéletesen borotvái, f ia  evvel dolgosaié. 
Különleges minőségű. Kiadós anyagú
XJtdnozzdK, étiért tesséK Ügyelni az „Öttorony“ véd

jegyre és az eredeti csomagolásra.
S .

szappangyár
Budapest, VI., Cövölde-tér 4.

Megrendelheti szaküzletekben, vagy a gyárnál is.
ínnaooooDonooonnnDOoanotaoDOPOoooDDQoncaonnaonanDoaooooaaoocuoonooooDooDOODaotaoooDnnDaaaDac
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Forgalmi adó közösség.
Amidőn fennjártunk a pénzügyminisztériumban az 

elmúlt hónapban, a forgalmi adó leszállítása ügyében, 
az általános 30 százalékos leszállítást elutasították, egy
ben azonban azt a tanácsot adták nekünk, hogy lépjen 
a budapesti fodrásziparosság forgalmiadó-közösségben 
és akkor tényleg lehet adni 20 esetleg 25 százalékos ked
vezményt is.

A kérdés egész komplexumát áttanulmányoztuk és 
itt referálunk arról, hogy mi is volna az a forgalmiadó
közösség. A főbb pontjai a következők:

Először meg kellene állapítani azt, hogy a fodrász
iparosság jelenleg mennyi forgalmi adót fizet havonta; 
ennek megállapítása után körkérdést és felszólítást kell 
intézni az összes forgalmi adó alá eső fodrászokhoz, hogy 
hajlandók-e belépni ebbe a forgalmiadó-közösségbe. Ha 
a belépők számaránya megfelelne az összesség 80 száza
lékának, akkor ennek alapján megalakulna az adóközös
ség. Ezen elhatározásunkat bejelentenők a pénzügy
minisztériumba s akkor a pénzügyminisztérium hozzá
járulna a végösszeg leszállításához.

A testületben megalakult forgalmi adó-bizottság fel
adata volna azután, egy bizonyos kulcs alapján a for
galmi adót igazságosan, a tényleges üzleti forgalom 
alapján a tagokra kivetni, a tagok ezt a testületbe be
fizetnék és a testület az egész összeget egyszerre leróná 
a pénzügyigazgatóságnál.

Ez a kérdés azonban igen nagy horderejű, mert 
elsősorban a testület felelős az egész összegért. Félő 
azonban, dacára annak, hogy kilátás volna arra, hogy 
olcsóbban jövünk ki, az összeg nem íolyna be s akkor 
esetleg ebből nagyobb bajok származhatnak.

Tehát elsősorban a kötelességtudás és az öntudat 
volna fontos a tagok részéről, hozzátesszük azonban, 
hogy a testületnek módjában volna az esetleges hátra
lékot végrehajtás utján behajtatni.

Igen sok iparágnál vezették ezt már b e ; ott, ahol 
nem anyagfeldolgozásról van szó, mint nálunk, az ék
szerészeknél, kávésoknál, vendéglősöknél, stb., ez minden
hol kitünően bevált.

Az engedményezésen az igazságos és arányos ki
vetésen kívül az az előny is volna, hogy minden év végén 
a forgalom arányában igenis változtatni, vagy leszállí
tani lehetne a végösszeget.

Tudatában vagyok az óriási munkának, amit ezen 
ügy kezelése és elintézése a testületre ró, de viszont, 
ha tudom, hogy tagtársaimnak ebből előny származha- 
tik, szívesen vállalkozom munkatársaimmal együtt c 
nagy munkára, ha keresztülvitelére mód van.

Kérem az ipartestület minden egyes tagját, szíves
kedjék e fontos kérdéssel behatóan foglalkozni a kerü
leti körök ülésein és az eszmét felvetni, hogy azután 
egy igen beható tanulmány után nem-e lehetne ezt meg 
is valósítani.

Müller Károly,
ipartestületi elnök.

Bleha 28-as borotva világrekordot nyert.

Patronázs, szociálpedagógiaí 
útmutatás az Ipartestületnek.

Irta: Bak István ip. tan. isk. tanár.
A magára 'hagyatott magyar tantestület főleg az 

iskolán kívüli óriási problémákat százszázalékos ered
ménnyel elvégezni nem tudja, nem is tudhatja, mert úgy 
fizikai, mint idő tekintetében egyenesen lehetetlen, merő
ben képtelenség. Áll ez a tény az elemi iskolától fel a fő
iskolákig. Tehát vonatkozik az iparostanonc-iskolákra is. 
Sőt különösen ez az egyedüli magyar oktatási terület, hol 
nemcsak a tanteremben, de hatványozottabb mértékben 
az iskolán kívül is éber figyelmet, felügyeletet, védelmet, 
tanácsadást, útmutatást kell kifejteni nemcsak a tantes
tületen kívül álló személyeknek és hatóságoknak is. Pél
dául szülők, emberbaráti intézmények, ipartestületek, stb.

Én ezúttal azon utakra, módokra, lehetőségekre aka
rok rámutatni, azon eszközöket ólhajtom leszögezni, me
lyeknek birtokában az ipartestület a tantestület közre
működésével sikerrel operálhat.

Előre is hangsúlyozom, nem arról van szó, hogy az 
ipartestület például pedagógiai, módszertani kérdésekben 
az oktatói karnak prejudikáljon, quasi beleavatkoznék, 
kritikát gyakoroljon; hanem félreérthetetlenül arról van 
szó, hogy a tanonc magánéletét figyelje, erkölcsileg, egész
ségügyileg szem előtt tartsa, vagyis tényleges patronázs, 
szociál-pedagógiai munkát produkáljon a tanár egész 
folyamatában.

Tehát olyan munkálatot kell vállalnia az ipartestület 
vezetőségének, melyet eddig az ipartestület történetében 
alig, vagy egyáltalában nem találunk.

De lássuk a részleteket, a feladatok mikénti végre
hajtását.

A kiindulópont mindig az legyen, hogy a tanonc 
honnan jött, milyen otthonból, környezetből lépett be a 
műhelybe. A valóság megismerésére a mesternek, az ipar
testület vezetőségének két ut áll rendelkezésére. Az egyik: 
az uj tanonc bemondása, válaszolása; a m ásik: —  meg
győződés arról, hogy a tanonc igazat mondott-e. Ez 
utóbbi másszóval környezettanulmány.

Szociál-pedagógiai, fizikai és lelki, valamint morális 
szempontokból igen szép és hálás feladat hárul úgy a 
mester, mint az ipartestület vezetőségére.

íme az első lépés: az uj tanonc segítésére, megvédé
sére, helyes irányiba való vezetésére. Kiragadni a fertőből, 
a mocsokból a tanoncot végképpen, legyen az akár szülei 
ház, akár rokoni, vagy más kör. A tanonc beiratkozik az 
iparostanonc-iskolába. Iskolai felügyelet alá is kerül. Az 
érdekelt tantestületi kar tudja, mii a teendője az iskolába 
lépő tanonccal szemben. (Például kutatja, figyeli a ta
nonc lelkivilágát, kinyilatkozását, gondolatvilágát, er
kölcsi mentalitását, baráti körét, szórakozását, magán
olvasmányait; kikérdezi életkörülményeiről, milyenek a 
szülei, kik a barátai, hol tölti szabad idejét, milyen film
darabok érdeklik, szülei alkoholisták-e, milyen társalgás 
folyik a szülői háziban, stb., stb., anélkül, hogy a tanonc 
sejtené-e, tulajdonképpen mit akar és miért akarja azt a 
tantestület megtudni.) A tanár lélektani, morális vagy 
más természetű észrevételeit, pozitívumait megjegyzi 
magának anélkül, hogy erről tudna a tanonc. Na már 
most. Ha a mester vagy akárki adatokat, tényeket akar a 
tanoncról (bármelyik tanoncról) megtudni, az iskola 
mindig rendelkezésére áll. A tantestület mindenkor meg
adja a portrét az ipartestület vezetőségének a kérdezett 
tanoncról. Tehát az ipartestüle második lépése, utja  ̂ ez 
ahhoz, mely ut a veszendőnek indult tanonc megmentését 
célozza. Ez a bekapcsolódása egyúttal a tantestületnek az 
ipartestület szociál-pedagógiai munkájába, mely ilyen 
irányú aktivitása az iskolának eddig is megvolt, ha nem 
is olyan mértékben, mint ahogy azt szerette volna.
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murit^  haimac^  lépése sikeres patronázs-pedagógiai 
ikajaban az ípartestületnek iskolánként állandó fel

ügyeleti megbízottak delegálása, megválasztása Hogy 
mennyi tag lenne, nem lehet vita kérdése. Szerintem 
helyes volna, minél több mester vagy idősebb segéd meg
választása, kiküldetése. Például 200— 300-as létszámú 
iparostanonc-iskola részére 20— 30 tag. így egy-egy fel
ügyelőre esne 10— 10 tanonc iskolánkivüli ellenőrzése fel
ügyelete.

K feladatköi ben ismét sok szép, halás problémának 
megoldása adódnék az illető felügyelőnek.

Negyedik lépés az lenne, hogy az ipartestület által 
delegált felügyelők időnként, például kéthetenként meg
látogatnák az iskolát (érdeklődésből is, ha különben is 
ok nem volna), amikor is az érdekelt tanárokkal meg
beszélnék a kifogásolt tanoncok megfigyelésére, megmen
tésére vonatkozó módozatokat. A kifogásolt tanoncokat az 
illető mesterek is bejelenthetik —  egyelőre —  bizalmasan 
az ipartestület elnökének. A kifogásolt tanoncok neveit 
iskolák szerint beosztott felügyelőkkel közli az elnök. A 
felügyelők a névjegyzék birtokában — legalább kétheten
ként —  feltétlen érintkezést keresnek az iskolával, hol az 
illető osztályfőnök a felvilágosítást, javaslatát megadja a 
felügyelőnek. De az iparostanonc-iskola igazgatója direkt 
is megteheti feljelentését az ipartestület elnökének az 
osztályfőnökök panasza alapján a kifogásolt tanoncokról. 
Ez esetben is az eljárás azonos az előbbivel.

A felügyelők a környezettanulmányaik alapján, vala
mint a kifogásolt tanoncokkal való többszöri érintkezésük 
(figyelmeztetés, feddés, javulás vagy még nagyobb ha
nyatlás konstatálása, a segítőeszközök megnevezése, mi
által mentett meg egy züllésnek indult tanoncot, stb.) 
után jelentést tesznek az ipartestületi elnöknek, az iskola 
igazgatójának, a tanároknak. Több szem többet lát elvénél 
fogva közösen megbeszélik a teendőket, amennyiben még 
szükségesek, vagy meddőnek látszanak.

Szilárd meggyőződésem, hogy ez eljárásokkal az 
ipartestület —  karöltve a tantestülettel — meglepő szép 
eredményt produkálna, sok-sok tanonc találná meg lelki 
egyensúlyát, sok-sok tanonc kapna uj erőt, friss energiát 
a további küzdelemre. Az a tanonc, kinek a világon sen
kije nincsen, vagy még életében jó szót, szép szót senki
től sem kapott, jóleső érzéssel könyvelné el magának há
lásan, örök időre, hogy mégis csak van valakije e rideg 
világban, van akire támaszkodhat.

Az ipartestület vezetősége, a felügyelők pedig bol
dogan jegyezhetnék fel maguknak, hogy ezt meg ezt a 
tanoncot mentették meg az életnek, a társadalomnak, a 
produktív magyar iparnak. Mert Hazánk szerencsétlen 
állapotában a becsületes, alkotó munkáskézre égető szük
sége van, nagyon szüksége van. Minél nagyobb számmal.

A múlt, a jelen és a jövő.
Mikor még nem volt házunk, gondunk sem volt, lett 

házunk, lett gondunk is és ezek a gondok szépen együtt 
nőttek fel a házzal. Ma már olyan gondot jelent a ház, 
hiogy ember legyen a talpán az, aki majd rendbe tudja 
hozni. Annakidején én is egyike voltam azoknak, akik 
ellenezték az egész építkezést, sőt az ünnepi lakomára sem 
mentem el és azt mondottam, 'hogy majd csak akkor ün
nepelek, ha majd ki lesznek fizetve az adósságok, de akkor 
sem azt fogjuk ünnepelni, aki építtetett, hanem azt, aki 
majd kifizeti. Most pedig négy év múltán a. hazat 58.000 
pengő adósság terheli, az épület maga pedig roskadozi . 
A régi ötvenéves épület még állja a helyét, de az, ami a 
segélyalapot kell hogy képezze, recseg és ropog es ossze- 
düléssel fenyeget. A lakások gyalázatos állapotban van
nak, a szobák padlóját úgyszólván darabokban söpn b 
a vízvezeték és minden egyéb szerelési munka a e e o

legprimitívebb. Ha valaki véletlenül egy székre mer le
ülni, akkor a padló besülyed alatta, úgy, hogy minden 
lakó azzal fenyegetődzik, hogy kihurcolkodik, mert a lakás 
egyenesen lakhatatlan. Amikor ezek a lakások elkészültek, 
a fővárosban nagy lakásínség volt és egy kétszobás la
kásért 1600 pengőt is megfizettek. Jelenleg azonban, na
gyon jól tudjuk, hogy ilyen lakást 1000— 1100 pengőért 
bárhol lehet kapni, de én őszintén bevallom, hogy nem 
laknék ebben a házban még akkor sem, ha 50 százalékkal 
kevesebb is volna a lakbére. A szakiskola van a legrosz- 
szabb állapotban, ha kissé hidegebb idő jön, befagy a viz- 
és gázvezeték, és ha valaki egyszer jókedvében belerúgna 
a falba, akkor összedőlne az egész tákolmány. A valóban 
balkáni állapotban levő házat megmutatták az építésznek, 
hogy lássa lelkiismeretlen munkája eredményét, az osz
lásnak indult padlókat és a rozoga falakat, de ő kijelen
tette, hogy most már nem tehet semmit, mert ő maga is 
teljesen tönkrement, minden vagyona az, ami a testét 
fedi. Tehát tönkrement az építész, tönkrement a építtető 
és .tönkrement az épület. Az építész és építtető ugyan nem 
ennél az épületnél ment tönkre, de a ház miattuk ment 
tönkre, a felelősség kizárólag őket terheli. Az ilyen lelki- 
ismeretlen emberekre gondolkodás nélkül huszonötöt kel
lene rámérni, mert az egész építkezés nem volt más, mint 
szemfényvesztés és csalás, mivel a ház értékét egészen 
lecsökkentették. A ház egyszóval nem váltotta be a hozzá
fűzött reményeket és a ráépített két emelet nem hozta 
meg azt sem, amibe a javítások eddig kerültek és amibe 
még kerülni fognak és nincs kizárva, hogy az egész ösz- 
szetákolt alkotmány egy szép napon fejünkre ne szakad
jon. Ezért részemről még azt tartanám a legokosabb meg
oldásnak, hogy adjunk túl rajta és vegyünk egy alkalma
sabbat, ami nem fog ennyi gondot okozni, hanem bizton
ságot tud nyújtani.

A másik baj, amit szintén a nyilvánosság elé kell

figyelem!
Borotváját, ollóját 

mindennemű
hozza el a 4 0 év óta fennálló

Lipp Ferenc
Budapest, IX, R áday-
utca 5* s z ám al at t  l e vő
m ü k ö s z ö r u ld é b e n ,
o H M m o m n a H n H
ahol az egész országban a leggyor
sabban és elsőrendűen rendbehoz
zák az Ön szerszámait.
Ni n c s  ü g y n ö k ü n k  és e z é r t  
is o l c s ó b b a k  vagyunk.

Specialitásunk
a Friss é l!
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vinni, az, hogy még- mindig nem szűnt meg az, hogy egye
sek az ipartestületet fejőstehén módjára kezeljék. Egy, 
'a múltban kis szerepet vitt kartársunknak, nagyon fáj 
az, hogy elesett 750 pengőtől s ezenkívül az előfizetők 
után járó 15 százaléktól, ami évente több mint 1000 pen
gőt jelentett feneketlen zsebének. Hogy miért kapta ezt 
az összeget? Azért, mert ő volt az, aki címeket ragasztott 
a Fodrász Újságra. Most, efeletti fájdalmában, nem tu
dom, hogy 'hány hónapi felmondást követel. Aki most az 
ő munkáját (betölti, sem fizetést, sem felmondást nem 
követel, mert a köz érdeke ezt kívánja. Igen, ez a helyes 
felfogás. Könnyű volt a hét bőséges esztendőben oszto
gatni, de a konjunktúra elmúlt és a 'bő évek után jönnek 
a szűk esztendők. A jövő a mi kezünkbe van letéve; minél 
pontosabban fizetjük a tagdijakat, annál könnyebben 
tudjuk rendbeihozni a segélyalapot és annakidején, ami
kor mi fogunk rászorulni arra, nem mondhatja senki, 
hogy te nem fizettél, neked nem jár. Legyünk végre tisz
tában azzal, hogy mindenki csak a befizetett összeg után 
kérheti a segélyt, nem pedig az önállóságának az évei 
után. Hiszen oly csekély a tagdíj, hogy nem leszállítani, 
hanem felemelni kellett volna, hogy majd annakidején 
többet is kapjunk, mert láthatjuk azt, hogy aki segélyt 
kér, valóban kivétel nélkül rá is van szorulva. Aki pedig 
nincs rászorulva, ne is vegye föl, hadd erősödjön az alap, 
hogy öreg napjainkra legyen mire támaszkodni egy be
csületes munkában eltöltött élet után.

Mangol Miklós.

Sohasem voltam barátja a 'hosszantartó rendszernek, 
szerintem, ha valamelyiknek alkotóképessége megszűnt, 
létjogosultságának határkövéhez érkezett és nincs ok tá
vozása fölött érzelmi húrokat pengetni. Tudott dolog, 
hogy a közért való szereplésben kevés az elismerés, de 
annál több az önfeláldozó munkálkodás iránti igény és 
mindezekért a felelősség vállalása. Jogai is vannak, szó 
sincs róla, annyi önbeismerésének kell lenni, felismerni 
az időpontot, hogy mikor távozzon díszes helyéről. Tanuk 
vannak reá, hogy ez az önbeismerés az egyént sok, na
gyon sok keserűségtől mentesíti. Másrészt elvitathatatlan, 
hogy bizonyos időközök, amelyek például egy iparban 
más irányt és ízlést vetnek felszínre, indokolttá teszik, 
-hogy azok kerüljenek a porondra, akik ez ujutásoknak
képviselői. Megnyugtató választ ad erre mindenkinek a 
Fodrász Újság- bán megjelenő híradások sorozata, 
amely fokozódó érdeklődést vált ki a szakmai társadalom
tól. így már sokoldalúságánál fogva is riadóként hatott 
rám az a ,,Programm“ , amelyet ipartestületünk elnöke, 
szakmájának jövő 'boldogulását biztosítandó, maga elé 
tűzött.

A közelmúltban egy már nem a fórumon levő minisz
ter kérésünket azzal tagadta meg, hogy az iparosság ne 
szaladgáljon jelszavak után, hanem törődjön a maga ba
jaival, tanuljon, hogy tisztán láthasson és akkor magára 
fog találni. Nagyon találó szavak, mert az erők szétfor- 
gácsolása megakasztója a legszebb célkitűzéseknek. Jól 
jegyzi meg M-üller ipartestületi elnök ur, hogy csakis a 
magára találás fogja eredményezni az egy frontot képezők 
harcrakészséget és akkor el -fogjuk érni kívánságainkat, 
mert akkor mink leszünk az erősebbek. Csakhogy az ilyen, 
egy iparnak további fönnmaradását biztosítandó munkál
kodáshoz nem elég csupán csak egy vezérmunkásnak am
bíciója, ehhez egy megértő, lelkes és tettrekész, együtt
működő egész seregre van szükség, mert ez a győzelem
nek előföltétele. Ezek a komoly, intő szavak mély bete
kintést engednek egy az iparáért rajongó és minden ál
dozatra kész férfiúnak lelkületébe és most a szakma hoz
zátartozóin a sor, hogy önmagunkhoz méltó magaslatra 
helyezkedve, kivegyék részüket az általa hirdetett hatal
mas programúinak megvalósításáért.
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A kisiparosság sohasem bővelkedett vezéregyénisé
gekben, és -habár a sokaság közül mindig sikerült egy 
több-kevesebb rátermettséggel -birót kiragadni, annak 
becsületes törekvéseit sokszor éppen iparostársai gáncsol
ták el. Hány szép elgondolás vált igy semmivé. Arra 
azonban jók_voltak ez örökös torzsalkodások, hogy életre- 
hi-vói legyenek ama hangzatos nevű és különböző politikai 
színárnyalatokban bővelkedő egyesületeknek, amelyeknek 
élősdisége rendszerint akkc-r lép előtérbe, amikor saját 
önös céljaik diktálják, hogy az iparosság ne találjon ma
gára. Emlékezzünk a kézmüveskamarák felállításának tra
gikomédiájára és a még mindig vajúdó ipartestületi re
formra. Mindennek tetejébe kapunk most -egy olyan köz
ponti szervet, amely sem testünknek, sem lelkünüknek 
nem használ. Először nem vállalhatunk több teherviselést, 
másodszor pedig, mert az egyedüli helyes és célravezető 
megoldást, mellőzték és igy ez közmegnyugvást a kézmű
ves kisiparosságban sohasem kelthet. így vagyunk a ma
gunk portáján is, elszórtan ide-oda imbolyogva a gáncsve
téseknek elejét venni nem leht, óriásilag elszaporodtunk és 
az ebből keletkezett viszályok oly tűrhetetlen helyzetbe 
hozták iparunkat, amely már nemcsak az anyagi végomlás, 
hanem az erkölcsi züllés hatását is jelzi.

Helyes felismerését látom a bajoknak abban, hogy 
az Elnök ur programmjának homlokterére helyezte a két 
ipartestületnek egyesítését és a Mesterszövetség hatéko
nyabb megszervezését. A sokaságot társadalmilag és ipari
lag egyesíteni kell, mert csak a lelki vonzódás képes a rideg 
üzletiséget ellensúlyozni, esetleg aloktásra bírni. Tisztázva 
szeretném látni e két fogalmat, mert ennek hiánya váltja 
kia félreértések zömét, ez, sajnos, egyik szomorú tan-uság- 
tétel amellett, hogy szaktársaink nem igen foglalkoznak 
iparügyekkel. Pedig a kényszer és idealizmus közti vonat
kozások -ismerete szükséges előfeltétele annak, h'cigy ítélőké
pességünket a helyes útra terelje és gondolatainknak szár
nyat adjon. És itt állj-unk meg és szálljunk egy kissé ma
gunkba. Hiszen annyira szegények vagyunk, általános 
viszonylatban is olyan parányi tényezők — szeretettel és 
kölcsönös megbecsüléssel keressük és egyengessük az egy
máshoz vezető utat, ne felejtsük el, bűnözők vagyunk va
lamennyien a múltért és a jelenért. Hát a jövő nemze
déket is -meg akarjuk terhelni vétkeinkkel? Iparunk ol
tára előtt kell találkoznunk, hogy elkövetett hibáinkért 
föloldozást nyerhessünk; csak ez hozhatja meg a lelki 
nyugalmat és csak ennek nyomán fakadhat az áldásthozó 
munkakedv.

Ha az emberiség nem szorult volna arra, hogy 
a munkája után megéljen, ma nem beszélhetnénk kultú
ráról. Csak a munka és annak eredménye szülte az em
berek önmegbecsülését és ösztönzi őket arra, hogy a tö
kély magaslatára emelkedjenek.

Dunántúli.

Önnek feltétlen m egnyugvást biztosit, ha

borotváit és e g y lb  gépeit

FLASNER LAJOS
utóda a
ÍOO éves
FISCHER A. FIA
m üköszörüsnél javittatja, 

Budapest, V i l i . ,  József-köruí 17.
Nagy áru r?ktár!
Szakszerű munka! Szolid árak! 
Vidéki megrendeléseket soronkívül 
intézek el.
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Szebb jövő küszöbén.
Régi olvasója vagyok a Fodrász Újságnak de méír 

°'-v ko“ oly,.e8, tökéletes, komoly férfiakhoz illő cikkeket
számban  ̂ “ lkalmam olvasni- mint az augusztus B-iki

Boldogan veszem a tollat kezembe, mert látom, hogy 
mar nem üres szalmacsépelés, hanem komoly munka 
folyik.

Kezdve a vezércikktől végesvégig csupa jóindulat és 
a tényék alapos ismerete sugárzik minden betűből.

Már látni vélem, hogy a közeljövőben a fodrásztár
sadalom egy óriáslépést tett a jobb jövő felé, mert végre 
elérkezett az idő, amely kinyitotta a szemét a t. segédi 
karnak is, akik, habár elég sokara, de talán mégsem túl 
későn felajánlották segítő kezüket az ipar megmentési 
munkájához. Ez olyan bölcs gesztus a józan segédektől, 
amelynél bölcsebbet el sem képzelhetek.

Vegyék is elő a jobbik eszüket és lássanak hozzá 
teljes erejükkel az élősdi növények kiirtásához, melyet a 
múlt kertészei termeltek, mert ha soká késnek, már min
den késő lesz.

Most pedig itt az alkalom. Olyan emberek vették ke
zükbe a jövő irányítását, akiknek megadta a teremtő a 
tehetséget, csak jóindulatú tábor kell a hátuk mögé!

Mutassák meg a fodrászmunkások, hogy komolyab
ban veszik a jövőt és tudatában vannak annak, hogy 
szél ellen pipálni nem lehet, mert az megbosszulja magát.

Vájjon mit szólna a fodrász, ha a szűcs arra akarná 
őt presszionálni, hogy a kánikulában 'bundát viseljen? 
Ugy-e, azt mondaná, hogy a szűcs bolond. És ugyanezt 
mondja a nagyközönség a fodrászra, aki a legszüksége
sebb napon elzárkózik a közönség elől.

Hiszen a mi szakmánkat nem lehet hasonlítani sem
miféle más szakmához, mert a szakáll folyton nő és badar
ság a közönségtől azt kívánni, hogy éppen vasárnap gyá
szoljon, hiszen ma már nem ott tartunk, hogy az ember, 
ha már tulhosszunak találta szakállát, alátett egy követ 
és a másikkal ráütött. Napjainkban már olyan emberek 
is akadnak, akik naponta kétszer: reggel és este beretvál- 
koznak. Most elképzelik, hogy ezek a mi szépségünkért 
éppen vasárnap gyászolni fognak? Nem! Az az iparos, 
aki még annyi intelligenciával sem rendelkezik, hogy 
tudatába legyen, mikor van szükség az ő produktumára, 
az jobb, ha nem bitorolja szakmáját, hanem elmegy egy 
melegebb éghajlat alá. Mert őseink megfordulnak sírjuk
ban, ha megtudják, hogy a modern kor szülöttei ily bar
bárán visszaélnek az általuk kreált kenyérkereseti for
rással.

Hála Istennek, a korszakalkotók, akik ezt a kétes 
illatú korszakot alkották, már levitézlettek, s most egy 
emberségesebb korszakot kell teremteni, mely sokkal 
nehezebb, mert lefelé könnyebben csúszik minden, mint
felfelé.

De én száz százalékig bízom a jóindulatú vezetőség
ben és az alaposan megtáncoltatott fodrászokban, mert 
ha ez az iskola sem volt elég a bajok felismerésére, akkor 
jobb, ha sutba dobunk mindent és hagyjuk, legyen, ami
nek lenni kell. Csakhogy az keserű lesz.

Engedjék meg, hogy szerény elgondolásom szerint 
tegyek egy indítványt, milyen alapon remélem én az ipar
talpraállását mindnyájunk részere. ,

1. Visszaszerezzük a vasárnapi munkalehetoseget, 
mely minden segédet és tanulót bedirigál az üzletbe. Azok 
az emberek, akik vasárnap gzek által lettek illegitim u on 
kiszolgálva, egész biztosan nem fognak szőrösen várni, 
imig délután valamikor előkerül az üzletből a kontár ur 
vagy hölgy és kiszolgálja őt, hanem bemegy az uz ej e 
és helyébe viszi gazdának, segédnek s tanulónak egyaran 
a (megérdemelt keresetet, úgy, mint az a regi jo 1 o 
ben volt.

2. Ha az üzlet forgalmasabb, az csak természetes, 
hogy a munkanélküli segédek is sorra kerülnek, még 
pedig a kezdetben mint kisegítők s később mint stabilok, 
mert a gazda úgysem bírja egyedül a világot felfalni.

3. Ha már nagyobb kereslet mutatkozik a segédek 
iránt, a segédi kar nem lesz kitéve annak a szégyenletes 
dolognak, hogy, mint azt most teszi, üzletről-üzletre sza
lad és felajánlja szolgálatát heti 2— 3 pengőért, sőt sok 
esetben ingyen, csupán a borravalóért.

Uraim, ez már csakugyan minden emberi méltóságon 
aluli, s ha ez tovább igy megy, a legszégyenletesebb dolog 
lesz fodrásznak lenni. De ezen is lehet segíteni. Elsősor
ban fékezzük meg a túltermelést, mert már régen túlteng 
a tanulógyártási kultusz. Maguk a segédek követeljék 
ennek a fékezését!

Figyeljük csak a növényvilágban a szamárkórót, az 
is egy tövises növény, de mert vadon bárhol megterem, 
értéktelen semmi. Ugyanakkor a kaktuszok szintén tüskés 
növények, de mert nevelésük, tenyésztésük kertészi szak
tudást igényel, tehát nagyértékü és becses növénynek 
tiszteli mindenki.

Ugyanúgy vagyunk az ásványvilágban a gránitkővel, 
mert rajta taposunk, értéktelen, semmi az aranyhoz ké
pest, mely szintén csak ásvány, de ritkább, és az előállí
tása körülményesebb és drágább mint a gránité.

A jövőben tartsuk kötelességünknek mi is, iparunk 
terén értékesebb és nemesebb generációt nevelni, mert a 
jelen szomorú tapasztalatok elég világosan bizonyítják, 
hogy a dudva úgy elhatalmasodott, hogy a nemest már 
majdnem teljesen kiöli.

Tehát szaktársaim gazdák és segédek egyaránt, has
sunk oda teljes erőnkkel és tudásunkkal, hogy elejét ve
gyünk a jövőben egy olyan cikk megjelenésének, mint 
amilyet ami magas szellemű Bak István cikkírónk augusz
tus 5-iki számban írni volt kénytelen.

Magam is osztom a nézetét, egy ipart oda kell fe j
leszteni, hogy büszkék lehessünk rá, nem pedig lezüllesz- 
teni, hogy szégyelni keljen azt.

A világ legintelligensebb iparosa és az intelligencia 
birtokában a legöntudatosabb iparosa kellene hogy legyen 
a fodrász, mert senkinek a világon nem nyib'k alkalma 
oly közelférkőzni mindenféle rendü-rangu emberhez és 
eszmét cserélni, mint a fodrásznak, csak, sajnos, legtöbb
ször csak a léhaságot szippantja fel, de a téma értékes 
részét hagyja füle mellett tovább szállni a semmibe.

Tehát szívleljük meg nagyjaink intő szavát és le
gyünk egyek az átkos múlt eltüntetésében és egy szebb 
jövő létrehozásában.

Utódaink áldani fogják munkánk harcosait.
Isten segítségét kérem minden szaktársam ebbeli 

ténykedéséhez.
Juhász András, Budapest.

müköszörüs és késmüves-specialista.
Budapest, VII., Bethlen-u. 11.

(Keleti pályaudvarnál.)
Vállalóik minden e szakmába vágó köszörülést és 
javításokat garancia mellett. Finom acéláruk állandóan 
raktáron, úgymint: borotva, olló, zsebkés, haj vágógép, 
manikürmiiszerek, fenőszijak és fenökövek stb. legju: 

lányosabb áron kapható.

Vidéki rendelések azonnal elkészülnek.
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Mit csinálnak a tanulók 
az iskolában?

Sok beszédre adott már alkalmat ez a kérdés, külö
nösen azoknál a munkaadóknál, ahol nem teljes a megér
tés az iskolával szemben. Azonban ezen meg nem értést 
nem veszem az illetők rosszakaratának, hanem inkább a 
tanulóiknak az iskoláról való (helytelen, kérkedő informá
ciójának.

E cikkem célja, hogy a fentieket ellensúlyozzam, 
illetőleg felvilágosítást adjak azoknak, akik az iskolában 
tartandó szokásos mesteri értekezleten nem szoktak meg
jelenni.

Vegyük igen röviden sorra.
Hetenkint egy hittanórában kap erkölcsi oktatást a 

tanuló. Ezt, aki egy keveset is törődik a tanulójával, nem 
tarthatja fölöslegesnek.

A következő tantárgy a magyar nyelv, üzleti levelezés 
és fogalmazás. Ha valakinek, úgy az iparosnak igen fon
tos, hogy gondolatát szóban és Írásban helyesen tudja ki
fejezni. Ha megfigyeljük kezdő tanulóinkat —  akár a 
négy középiskolát végzettet is —  alig tudják az életben 
előforduló hivatalos nyomtatványokat kitölteni, nem 
szólva az egyszerű levélírás, vagy más hatósági irat el
készítéséről. Csak gondoljunk vissza azon öregekre, akik
nek nem volt módjuk a négy falusi elemi iskolánál többet 
végezni, vagy a kevés osztályt végzett fiatalokra, kiknek 
leveleik majd mind szószerint megegyez értelemzavaró tar
talom és helyesírási hibában. Ennél már ma haladottabb- 
nak kell egy iparosnak lennie.

A számolásban való gyakorlatlanságát vagy épenség- 
gel tudatlanságát — azt hiszem —  különösen az iskola 
ellenségei nem egyszer kellemetlenül tapasztalhatták ön- 
magukon. Ki tagadhatja, hogy a mai iparos megélhet a 
négy alapművelet biztos tudásán kívül a százalékszámí
tás, kamatszámítás, keverési és társasági számítások nél
kül. Miért kell, hogy a saját kárán tanulja meg a kalku
láció szükségességét? Nem emlitem a rendszeres könyv- 
vezetést, amelynek talán ma még ez iparban nincs nagy 
jelentősége, illetőleg nem érezhető a hiánya, de ki tudja, 
mit hoz a jövő.

A történelem, földrajz, alkotmánytan, egészségtan-ra. 
a fölületesen gondolkodó egy kézlegyintéssel felel.

Nem hiszem, hogy az iparában elmélyedő iparos ne 
legyen kiváncsi iparának fejlődésére. Hogy tud pl. egy 
kuruckorabeli hajviseletre rendelést elfogadni, ha a ku- 
ruckorról akkor hall először. Hogy mer munkahelyéről ki
mozdulni, ha azt sem tudja, mi a lakóhelyének legköze
lebbi községe. Iparának hol vannak gócpontjai, ahonnét a 
saját üzletébe is átültethetne életbevágó dolgokat.

Ki az, aki az alkotmány tant szükségtelennek tartja, 
csak amikor egy nagykorusitás, üzletnyitás vagy letele
pedési engedélyre van szüksége, akkor tehetetlenségében 
és tudatlansága miatt drága pénzen fizeti meg a tanács
adást, hogy hova kell folyamodnia, mit kell tennie.

Az egészségtan tanulása a fodrásznak nélkülözhetetlen 
tárgya. Nemcsak a saját egészsége megóvása, hanem a 
betegség terjesztésének még a látszatát is el kell kerülni 
a fodrásznak, mert különben exisztenciája forog kockán.

Az elméleti tárgyak közül még a technológia volna 
hátra, amelyről szólni kellene. Itt elégnek tartom, ha a 
fölvett anyagot fölsorakoztatom. Annak eldöntését, hogy 
szükség van-e reá, a munkaadókra bízom.

A II. osztályban: A 'bőr, a haj ápolása és ápoló sze
reik, eszközeik és szerszámaik.

III. ostályban: A szappanok, illatszerek, púderek.
Hajviseletek. Speciális gépek és eszközök. A fodrászipar 
története. Kozmetika. Fertőtlenítés. #

IV. osztályban: Kiszolgálás. Üzleti berendezés. Ke
reskedelem. Parókakészitések.

Utolsónak hagytam a rajzot, amely a fodraszipar ma 
már nélkülözhetetlen tárgya, amely a szakoktatás segítő, 
kiegészítő része. Hogy mi a célja a 1 ajzoktatasnak, azt 
már e szaklap egy régebbi számában röviden kifejtettem, 
ma csak az anyagot sorolom fel. ,

Mindenik osztályban a cél nem a külső látványos
ságba ímenő rajzolás, hanem a tervezés elősegítése, az 
ízlés, látás és kézügyesség fejlesztése.

I osztályában i Ez az osztály csak a szakoktatás olo-
készítő, bevezető osztálya.

Itt kimondottan szakrajzolással nem foglalkozunk. 
Ebben az osztályban a rajzolási készség a kézügyesség, a 
szemimérték fejlesztése a fő  cél. Rajzolási anyaga is ehhez 
igazodik. Kezdetben egyenes és görbevonalak, imajd ido
mok és térkitöltések szerepelnek. Mindenütt persze a fő- 
motivumok azok a vonalak, amelyek a későbbi szakrajzo
lásban gyakrabban fordulnak elő.

II. osztályban kezdődik a tulajdonképeni szakrajz- 
tanitás. A szakrajzban előforduló jellegzetes alapelemek 
ismétlésével kezdjük és ezek különféle alkalmazása az ipar 
körében.

III. osztályban: Bajusz, szakálfazonok. Parókaszabá
sok. Egyszerűbb frizura tervezések.

IV. osztályban: A parókaszabások folytatása. Modern 
frizurák. Történelmi frizurák.

A rajzosztály anyagához kapcsolódik a műhelygya
korlat. Ezen az órán szakember vezetésével gyakorlati 
munkát végez a tanuló.

Tóth Árpád,
főv. fodrász ip. t. isk. igazgató.

A  vasárnapi m unkaszünet ellen .
Amikor ezen kérdést a fővárosi szaktársak ismétel

ten napirendre tűzték és mint létkérdést akarják ezt el
dönteni, nekünk vidéki fodrászoknak is volna pár sza
vunk hozzá. És pedig azt kívánjuk, hogy minden rendel
kezésükre álló eszközzel azon legyenek, hogy a vasárnapi 
munkaszünetet megszüntessék. Ne higyje azt senki, hogy 
a vasárnapi munkaszünetiből eredő káros kihatás helyi 
jelenség. Nem! Ennek káros kihatását az ország teljes 
fodrászsága erőesn érzi!

Ezért minden szaktárs tartsa erkölcsi kötelességének 
a helyzet komolyságát felismerni és az alá a zászló alá 
tömörülni, amelyre már fölirták:

Dolgozni akarunk ! ! !
Tudom, hogy ezen soraim miatt ellenségeim akadnak. 

De meghunyászkodó kuvasznak kellene lennem, magamat 
örökké az önvád terheivel illetni. Ha nem állanék fővárosi 
szaktársaim mellé a vasárnapi munkaszünet elleni küzdel
mükben. És mint konkrétumot az alábbiakkal leszögezem:

Vendégeim közül többen a fővárosban nyertek alkal
mazást. Ha ezek az urak most látogatóba vagy egyéb más 
oknál fogva hazaérkeznek, ezeknek már nincsen szüksé
gük a fodrászra, mert fővárosi szaktársaink a vasárnapi 
munkaszünet mellett, kiképezték őket ,,Gilette“ -meste- 
rekké.

Ezek a volt vendégeim elmondották továbbá: amennyi
ben vasárnap nem lehet borotválkozni, a házaló segédeket és

1 Nagy István-féie borotvák, ollók, Javításokat pontosan (
ondolálóvasak eszközlök. ||

!| V .,S z I g e t ~ u i c a  1 5 /b . a  legjobbak! Speciális vas köszörülése 1 
párja P 2.80. I
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inasokat jobban kell megfizetni; meg is fizették, amig az 
ö fizetésüket is le nem csökkentettek. De hogy most már 
a kényszei hatása alatt önként adódott, 'hogy borotvál
kozni megtanuljanak; igy már a fodrászt csak hajvága- 
táskor veszik igénybe. Ezt beszélte el egyik vendégem, 
akiről sóba nem hittem volna, hogy szakállát Gilettéveí 
megborotválja.

Szaktársak, a vasárnapi munkaszünet a fodrászipar 
rákbetegsége! És a biztos halállal küzdő beteget, a be
csületest, a jóhiszemüt (tisztelet a kivételnek), kihasz
nálják, kizsákmányolják a keblünkön melengetett kígyók! 
Mindenkinek tisztelem a meggyőződését, de be keli is
merni, be kell látni, hogy a vasárnapi munkaszünet a 
fodrásziparban fönn nem tartható; mert mig minden más 
foglalkozási ágban szinte természetszerűen adódik a hét 
szombat délutáni elszámolása, a fodrásziparban ugyanez 
öngyilkosságot jelent!

Ezt a beteg ipart minden körülmények közt meg kell 
menteni. Kultúra és jólét szerintem ott van, ahol munka 
van. 'Segítőtársaink ne legyenek házaló konkurrensek, de 
a kölcsönös megbecsülés a munkakedv legyen útmutató. 
Higyjék el, szaktársaink és segédtársaink, a betegség ra
gályos is. A konjunktúra kihasználása sem lehet örök- 
életü. És 'ha most sem sikerül a beteg talpraállitása, 
együtt pusztulunk e l!

Mihályi Károly szaktárs ur munkaidő 'beosztási ter
vezetét ajánlom a megtartandó nagygyűlésen elfogadásra.

Cselényi Lajos, foclrászm. ( Tállya).

Drága tanulságok*
Mint hervadó virág, vagy mint sorvadó mezei nö

vény, ahogyan várja az üdítő harmatcseppet,, vagy az uj 
élet erőt nyújtó nyári esőt, úgy várta és remélte a fővá
rosi fodrásziparofíság is Szent István heteinek és napjá
nak a hervadt forgalmat felüditő gazdasági lendületét, 
amely sajnos, mint az eredmények bizonyítják, ipa
runkba sem következett be, de megjött helyette az a régi 
paragrafus, amely a maga ridegségével egyenesen ellen
tétben áll, úgy az ipari, mint az iparosi érdekeinkkel.

Harminchat órán át zárva kellett tartani üzletein
ket, akkor, amikor a fővárosban legnagyobb az idegen- 
forgalom. Hiába hozott fel ismételten és kellő időben 
iparteetületünk Elnöksége ez ellen érveket, illetékes he
lyen a megértés helyett csak paragrafussal mértek vá
laszt, amelynek eredménye megint csak a vándoriparosok
nak a házaló úri- és nőifodrászoknak kedvezett.

Drága tanulságok ezek, minden az üzlet fenntartási 
költségterhek alatt roskadozó iparos számára, de von
juk le a tanulságokbóll végre a cselekvés órájának szük
ségességét.

Tömörüljünk. Ipari szervezeteinkbe, hogy igy egye
sült erővel vívhassuk ki a reánk következő és minden 
eddiginél nehezebbnek ígérkező tél előtt még a mind- 
annyióink létérdekét súlyosan sértő vasárnapi munkaszü
neti rendelet megváltoztatását.

Uraim, intő jelek kényszerítenek bennünket a hat
hatós cselekvésre, már a főváros legfrekventáltabb he
lyein is szűnnek meg fodrászüzletek. Évtizedes cégek sem 
tudnak ellentállni a mai viszonyoknak, tehát a körülmé
nyek arra kényszerítenek bennünket, hogy fokozott erő
vel induljunk harcba megértetni fent és lent egyaránt, 
azt a tanulságot, hogy iparok és iparosok sorsat sokkar 
helyesebb volna az elvi irányok helyett az élet követelmé
nyeinek és az ipar érdekeinek megfelelőbb kívánalmai 
szerint kormányozni.

Fridrich Ferenc

SCHÜTZER ,.ö T T O K O N  BOROTVASZAPPAN A 
VEZETŐ MARKA.

A sülyedő hajóknál*
Forrón süt le az augusztusi nap a főváros utcáira, a 

borbélytányérok visszatükrözik meleg fényét a sétáló 
emberekre.

Gyalázat, hogy mit hirdetnek ezek a tányérok, igaz, 
még nem mindegyik, de sajnos ás volna, ha még nem vol
nának ebben a szakmában öntudatos emberek. Öles be
lükkel hirdetik a piszkos konkurrenciát, hogy az ember 
megbotránkozik azon, hogy nem veszik ezek az urak sem
mibe a vezetőségnek a keserves és fárasztó munkáját. 
Már nem elég a kirakat, vagy az üzletajtó két szárnya, 
hanem még már a járdákat is igénybe veszik. Csodálom a 
hirdetővállalat figyelmetlenségét, hogy nem adóztatja 
meg az ilyen hirdetést, mikor az embernek még egy kis 
világító lámpáért is adót kell fizetni.

Szegény ipar, ugye nem hitted Volna még ezelőtt egy 
jó pár évvel, hogy kiket veszel szárnyaid alá, hogy kiknek 
adsz majd tisztességes kenyeret. Nem hitted volna ugye, 
hogy te tisztességes vagy, csak akik téged űznek, azok 
nem becsülik meg a te utánad járó, verejtékező munká
juk gyümölcsét.

Eldobják maguktól, mintha nem is abból élnének.
Sajnállak, mert sokat szenvedtem érted, sajnállak, 

mert te utánad élek, sajnállak, mert sajnálnom keli téged.
Úgy veszem ezt az ipart, mint egy süllyedő hajót, 

hogy hiába van neki jó vezetője, hiába akarná megmen
teni, pedig még meg lehetne, mikor a segítő legénység a 
saját hajóját még nem hogy emelné kifelé az örvényből, 
hanem még jobban és jobban nyomja lefelé a mélységbe.

Hát én azt mondom, tisztelt uraim, hogy szégyelje ma
gát az, aki nem segítségére, hanem elnyomására siet en
nek a hajónak, amely hajó a mi életünk, amely a mi csa
ládunkat tartja el. Idéznem kell Tompa Mihály a ,,A gó
lyához" címzett versének egy részét, amely azt mondja: 
„Ébredjetek! Mert pusztulunk, vesszünk, mint oldott kéve 
széthull nemzetünk!" Mi is ébredjünk, mert széthull 
iparunk.

Ne szégyelje senki sem azt a kidolgozott és a nagy 
többségtől elfogadott árakat megkérni és azokat öles be
tűkkel kiirni a járdára, ha még adót is kell utána fizetni, 
mert meglesz a gyümölcse. És akkor, ha ez igy meglesz, 
felemelt fővel járhat és kelhet minden szaktárs, nem pe
dig elbújni egymás elől, mert szégyelheti is magát.

Nagyon szép és szívhez szóló cikkek jelentek meg a 
multhónapi szaklapunkban úgy a Molnár, Mangol mint a 
Fried szaktársaktód, el lehet olvasni mind a hármat és 
magáévá is teheti, aki esetleg sértve érzi magát miatta.

Gyönyörű ez az ipar, de még gyönyörűbb, ha meg 
tudunk belőle élni és ez pedig csak tőlünk függ, mert 
ahogy a közmondás is mondja, hogy „Ki mint veti ágyát, 
úgy alussza álmát". Vessük mi is jól, tisztelt szaktársaim, 
ne tapossuk sárba vezető embereinknek a keserves és fá
radtságos munkáját, mert ha sárba tapossuk, elvesszük 
nekik minden kedvüket a munkától és akkor pedig jaj 
ennek a szegény iparnak, de még sokkal nagyobb jaj lesz 
az űzőinek.

Ki tehát a rendes árakkal az utcára és ha ez meglesz, 
mint jó kollégák fogunk egymással kezet, úgy az olasz- 
tálynál, mint bárhol másutt. De ha nem, akkor átmegyünk 
lehajtott fejjel, hogy ne ás lássuk a másik oldalon az 
ilyen szaktársat.

Tolvaj Sándor.

I^ K o I I e r  M . é s  Társa I
Uvegcsisxoló- és itilcörlcésxitö-ielep H

E l v á l l a l :  mindennemű üvegcsiszolást, tükörboritást
valamint régi, foltos tükrök újra átalakítását a legjutá- R 
nyosabb árak mellett. _ _ _ _ _  1
Budapest, VII., Hársfa-U. 40. Tel.: József 378—59. |
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Tárgyalások az OTI-val*
Ipartestületünk vezetősége a következő levelet in

tézte az Országos Társadalombiztosító Intézethez:
Az Országos Társadalombiztosító Intézet 

tekintetes Igazgatóságának
Budapest.

A fodrászipartestület 1930-ban állapodott meg utol
jára a segédi kar kiküldötteivel az Országos Társadalom
biztosító Intézet járulékainak ügyében. Ezen két év óta 
a gazdasági helyzet annyira megromlott, — százalékban 
több mint 50 százalékkal —  melynek alapján azzal a 
tiszteletteljes kéréssel fordulunk a tekintetes Igazgató
sághoz, méltóztassék a munkásaink után fizetendő járu
lékokat leszállítani.

Legnagyobb sajnálatunkra a segédi kar központjá
val nem tudtunk megállapodásra jutni abban a tekintet
ben, hogy közös plattform alapján tegyük meg előter
jesztésünket, ez azonban nem lehet oka annak, hogy ne 
kérjük a járulékok leszállítását, annál is inkább, mert 
munkásaink nagy része szintén ragaszkodik a járulékok 
leszállításához.

A mai gazdasági helyzet folytán munkásaink is 
csak a legminimálisabb fizetésben részesülhetnek —  sok 
helyen egyáltalán nincs fizetés —  és sok esetben a reá
juk eső illetményt le sem tudjuk vonni tőlük, a leg
szerényebb megélhetésük érdekében.

Viszont tudomásunk van arról is, hogy mily nagy 
hátralékban vannak ipartestületi tagjaink az Országos 
Társadalombiztosító Intézetnél a mai rossz gazdasági 
helyzet folytán, amely hátralékot semmi körülmények 
között megfizetni nem tudják.

Szerény véleményünk az, hogy inkább egy olyan 
járulékfizetésre vonatkozó megállapodás álljon fenn, 
amit be is tudunk tartni, mint egy olyan, amelyet vál
lalni képtelenek vagyunk.

Fentiek alapján ipartestületünk azzal a tisztelet- 
teljes kéréssel fordul a tekintetes Igazgatósághoz, hogy 
a tanoncainkat, akik ma igazán csak filléreket keresnek 
és fizetésük semmi sincs, az I. osztályba, a manikűrösö
ket a II. osztályba, az ifjú segédeket 24 éves korig a 
III. osztályba, a 24 éven felülieket pedig az V. osztályba 
sorozni méltóztassék, annál is inkább, mert ez felel meg 
a mai kereseti lehetőségnek és ezen osztályozással az 
adminisztráció megkönnyitéséhez vélünk hozzájárulni.

Abban az esetben, ha a tekintetes Igazgatóság ezen 
álláspontunkat nem tudja magáévá tenni, úgy feltétle
nül ragaszkodnunk kell a tényleges fizetések bejelenté
séhez és ennek alapján a járulékok kivetéséhez.

Müller Károly.
Értesítjük szaktársainkat, hogy az OTI-val a tár

gyalások folyamatban vannak és a kilátás az, hogy 
rövid időn belül megegyezés fog létrejönni.

Fontos tudnivalók. Aki a „Fodrász Ujság“-ot kézbesítési 
zavarok nélkül akarja olvasni, az teljesítse pontosan az elő
fizetési kötelezettségét és jelentse be a kiadóhivatalban az eset
leges címváltozásait. Aki a „Fodrász Ujság“-ban apróhirdetést 
óhajt közzétenni, az minden hó 25-éig küldje be az apró

hirdetés szövegét, amelynek az ára szavanként 10 fillér. Az 
apróhirdetési dijat lehet levélben a szöveggel együtt beküldeni, 
de csak 10 filléres postabélyegekben. Aki a hirdetés szövegével 
egyidejűleg nem küldi be a hirdetési dijat, annak hirdetését, 
technikai okokból, nem közölhetjük. Aki a hirdetését tartal
mazó lappéldányt is kívánja az a hirdetés diján felül még 80 
fillér értékű bélyeget küldjön és jelezze, hogy a lapot küldjük 
neki. A „Fodrász Újság kiadóhivatala.

HÍREK.
Mesterek és segédek továbbképzötanfolyama. Ipartcsüü- 

1 etünk vezetősége elhatározta, hogy a segédek részére október 
3-iki kezdettel háromhónapos (október, november és december) 
szaktanfolyamot rendez. Beiratási dij 30 pengő. A második tan
folyam 1033 február, március és áprilisban lesz. Beiratási dij 
szintén 30 pengő. Úgyszintén a mesterek részére is rendeznek 
egy tanfolyamok de csak az esetben, ha megfelelő számban je
lentkeznek! A tanfolyam négy hónapig fog tartani. Beiratási
dij 40 pengő.

Esküvő. Ángyán Béla és neje szül. Göbel Mimi 
örömmel értesítik, hogy leányuk, Ipy és Hangya Márton 
fia József egybekelési ünnepélyüket tartják folyó hó 18-án 
délután 5 órakor a Rákócziánum-kápolnájában (Heltai 
Ferenc-u. 37. szám alatt).

— Derekegyházi nemes Szöcskéi László és neje, Mar
git Leányának Narday József úrral, augusztus 25-én, este 
bét órakor a krisztinavárosi templomban volt a fényes esküvője, 
amelyen ipari kiválóságaink nagyszáma és a barátok és tiszte
lők serege jelent meg. Az uj párnak sok boldogságot kívánunk. 
— Ugyancsak Mangol János szaktársunk fia, Jenő, augusztus 
20-án a pestszentlőrinci róni. kath. plébánia templomban oltár
hoz vezette Iliid Ilonkát. Sok-sok boldogságot kívánunk az ifjú
párnak.

Tárgyalások a segédek szakegyletével. A testület vezető
sége és a segédikar kiküldöttei között még állandóan folynak 
a tárgyalások, egy kollektív szerződés megkötése irányában. 
Mind a két részről a legnagyobb jóakarattal és megértéssel 
viseltetünk az ügy iránt és feltételezzük, - hogy teljes ered
ményre is fognak vezetni, mert az ipar mai súlyos gazdasági 
helyzetiben mind a két részről az a szent meggyőződés, hogy 
csakis munkaadó és munkásság között harmonikus és becsü
letes megértés alapján lehet segíteni.

A ni. kir. Honvéd Ludovika Akadémia IT. főcsoport gazda
sági hivtala (II., Hidegkuti-ut 28.) az 1932/38. évben végzendő 
borbély- és fodrászmunkála ok elvégzésére versenytárgyalást 
hirdet. Részletes feltételek az Akadémia gazdasági hivatalában 
hétköznapokon 8-tól 12 -ig kaphatók, melynek alapján a zárt és 
lepecsételt Írásbeli ajánlat f. évi szeptember hó 1'5-én 10 óráig 
az Akadémia gazdasági hivatalában beadandó.

A tanoncokról. Ismételten figyelmezteti a testület a tanonc- 
tartó mestereket, kisérjék a leggondosabb figyelemmel, járnak-e 
a tanoncok pontosan az iskolába. Tudvalevő, hogy a mulasz
tásokért a mestereket vonják felelősségre.

Az uj képességvizsgáló állomás. Az Országos Társadalom
biztosító Intézet szeptember 1-től 18-ig, a városligeti Iparcsar
nokban rendezendő) Országos Kézművesipari Kiállításon, képes
ségvizsgáló állomást rendez be, amelynek hivatása az, hogy je
lentkező ifjakat megvizsgálja, mily foglalkozás megtanulására 
felelnek meg leginkább. Egyúttal gondoskodni kívánunk arról, 
hogy az alkalmasnak találtak az ipari pályán, mint tanoncok 
elhelyeztethessenek.

Felhívjuk tehát a t. Kartársak figyelmét a kiállításon 
résztvevő képességvizsgáló állomásra és felkérjük őket arra, 
hogy tanonicigényüket az Országos Iparegyesülettel közölni 
szíveskedjenek. A közvetítés természetesen semmi néven neve
zendő költséggel nem jár.

Szükségtelen hangsúlyozni, hogy az egyre nehezedő verseny- 
viszonyokra való tekintettel mennyire fontos, hogy a kézműves- 
ipart oly egyének űzzék, akik arra a legalkalmasabbak, meny
nyire fontos tehát a tanoncokat, akik a jövő generációt fogják 
alkotni, tüzetes vizsgálattal helyesen kiválasztani. Az a remény 
tehát, hogy a magyar kézmii iparosság érdekeit szolgáló akció 
az iparosság részéről rokonszenvre, támogatásra talál.
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Kézműipari kiállítás. Az Országos Iparegyesület remlezésé- 
ben, a városligeti Iparcsarnokban, szeptember 1 -én nyílt meg 
az Országos Kézműipari Kiállítás, amelyen 1300 magyar iparos 
vesz reszt. A kiállítást Kenéz Béla kereskedelmi miniszter nyi
totta meg, aki elismeréssel nyilatkozott a kiállítás nagyszerű 
anyagáról és a magyar iparosság élniakarásáról. A kiállítás 
hosszabb ideig nyitva marad és felhívjuk szaktársainkat, hogy 
a kiállítást okvetlen nézzék meg, mert ott sok a tanulni való.

Tanonczáróvizsga. IipartestületUnk vezetősége a tunonczáfő
vizsgát szeptember 6-án, kedd este 8 órakor Ipartestületünk 
helyiségében tartja meg.

A segédek szakegyletének szakiskolája. Kaptuk az alábbi 
levelet: „Igen tisztelt Szerkesztő Ur! A segédek szakegylete 
egy szakiskolát tart fenn, ahol a tanoncoik oktatásban része
sülnek. ‘Hogy milyen ott a tanítás, vagyis milyen szellemű, azt 
a Szerkesztő Ur elképzelheti. Minthogy sem én, sem mester
társaim többsége ezt a tanítást nem látjuk jószemmel és az ott 
meghonosodott szellemet perTiorreskáljuk, felkérjük úgy az 
ipartestület vezetőségét, mint tanonciskolánk tanári karát, 
hogy minden eszközzel Ihassanak oda, hogy ezek a fiuk ne lá
togassák tovább a segédek szakiskoláját. Kiváló tisztelettel: 
Nagy Sándor fodrászmester.“

Bak István. Olvasóink figyelemmel kísérhették, hogy la
punk utóbbi számaiban ezzel az aláírással mindnyájunkat ér
deklő élvezetes és tanulságos cikkek láttak napvilágot, amelyek 
minden szaktársunkban kellett, hogy érdeklődést keltsenek. A 
cikkek írója Bak  István iparostanonciskolai tanár, aki a cik
kekben kitűnő mély szakavatottságával és hivatásából folyó 
éleslátással tárgyalta a szakmai fontos kérdéseket. Éppen 
ezért erről a helyről behatóan kérjük szaktársainkat, hogy 
továbbra is kisérjék figyelemmel Bak István cikkeit, amelyek
ből mindnyájan sokat tanulhatunk.

SCHÜTZER „0 T T í) R () N Y“ BOROTVASZAPPAN A 
VEZETŐ MARKA.

Eodrás/.ok Szent István hete. Az idei ünnepségekre nagy
számmal érkeztek Budapestre vidéki szaktársak, akik felhasz
nálták az alkalmat egyúttal arra is, (hogy szakmájukat érdeklő 
dolgokról és újdonságokról közvetlen tapasztalatokat szerez
zenek. A Savoly illatszer- és pipereszappangyár rt. (Budapest,
VI., Ilövölde-tér 4.) közli is velünk, hogy üzemét és minta- 
termét sokan fel is keresték. A személyes találkozás a gyár és 
vevői közt alkalmat ad sok eszme tisztázására és a közös ér
dekek előmozdítására. Örömmel állapítja meg a gyár, hogy az 
a nagy gond, amit a Sehiitzor „öttorony" borotvaszappan gyár
tására fordít, nem téveszti el a hatását. Ma már nemcsak a 
szakma ismerte fel előnyeit minden más gyártmánnyal szem
ben, hanem közismert és keresett lett a nagyközönségnél is. 
Tehát fontos minden fodrászüzletnek, ahol Sdhiitzer „Öttorony" 
borotvaszappannal borotválnak, hogy ezt a kirakatba kitett 
Schiitzer „Öttorony" borotvaszappannal és annak dobozaival is 
hirdesse.

Külföldi honos tanoncok. Felhívjuk szaktársaink figyelmét 
arra, hogy a törvény értelmében külföldi honos tanoncokat 
semmi körülmények között sem szabad szerződtetni.

A jogutódlás kérdése. Hangsúlyozottan felhívjuk szaktár
saink figyelmét ama már általunk jelzett körülményre, hogy 
ha olyan uj helyiséget vesznek ki, amelyben már előzőleg is 
fodrász volt, két hónapon belül jogutódnak tekintendő és az 
előző tulajdonos mindenféle köztartozásért (villany, gáz, OTI- 
számla, stb.) felel. Éppen ezért helyiségbérelés esetén mindenki 
kellő óvatossággal járjon el.

Uj festék a piacon. Az „Aminol" hajfesték készítője több 
kollégánk kívánságát figyelembe véve, számos újítással a köz
kedvelt festéket most „Innocami<n“ néven hozta forgalomba; 
a régi mennyiség és sok újítás ellenére P 2.50-ért. Amidőn ezt 
szaktársainknak örömmel regisztráljuk, el nem mulaszthatjuk 
szaktársaink figyelmét felhívni arra, hogy aki folyékony fes
tékkel szép szint és bztos skert akar elérni, az használjon 
„I<nnocamin“ festéket.

H a  s s é p  sszint é s  b isztos s i l l e r t  ciltcir, £>assználion

I n n o c a m i n t
Értesítem igen t. kollégáimat, hogy az általam forgalomba hozott 

közkedvelt Aminolt több kollégám kívánságát figyelembe véve, szá-
mos újítással J l M l O C C M l í J 1

néven hozom forgalomba, a régi mennyiség és sok újítás ellenére,

P  2.50-ért
Az összes 15 színárnyalat a legolcsóbb beszerzési áron az alanti lerakatoknál kaphatók.

B u d a p e s t e n  :
Hurtl Oszkár, I., Pálya-utca 7.
Kuba Sándor, II., Csalogány-utca 52. 
Lusztig Antal, III., Pacsirtamező-utca 
Jonufz József IV, Apponyi-tér 1.
Mink Márton, V., Ripót-tköut 2G.
Pók István, V., Rudolf-tér 3.
Figaro Hölgyfodrász, VI., Andrássy-ut 
Iteiteríts Gyula, VI., Munkácsy-u. 37. 
Szabó Albert, V I , Nagymező-utca 52. 
iSilber Leó, VI., Király-utca 14.
Eiohert János, VII.. Nefelejts-utca 18.

10.

Itottmann Ármin, VJ., Teréz-körut 20. I. em. 
Halász Ödön. \ II., Csengeri-u. 26.
Ángyán Béla rt., VII., ltákóczi-nt 40.
Orosz István, VII., Károly-körut 1.
Borissá, 1’ajor, VII., Kertész-utca 23.
Fuchs és Komáromy, V ili., Népszinház-utea 16. 
Zombory Aladár, VIII., Baross-utca 40.
Földi Imre, IX., Ferenc-körut 33.
Balkányi Kálmán, IX., Üllől-ut 107.

V id é K e n  :
Újpest: Bárány Csaba, Árpád-ut 71.
Baja : Kemény József.
Szeged: Dudás Sándor, Tisza Bajos-körűt 3.Galitzenstein Ilezső VII., István-ut 36.

Vezérkópviselő: Randau László, Horthy Miklós-ut 76. IV. 1. Telefon: 581— 78. Telefonrendelé
seket azonnal leszállítom. INNOCAMIN lehuzópor P 1.20 INNOCAMIN színkártya önköltségi

áron P — .70.
A hu 1 festésnél az alap a fontos és jó alapot csak biztosan százalékolt hidrogén és szállniákkal éri el, azért érdeke, 
hogy vegye a garantált 30%-os Hidrogént. Ára 1 kiló P 4.50, 1 deci 50 fillér, a garantált szalmiak 1 deci 24 fill.

11



F O D R Á S Z  ü  J S Á O

A munkaadó felelőssége a versenyjog szempontjából. A zsű
rik és választott bíróságok állandó joggyakorlata értelmében 
az üzlet tulajdonosa illetve a vállalat birtokosa az alkalmazot
tainak verseny-törvénybe ütköző cselekményeiért nemcsak va
gyoni felelősséggel tartozik, hanem az alkalmazott által elkö
vetett cselekmény abbanliagyására is kötelezhető, hacsak nem 
111. Í ja igazolni, hogy a cselekmény elkövetését a rendes üzleti 
gondossággal sem előzhette meg.

Üzletbezárással kapcsolatos nagy iparosdemonsi ráció lesz 
szeptember 12-én a fővárosban. A kőszegi iparoskongresszus ha
tározatának végrehajtására szeptember 12 -én, hétfőn délelőtt 
10 órai kezdettel a budapesti Vigadó összes termeiben de
monstrációs nagygyűlést rendez az IPOSz. A nagygyűlés kö
vetelni fogja a magyar kézmüvesiparosság számarányának és 
gazdasági súlyának megfelelő törvényhozási képviseletet, s e 
végből az érdekképviseleti rendszer bevezetését, egy országos 
listán történő titkos választással; a kézmüvesiparnak ver
senyt támasztó közüzemek, intézeti és jóléti műhelyek, stb. 
azonnali megszüntetését; az építkezések előmozdítására alkal
mas intézkedések legsürgősebb keresztülvitelét (házadémientes- 
ség, kényszertartozás, építési anyagok árának szabályozása, 
stb.) ; a kartelek megrendszabályozását, s ha szükséges, e vég
ből a mostaninál szigorúbb törvényes rendelkezések életbelép
tetését ; az igazoltan behajthatatlan közadók és társadalom
biztosítási tartozások és az ezekkel kapcsolatos kamatterhek 
törlését; az ilyen behajtható tartozások megfizethetésére a 
folyó adók fizetésének kötelezettsége mellett öt évre terjedő 
részletfizetési kedvezmény megadását; a társadalombiztosítási 
járulékok csökkentését és ezek kamatainak 0 százalékra szállí
tását ; a kézművesipari alkalmazottaknál az aggkori biztosítási 
ágazat ifölfüggesztését; a kisexiszteneiáknak tényleges teljes 
forgalmiadómentességét, az adóáltalányok és rögzített adók 
bármikor felmondihatását, s a kézmüvesiparosok mentesítését 
a lisztforgalmiadó alól; úgynevezett inséghitelek engedélyezhe- 
tése céljára 4 millió pengő rendelkezésére bocsátását. A nagy
gyűlés nyomatékosabbá tétele céljából a nagygyűlés napján 
az iparosok műhelyeiket és boltjaikat országszerte bezárják és 
erre az egy napra alkalmazottaikat is kijelentik a társadalom
biztosító intézetből. Ennek a végrehajtása aképen történik, 
hogy az iparosok alkalmazottaikat folyó évi szeptember hó 
10-én, szombaton délután a Társadalombiztosítóból kijelentik 
és csak szeptember 13-án jelentik be újra. Nehogy ebből folyó- 
lag kellemetlenség vagy anyagi hátrány szármázhassák, szep
tember 10-én ki kell jelenteni az alkalmazott segédek munka
könyvét is, természetesen bejegyezvén abba az aznapon történt 
elbocsátást és szeptember 13-án az újbóli alkalmaztatást a 
munkakönyvbe jegyezvén, az újabb munkaviszony megkezdését 
is szabályszerűen be kell jelenteni az ipartestületnél illetve 
iparhatóságnál.

Az IPOSZ kongresszusa Kőszegen. A kongresszuson meg
jelent gróf Apponyi Albert. A kereskedelemügyi miniszter kép
viseletében Nagy Győző, a miniszterelnökség megbízásából 
Horváth Andor főszolgabíró, a megye megbízásából Hertelemdy 
Kálmán főjegyző, Jambrits Lajos polgármester és vitéz Nagy 
Miklós tanácsnok Kőszeg város képviseletében, Körmendy Má
tyás és Bittner János felsőházi tagok és Müller Antal ország
gyűlési képviselő. Az ünnepséget megnyitó misét Huss István 
tábori püspök celebrálta. A hősök kapuja előtt tartott ünnep
ségen a megkoszorúzás után nagy beszédet mondott Apponyi 
Albert gróf, aki elismerését fejezte ki afelett, hogy a kisipa
rosok ennyi nehézség és baj közepette sem vesztik el bizal
mukat a ország jövője iránt. Az ország összes társadalmi ré
tegei egyaránt szenvedik a mai állapotokat, de fájlalja azt 
egész Európa, sőt az Amerikai Egyesült Államok is. Nekünk 
— mondotta Apponyi Albert — akik a nép bizalmából az ország 
sorsát intézzük, kötelességünk, hogy mindent elkövessünk a 
helyzet elviselhetőbbé tételére. Félre kell tenni minden szepara
tista törekvést, minden önzést, mert egyik társadalmi osztály 
sem boldogulhat a másik terhére. Ha a gazdának nincsen pénze, 
akkor az iparos nem tudja értékesíteni árucikkeit, ha viszont 
az ipar válságos helyzetben van, akkor t gazdák termelvényei 
nem találnak felvevő piacra. Ugyan Így nem boldogulhatnak ma
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egymás nélkül az egyes nemzetek sem és ha azok, akiknek 
Iii ehetőbb a sorsuk, nem sietnek a többiek segítségére, minden 
össze fog omlani. Géniben tapasztalta, hogy a nagy nemzetek, 
igy Franciaország is belátta, hogy okosan cselekszik, ha lemond 
azokról a lehetetlen jóvátételi igényeiről, amelyek megfizethe
tetlenek. Amerika is kezdi már belátni, hogy ha minden pénzt 
kiszivattyúznak Európából, akkor nem lesz az óvilág államainak 
miből vásárolniuk. E helyzet kelti fel benne a reményt, hogy 
mégis elérkezik az az idő, amikor mi is felszabadulunk abból 
a helyzetből, amelyben még az sem tud dolgozni, aki dolgozni 
akar. A nemzet vezetőinek arra kell törekedniük, hogy ezekben 
a nehéz napokban necsak a gazdagokon és a hatalmasokon se
gítsenek, lmem a kis embereken. Bámulattal adózik a történelem 
nagy hősei előtt. Ámbár nem tudja, hogy mi a nagyobb hősies
ség, az idő és a percek lelkesedésében életet áldozni a hazáért, 
vagy pedig a szürke 'hétköznapokon, minden vigasztalás és 
lelkesítő körülmény nélkül viselni az élet megpróbáltatásait. 
A hősi ünnepség után megtartották az iparoskongresszust, 
melyen elhatározták, hogy augusztus 28-án Budapestre orszá
gos iparosnagygyülést hívnak egybe, amely demonstrál az ipa
rosok követelései mellett és amelyből 100-tagu iparosküldöttség 
alakul, hogy a miniszterelnöknek és a kormány illetékes tag
jainak a kézmüvesiparosság memorandumát átadják. Az orszá
gos nagygyűlés megelőző szombati napon, tehát aug. 27-én, az 
iparosok az egész ország területén beszüntetik munkájukat és 
kijelentik alkalmazottaikat az OTI-ból, hogy ezzel is tüntesse
nek a lehetetlenül magas termelést megakadályozóan fojtogató 
társadalombiztosítási terhek ellen. A kongresszuson felszólaltak 
Papp József, az HPOiSz elnöke, Dobna László dr. igazgató, T i
hanyi Kálmán, Tóth József, Dávid Gyula, Dömötör Gyula és 
Ring  Gyula. A kongresszusi ünnepségekkel kapcsolatban ülést 
tartottak a pestmegyei iparosbizottsági tagok és a vasvármegyei 
ipartestületek szövetsége is. Az iparoskongresszus a Himnusz 
eléneklésével fejeződött be.
A Yerba-Rakéta borotva páratlan a maga nemében.

Tisztelt Kartársaim!
M ielőtt tartós on d olá ló  és száritó 
gépet vennének, nézzék m eg  a 
B A U M B U SC H -féle  Bohémía 
tartós on d olá ló  és „R o t o s “ 
száritó gépeinket, m elyek ma a 
legtökéletesebbek. Á llandó bem u
tatás a magukkal hozott m od el
leken és díjtalan betanítás m inden 
vevőnek. Áraink igen o lcsók ,a  fize
tési feltételeink p ed ig  nagyon e lő 
nyösek. M indenki kérjen árajánlatot

Baumbusch gyár vezérképviselete
Seress és Eckert Budapest, 
M uzeum -körut 10. és F E L S Ö G Ö D  j 
Ugyanitt m inden alkatrész s fű tő - jj. 
testek, m elyek m i n d e n  géphez | 
használhatók, valam int a közis
mert C, B és E oldatok. —  V i 
d é k r e  p o n t o s  s z á l l í t á s .
Te l e f o i x ;  343-29.

A kis Bohémia 12 fűtőtesttel már 490 pengőért 
kapható.

Ili
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KP/Fclonii Sokan nőm toltok meg eleget előfizetési kötelezett
ségüknek dacára annak, hogy a „Fodrász Újságot" ml pősta- 
csekkel együtt pontosan megküldtük. Több olvasónkat levelező
lapon felhívtuk a lejárt, előfizetésük megújítására, ezúttal még 
utolszor megküldjük a lapot is. Amennyiben a (felszólított 
kartarsak nem küldik be előfizetéseiket, azok számára be
szüntetjük a lapunk további küldését.

Felhívás. Fölkérem azon tagtársakat, akiknek még nincs 
tagsági könyvecskéjük, hogy a hivatalos idő alatt (szerda ki
vételével) este 0—9-ig jelenjenek meg a pénztárhelyiségben, 
hogy tagsági könyvecskéjük kiállít ható legyen. Iparigazolvá
nyát mindenki hozza magával. Molnár, könyvelő.

A „Sólyom" Turistaegyesület szeptember havi progranunja.
Szeptember 4-én: I. Túra: Fürdőkirándulás gyalog a S. T. 

E. lakihegyi weekend telepére. Találkozás 8-án este 10 órakor 
a Boráros-téren. Vezető: .Kremin Lajos. — II. Túra: Fürdő- 
kirándulás Lakihegyre. Találkozás a Szt. Gellért-téren reggel 
7 órakor. Vezető: Petruez Kornél. — III. 'Túra: Szépj ülni szilé, 
.Tobannamajor, Nagykovácsi. Találkozás a zugligeti villamos 
végállomásánál reggel 8 órakor. Vezető: Breitieid Alajos.

Szeptember 11-én: I. Tűm: Vilharhegy, Csúcshegy, Kál
váriahegy, Solymár. Találkozás az óbudai villamos végállomá
sánál reggel 8 órakor. Vezető: Czézner Márton. — 11. 'Túra: 
Máriaremete Sződliget, Solymár. Találkozás a hűvösvölgyi vil
lamos végállomásánál reggel 9 órakor. Vezető: Szakács Antal.

Szeptember 18-án: I. Túra: .Tuliannamajor, Páty. Találko
zás a hűvösvölgyi villamos végállomásánál reggel 8 óraikor. Ve
zető : Pandurovics György. — II. Túra: Csúcshegy, Csordákul, 
GuggerJiegy, Iiózsadoimb. Találkozás az óbudai villamos vég
állomásánál reggel fél 9 órakor. Vezető: Eiler János.

Szeptember 25-én: I. 'Túra: Annakápolna, Csillebérc, Ló
hegy, Budaörs. Találkozás a zugligeti villamos végállomásánál 
reggel 8 órakor. Vezető: FLdhter Antal. — 11. 'Túra: Farkasrét, 
Budaörs, Kelenföld. Találkozás a farkasréti villamos végállo
másánál reggel 9 órakor. Vezető: Keséi* István.

Október 2-án: I. Túra.: Részvétel a Magyar T. Sz. soproni 
vándorgyűlésén. Jelentkezni lehet szeptember 28-áig bezárólag 
jegybiztositás végett Breitifeld Alajos vezetőnél. — II. Túra: 
Újpest, Csillaghegy, Üröm. Találkozás az újpesti villamos vég
állomásánál reggel S órakor. Vezető: Taugner Ádám.

Tura-bizottság.
Lesz-e diktatúra vagy sem? Mi egész biztonsággal állítjuk, 

hogy lesz, még pedig lteiter-féle Yerbu borotva diktatúrája, 
mert ennél különbet egy szaktárs sem találhat sehol. Egészén 
bizonyos, hogy Yerba diktarurája úgy szaktársaink, mint a 
nagyközönség részére csak jót hozhat, mert ilyen borotvát csak 
jókedvében teremthet a magyar ipar.

Vegyük ki a kirakatból az árszabási. Sokfelé nagyon csú
nyán díszeleg a kirakatba helyezett árszabály. Testületünk 
vezetősége felkéri szaktársainkat, hogy a rendes iparosihoz nem 
méltó árszabásokat vegyék be.

Romániai fodrász-kongresszus. Szeptember 11— 12-én az 
összes romániai fodrászok Marosvásárhelyen ( Laigu-Muies) 
országos kongresszust, tartanak, ahol gazdasági kérdésekről, a 
lódrászság helyzetéről lesz szó, valamint szakmai veisenjeket 
és fodrászki állítást mutatnak be. A külföldi vendégek a 
programban előirt összes kedvezményekben részesülnek.

Értesítjük a mesterurakat, hogy a VJ1L, Práter-u. 31. sz. 
alól a borbély- és tanonciskola a IX., Ranolder-u. 22. sz. ala 
költözött. A IV., VII., VlIUI., IX. és X. kerületi mesterurak a 
szeptemberi beiratásnál szíveskedjenek tanoncaikat az uj cím 
alá küldeni beiratás végett. Hajdú Sándor lg. h.

Páris legelterjedtebb fodrászdivat 1 apját. az „Art et
Coiffure“-t, mely havonta egyszerre két példányban, színes 
mélynyomásu mellékletekkel jelenik meg, Stein Inrnlo
augusztus 1-től átvettem. Előfizetési ára negyedévenként l 4.o0, 
melyben minden költség bennfoglaltatik, mely összeg fizethető 
havonta Is. Postai megrendelés esetén a portot visszatérítem. 
Megrendelhető: Sacherl Dezső, Budapest, VIII., József-u. >2.

A segédek munkában állásának utólagos igazolása. Tekin
tetes (Elnökség! (Mihez tartás végett van szerencsénk az aláb
biakban ismertetni a segédek munkában állásának utólagos 
igazolása körül követendő eljárást szabályozó f. hó 13-án kelt 
112.981/1932. szám alatt kiadott kereskedelemügyi miniszteri 
rendeletet, amely Így szól: Tapasztalat szerint a segédek mun
kába belépésének és a munkából kilépésének bejelentése tekin
tetében úgy a munkaadók, mint a szegedek részéről mulasztá
sok történnek, aminek folytán a munkában eltöltött időnek, 
illetve az iparossegéd szakbavágó gyakorlatának utólagos iga
zolása gyakran szükségessé válik. Az igazolásra vonatkozó 
eljárás szabályozatlansága folytán az iparhatóságok az igazolás 
tekintetében különböző gyakorlatot folytatnak. A gyakorlati 
egyöntetűvé tétele céljából a következőket rendelem: A mun
kában eltöltött időnek a munka könyvben utólagos igazolását 
annál az ipartestületnél vagy iparhatóságnál lehet kérni, amely
nek területén az igazolást kérő utoljára munkában állott. Ha 
valamely segéd az ipartestülettől kéri az igazolást, az az el
töltött időt a segédekről vezetett lajstromban és záradék alak
jában a munkakönyvben csak abban az esetben igazolhatja, ha 
a kihágási eljárás folyamán vagy egyébként hozott bírói Ítélet, 
továbbá ha az Országos Társadalombiztosító Intézet részéről 
kiállított s a nála történt bejelentést és kijelentést igazoló irat 
alapján a szakmunkában eltöltött idő kétségtelenül megálla
pítható. Ha ilyen okirat nincsen, az ipartestület a kérelmet a 
saját véleményével együtt az elsőfokú iparhatóság elé ter
jeszti. Az iparhatóság úgy ebben az esetben, mint akkor, ha a 
kérelmet közvetlenül nála adták be. az 1884: XVII. t.-c. 127. §-a 
alapján szabályszerűen közigazgatási eljárást folytat le s az 
ennek során előterjesztett bizonyítékok mérlegelése alapján vég- 
határozatot hoz a munkában eltöltött idő utólagos igazolása 
tárgyában. A jogerős véghatározat alapján az igazolt időtar
tamot a segédekről vezettt lajstromban és záradék alakjában 
a munkakönyvbe is be kell vezetni. Ha a segédek be- és ki
jelentése az ipartestületnél történik, a jogerős végbatározatot 
közölni kell az ipartestülettel az igazolt munkaidőnek a segéd
lajstromba és* záradék alakjában a munkakönyvbe bevezetése 
végett. Megjegyzem, 'hogy valamely segéd be- vagy kijelentésé
nek elmulasztása vagy annak nem kellő időben teljesítése ki
hágás, s ha erről az iparhatóság akár saját tapasztalata, akár 
az ipartestület jelentése alapján (4884: XVII. t.-c. 127. §-ának 
második bekezdése) tudomást szerez, az 1884: XVII. t.-c. 157. 
§-ánalc a) pontja alapján a munkaadó ellen a kihágási eljárást 
minden esetlnm meg kell indítania. A kihágási eljárás folyamán 
hozott ítéletet a munkaadó telephelye szerint illetékes ipar
testülettel s közölni kell. Igen kívánatosnak tartjuk azt, hogy 
a rendelet tartalmáról az érdekeltség a legszélesebb körben tá
jékoztatást: nyerjen, mert ezáltal elejét lehet venni annak, 
hogy felesleges iparhatósági eljárás induljon meg egyes iparo
sok ellen, másfelől a munkaadó mulasztásából kevesebb segéd 
fog a képesítés igazolása tekintetében hátrányt szenvedni. Bu
dapest, 1932. augusztus 23. A Budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara.

Bérletjegyfüzetek az Ipar testületben Molnár pénztáros
nál kaphatók.

A szegedi uri és hölgyfodrászok. A romlott gazdasági 
viszonyok között fokozott mértékben érezzük a szakmai össze
tartás (hiányát mindannyian, csak az egymással, egymásért 
cselekvés elve alapján remélhetjük sorsunk javítását és közös 
ipari érdekeink védelmét. Felismerték ezt, nagyon helyesen, a 
szegedi uri- és hölgyfodrászok is, akik a közelmúltban meg
alapították a „Szegedi Fodrászok Összetartás Club“ -ját, mely
nek keretében tömörítik az ifjúságot is, hogy úgy, mintegy 
családias alapon növeljék a jobb jövő esélyeit. Szolid tagsági 
dijak mellett (havi 50 fill.) a szakoktatás, szakmai versenyek 
fejlesztése mellett még az Ifjúság testi neveléséről sem feled
keznek meg, mert a szabadban való kirándulások mellett fel
ölelték a modern sport több ágának: futball, úszás, stb., mű
velését is. Követendő példaképpen állítjuk olvasóink elé a 
szegedi szakosztály életrevaló működését, mert hisszük és kí
vánjuk, hogy az ilyen családias alapon való összmüködés, amint 
a budapesti fodrászok „Sólyom" Turista Egyesülete is mutatja, 
csak javára válik iparunknak.
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Ángyán Béla. Értesítjük szaktársainkat, hogy 
Ángyán Béla egyetlen leányát szeptember hó 18-án 
oltárhoz vezeti Hangya Márton egyetlen fia. Midőn ezen 
eseményt szaktársainknak tudomására hozzuk, örö
münknek adunk kifejezést, hogy ez a házasság létre jön, 
mert úgy érezzük, hogy Ángyán Béla még javában össze
forr a fodrászsággal. Ángyán Béla neve már évtizedek 
óta fogalom a fodrásziparban. Nemcsak mint elsőrendű 
kereskedő közismert a fodrásziparban, hanem mint 
üzletberendező vállalkozó úttörője a modern fodrász- 
iparnak. Az egész országban, majdnem minden elegán
san és praktikusan berendezett úri és női fodrász
üzletnek ő tervezője é>s berendezője. Az összes újításo
kat külföldről nálunk legelőször ő vezette be. Mint ke
reskedő páratlan szolid, mint ember a legpuritánabb 
és csupa jóság. Ezért annyira népszerű, hogy nincs is 
ellensége. Hogy leányát Hangya Márton, a fodrászok 
mecénása fiához feleségül adja, nagy örömünkre szol
gál, mert Hangya József lapunk munkatársa és igy 
személyesen ismerjük kitűnő kvalitásaival együtt. 
Ehhez a házassághoz tehát mi is sok szerencsét és 
boldogságot kívánunk.

Illetékek az ipartestületi békéltető' bizottsági eljárásban.
Az utóbbi időben folyton változó illetékszabályok még a szak
emberek részére is valóságos labirintusként hatnak, amelyeket 
esetenként kell tanulmány tárgyává tenni. Áll ez különösen az 
illetékszabályok kevésbé gyakran alkalmazott részeire, igy az 
ipartestületi békéltető bizottsági eljárásban alkalmazandó sza
bályokra, úgyhogy alig akad két ipartestület, melynél a békél
tető bizottsági jegyzőkönyvek és határozatok felülbélyegzése 
egyformán történnék. Az illetékek lerovása tekintetében már az 
1884. évi XVII. t.-c. életbeléptetése után merültek föl ellentétek, 
amelyek eloszlatására a m. kir. pénzügyminisztérium 59.800— 
3885. sz. alatt kibocsátott rendeletében a következőket mondja : 
„Az ipartörvény 170. szakaszában jelzett súrlódások és vitás 
kérdések tárgyában felveendő jegyzőkönyvnek, ideértve azon 
jegyzőkönyveket is, melyek az ezen ügyek tárgyalása alkalmából 
tartott szemlékről, vagy tanuk és szakértők kihallgatásáról 
vétetnek föl, tekintettel arra, hogy ezen ügyek az illető felek 
között fennálló magánjogi viszonyokra vonatkoznak, s az eljáró 
iparhatóságok kétségtelenül az illetékdijjegyzék 52. tét. e) 
pontja alatt jelzett hatóságok fogalma alá esnek, ezen tétel e) 
pontja szerint, ha a vita tárgy értéke 50 frt.-ot meghalad, 3G 
kr-os, ha pedig a vita tárgy értéke 50 frt-ot meg nem halad, 
12 kr-os bélyegilletéknek van alávetve. Ezen illeték bélyegjegyek
ben rovandó le és pedig a panaszra vonatkozó jegyzőkönyv után, 
a panaszos fél után, szemlékről, tanuk, vagy szakértők kihallga
tásáról felvett jegyzőkönyvek után pedig azon fél által, kinek 
érdekében a jegyzőkönyv felvétetett a szabályszerű illeték- 
mérvnek megfelelő bélyegjegyek a jegyzőkönyv felvétele alkal
mával arra ragasztandók és a hivatalos pecséttel felülbélyeg
zendők, azonkívül a fölbélyegzés napja tintával a bélyeg felső
részén keresztül írandó. Az említett ügyekben a felek közt 
létrejött egyességek, amennyiben ezen kellően bélyegzett tár
gyalási jegyzőkönyvben vétettek fel, nem szolgálják külön 
illeték tárgyát, szintúgy az ilyen ügyekben hozott határozatok 
és az illeték! díjjegyzék 46. tét. 4. pontja, illetőleg 49. tét. 8. 
pontjának rendelései értelmében bélyegmentesek.“ Ez a rendel
kezés lényegében mai napig is fennáll, azon eltéréssel, hogy 
a pénznemek és értékek változásait követték az időközben ki
adott alábbi rendelkezések: A korona pénznem bevezetésével
a 100 koronán aluli ügyekben a jegyzőkönyvi bélyegilleték 24 
fillér, 100 koronán felüli ügyekben 72 fillérben állapíttatott 
ipeg. A 103.600/10126. sz. I'. M. rendelet 50. szakasza lépett, 
ezután a fenti rendelkezések helyébe, melynek 2-ik pontja sze
rint, ha a vita tárgyának értéke 40 pengőnél nem több, a 
a jegyzőkönyvi illeték ivenként csak 8 fillér. Ha a vita tár
gyának értéke 40 pengőnél több, de 160 pengőt meg nem halad, 
a jegyzőkönyvi illeték ivenként 40 fillér, ha pedig a vita tár
gyának értéke 360 (pengőnél több, de 400 pengőt meg nem halad, 
a Jegyzőkönyvi illeték ivemként 80 fillér, más esetben 1 pengő 
60 fillér. A legújabban kiadott 5100/1933. M. E. rendelet sza

bályozta ismét ezt az illetéket is és ez a rendelkezés érvényes 
ma is. A szóbanforgó rendelkezés 53. szakaszának 2-ik bekez
dése szerint a lerovandó jegyzőkönyvi illeték 200 pengő értékig 
50 fillér, 200 pengőn felül 500 pengő értékig 1 pengő, ezenfelüli 
értéknél 2 pengő. A békéltető bizottsági határozatok, vagy a 
békéltető bizottság előtt kötött egyességek, amennyiben szabály
szerűen felülbélyegzett jegyzőkönyvben vétetnek fel, ezután is 
bélyegmentesek. iMég csak annyit kell megjegyezni, hogy a 
jegyzőkönyvekre közigazgatási (okmány), — tehát nem törvény
kezési — bélyegekben kell az illetéket leróni.

Segélyt élvezők figyelmébe! Aki segélyét három hó
napon belül fel nem veszi, úgy tekintetik, hogy segélyéről 
lemond.

1932. évben esedékes segélyek 1933. évben nem fizet
tetnek ki. Aki december hó 31-ig segélyét fel nem veszi, 
minden igényét elveszti, vagyis annak megfizetését 1933. 
évben nem követelheti.

A Mesterszövetség VIII. kér. alosztálya szeptember 19-én, 
este 8 órakor a Mátyás-tér, Tavaszmező- és Koszoru-utca sar
kán lévő vendéglőben alakuló ülést tart. Napirendre kerülnek 
iparunk aktuális kérdései is, amiért számos megjelenést kér 
a vezetőség.

Ismét egy uj, terjedelmes és Ízléses árjegyzékkel örvendez
tette meg Halász Ödön fodrászberendezési és felszerelési szak
üzlet (Budapest, VII., Cse.ngery-u. 26.) a szakmánkat. A mai 
nehéz világban óriási anyagi áldozattal jár egy ilyen komplett, 
bő árjegyzék kibocsátása s mi örömmel látjuk, hogy ezen ár
jegyzék, finom kivitelétől eltekintve, olyan olcsó árakat foglal 
magában, hogy az amugyis súlyos, ezer gondokkal járó üzle
tünk vezetését egy gonddal kevesebbé teszi. Üzletünk vezetésé
vel járó sok kisebb-nagyobb gondok és bajok mellett nem utolsó 
helyet foglal el a jó és olcsó áruk beszerzési gondjai. Olcsó 
kiszolgálási árakra leredukált üzletünk vendégei a rossz vi
szonyokra való tekintettel még fokozottabb igényeket támasz
tanak. Mindezek szemelőtt tartása késztette a Halász Ödön 
céget ezen árjegyzék kibocsátására s mi örömmel üdvözöljük 
s őszinte elismerésünket fejezzük ki e nagy áldozatkészségért.

Ne késlekedjék, a közelgő őszi szezonban önnek is nélkülöz
hetetlen a Bambusch Bohém ia tartós ondoláló gép.

Világmárkás borotvák a piacon. Tückmar és Rámond 
solingeni borotvagyárosok világhírű borotváikat, a közkedvelt 
„Hammond" borotvákat nálunk ismét forgalomba hozták. A 
kitűnő borotvák kaphatók minden szaküzletben.

Vélemény a „Manicurette" körömlakkról. A „Yes‘‘ Rész
vénytársaság „Manicurette* név alatt forgalomba hozott köröm
lakkról a következő véleményt kaptuk:

„Az általam kipróbált körömlakknak a színe gyönyörű, 
fénye ragyogó, felkenése után azonnal szárad, forróviz, szap
pan nem árt neki, nem repedezik, nem pattogzik le, tartós és 
szinét nem veszti el, szóval, öröm vele dolgozni. Kovács Ferenc 
hölgyfodrász, A.ndrássy-ut 31.“

Pénzt spórol, ha köszörüléseit Lippnél, Ráday-u. 5. alatt 
végezteti, hol gyors és príma munkát kap.

Vélemény a „Rapid" fenőszij és pasztáról. A 
„Rapid" fenőszijat és pasztát kipróbáltuk és mindket
tőt nagyszerűnek találjuk, úgy, hogy szaktársainknak 
nagyon ajánljuk. Hangya Márton segédei.

SCIIÜTZER „0 T T O R O N Y“ BOROTVASZAPPAN A 
VEZETŐ MÁRKA.

K é r e le m  O lvasóinK fioss í
Az ipartestület hivatalos lapjának, a Fodrász Újság

nak előállítása hatalmas összeget jelentő pénzbe kerül. 
Tekintettel, hogy a lapot az ipartestület tagjai díjmen
tesen, tagdijuk fejében kapják és a nemtagoknak pedig 
az előfizetést önköltségi árban szabtuk meg, kérjük, de 
saját érdekében el is várjuk, hogy olvasóink csak attól 
a kereskedőtől és annak a gyárnak a gyártmányait vá
sárolják, akik hirdetésükkel a lapot támogatják.

A kiadóhivatal.
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HIVATALOS RÉSZ APRÓ HIRDETÉSEK
Előljárósági ülés szeptember hó 21-én. 
Tanoncszabaditás szeptember hó 23-án, péntek 

este fél 8 órakor.
Elnök: fogad kedden és pénteken d. u. 6—8-ig. 
Jegyzői iroda: Mindennap d. u. 6—9-ig (szerda és 

szombat kivételével).
Pénztár: Mindennap d. u. 6—8-ig (szerda és szombat, 

kivételével).

Közlési dij szavanként 10 fillér. Állást és alkalmazottat 
keresőknek minden szó 5 fillér. Az összeg 10 filléres 
postabélyegekben is beküldhető. Beküldött apróhirde
téseket, melyekhez a közlési dij nincs mellékelve és 
utánvételes ujságrendelést, nem veszünk figyelembe.
Műkedvelőknek és jelmezes estékre féri, női parókáik, szakáitok, 
bajuszok — vidékre is — kölcsönbe kaphatók Kuba Sándor 
arany- és ezüstéremmel kitüntetett fodrásznál. Budapest, 11., 

Csalogány-utca 52. Telefon: Aut. 551—75.
Elhelyezés: Mindennap reggel 7— 8-ig. Kézápolók, 

stb. reggel 8— 9-ig.
A testület iparhatósági biztosa: Dr. Keresztes Miklós, 

székesfővárosi főjegyző, VI. kér. elöljáróság, Aradi
utca 23.

Testületünk főorvosa: Dr. Molnár Tibor, Sziv-utca 
33. sz. Telefon: 139— 55.

A testület ügyésze: Dr. Kabakovics József, ny. kir. 
törvényszéki biró, Budapest székesfőváros törvényhatósági 
bizottságának tagja, ügyvéd. Iroda: V., Személynök-utca
7., félemelet 2. Telefon: Aut. 182— 21.

Szerkesztő hivatalos órái: Kedd és péntek este 7— 9 ig.
Mvnka-könyvek be- és kijelentése: Naponként d. u. 

6— 9-ig.
Üzleti záróra: Nyitás reggel 7 órakor, zárás este 

7 órakor; szombaton este fél 10 órakor; ünnepnapokon 
délután 2 órakor.

KÉRELEM. Az Ipartestület vezetősége felkéri mind
azokat az egyesületeket, melyek az iparon belül a Tes
tület támogatását élvezik, hogy a „Fodrász Ujság“ -ban 
elhelyezett cikkeiket a jövőben a legszűkebb keretek 
közé szorítsák. Ugyancsak felkéri a kartársakat is, 
hogy a lap részére csak közérdekű cikkeket Írjanak.

Felelős kiadó: Wéber József.

SCHÜTZER „ü  T T O R O N Y“ BOROTVASZAPPAN A 
VEZETŐ MARKA.

Öté vés fodrászsegéd, állást keres, esetleg nőifodrász tanuló
nak elmenne, koszt és lakásért. Óim: Bukovinszky József, 
Nyíregyháza, Belsőkörut 9. 540

Fodrásznő ondolál és manikűröz, hároméves gyakorlattal, vidé
ken elhelyezkedne. (Szorgalom jelige.) Cilii: Farkas Ilonka, 
Várpalota, Ignácz fodrászat. 541

Fodrászversenyen I. és II. dijat nyert, fiatal urifodrászsegéd 
vagyok. Pesten vagy Pestkörnyéken szeretnék jobb üzletben 
szeptember 'hó folyamán elhelyezkedni. Címem: Nagy
Ferenc, Tapolca, Szentháromság-tér. 565

Alkalmazást adok azonnal, komoly, intelligens, penfektűl dol
gozni tudó úri- és hölgyfodrászsegédnek, kinek legkevesebb 
3— 4 éves gyakorlata van úgy a hölgy-, mint az urifodrá- 
szatban. Kezdők mellőzzenek. Fényképpel ellátott kimerítő 
ajánlatot kérek, fizetési igény megjelöléssel. Élelmezést, 
lakást adok. Picsák, Szentgottlhárd. 567

Szerény, egy évi gyakorlattal bíró borbélysegéd, csekély fize
tésért vagy olyan helyre, ahol az ondolálásra megtanítanák, 
fizetés nélkül is állást keres. Bállá László, Cegléd, Laka
tos-utca 9. szám. 566

Hétéves borbélysegéd, Pesten öt évig jobb üzletbe dolgozott, 
most jelenleg Siófokon dolgozik. Szeptember elsejére Pesten 
alkalmazást keres. Balogh János, Pestszentlőrinc, Gyógy- 
virág-utca 43. 560

Aölfodrász tanulónak, fiatal urifodrászsegédet kisebb fizetéssel 
felveszek. Hajdú Mihály, fodrász, V., Csáky-utca 21. 570

Kétéves urifodrász, helyben vagy vidékre állást keres. Gim: 
Hegedűs Antal, Budapest, V., Visegrádi-u. 107. I. 18. 571

Fodrász házaspár, férj urifodrász, jó női hajvágó, feleség ondo
lál, manikűröz, november 1 -re külön is, alkalmazást keres. 
Cim: L. Tóth Tivadar, Hermina-ut 27. 572

Keresek októberre, kétévi gyakorlattal biró, primanyiró, müveit, 
szót ehet séges, sportértő, igen vicces, igen barátságos bor
bélysegédet, ki tudja a vendégeket szórakoztatni, kedves
kedni akkor is, ha nem is ád semmit. Havi 15 pengő fize
tés, koszt, lakás, mosás, mellékes nem sok. Tollár János, 
Pápa, Jókai-ut. 572

Ila fodrászüzletet venni vagy eladni óhajt, forduljon bizalom
mal Vada fodrászhoz, Baross-utca 112. 575

Alacsony bérrel, 15 éve fennálló üzlet, öregség miatt jutányos 
árért eladó. Vada fodrásznál. 575

Üzletberendezések ldsebb-nagyobb kivitelben. Hajszárítók. Ham
burgi és forgószékek, egybefutó asztalok, első kézből. 
Mintaterem Bambera fodrásznál, Kanpfenstein-utca 21. 582

Fodrászberendezések uj és használt, valamint forgószékek ál
landó raktára. Schüiffer, VI., Jókai-u. 2.

Elálló, utcai nagy villanylámpa feliratokkal, IX., Kinizsl-u. 8, 
fodrásznál. 583

M u n k á s m in d en n a p  r e g g e l  7  é s  3 óra  
Kast ö li  Dán.
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Debrecen főútvonalán két úri fodrászüzlet, melyek 
óin fennálhinak, elköltözés miatt eladók, ( ’im: 
Oyörgy és Dudás .János fodrászok.

évtizedek 
Szilágyi 

(dl 2)
24 eves, szerény igényű nőifodrászsegéd, 3 éves segédi gyakor

lattal, állást keres. Illés .József Siklós. (613)
Szerény igényű, középkorú, jő munkás úri fodrász állást keres 

helyl>en, vagy nagyobb vidéki városban, ( ’ im ( ’ziliok Alfréd, 
Hungária-körut 102., II. 38.

35 éve fennálló fodrászüzlet, Hildán, visszavonulás miatt eladó. 
Cim: I., Döbrentei-u. 12.

Lipótvárosban modernül berendezett, forgalmas úri- és női- 
fodrásziizlet, olcsó házbérrel, elutazás miatt eladó. Osa- 
nádi-u. 4.

Békésen még egy úri- és nőifodrász vagyont keresiliet. Bőveb
bet e lap szerkesztőjénél.

Felsögödön állomás, modernül berendezett úri- és nőifodrász- 
iizlet, mely 22 éve fennáll, betegség miatt eladó. Cim <> 
lap szerkesztőjénél.

Főútvonalon jómenetelii úri- és nőifodrász üzlet eladó. Cim a 
'kiadóhivatalban.

Úri- és n ő i f odr ás zü z let belső Lipótvárosban, háztulajdonos ál
tal berendezve, kiadó novemberre. Jelentkezés: Ábraíhám, 
Nádor-utca 26. Telefon: 252—77.

Jókarban levő Fön-hajszáritőt és fejmosótálat 
utca 3.

veszek. Mester-

Vapofor-arcgőzőlő, kék üveghurával, 110  váltóáramú, kitűnő ál
lapotban 75 pengőért eladó. Megtekinthető: Kun-utca 12., 
I. em 7. Este 7 órától 8 óráig.

Nem húz többé a borotva, hogy ha a Itapid-fenőszijt ‘használja. 
Ár 2.70 I*, paszta —.50 fillér. Kapható minden szaküzletben.

Úri- és nöifodrász-bereiulezést, használtat, veszek, eladok, be
raktározok és bizományba veszek. Cim: Janutz, Apponyi- 
tár 1.

Kérelem a budapesti és vidéki fodrász, urakhoz. Ki volna szi
ves üzletében tisztes díjazásért egy idősebb urifodrász- 
segédet a nőifodrászatra megtanítani? Cim: Csáki, fod
rászüzlet, Cegléd, Iskola-u. 2. 536

Biztos megélhetési! hölgyfodrászat vidéken, külföldre utazás 
miatt, eladó. Bővebbet Szabó fodrásznál, Wesselényi-u. 1.

(602)
Fodrászberendezés, kettő személyes, márvánnyal, táblákkal 

olcsón eladó. Schlattner fodrász, Erkel-u. 14. (603)
Úri- és hölgyfodrásziizlet, kedvező feltételek mellett, eladó. 

Hölgyfodrász szakembernek kiválóan alkalmas. VII., Er
zsébet királyné-ut 121., Melcher. (004)

Bevezetett borbélyüzletet keresek falun, házzal 
Ajánlatokat Szvetenay-u. 10., fodrász.

megvétel re. 
(605)

Női fülke bérbeadó. Hegedűs Sándor-u. 4. (606)

Főútvonalon 00 éve fennálló fodrászüzlet, 
ingyen átadó. VI., Vilmos császár-ut

vezetés hiánya miatt 
10., Hencl Ádám.

(607)
Jómenetelii úri- és nőifodrásziizlet, a Belvárosban, elfogadható 

áron eladó. Aranykéz-u. 2. (600)
80.000 lakosú város központján, 600 pengő évi bérii, biztos meg

élhetést nyújtó ötfülkés nőiifodrászat (urifodrászat is be
vezethető), elköltözés végett olcsón eladó. Bővebbet Wéber 
szerkesztőnél. (010)

Kétheti kisegítésre, szeptember 15-ére keresek ondoláló és haj- 
vágósegédet. Ajánlatok fizetésmegjelöléssel. Szabó fodrász, 
Várpalota, Veszprém m. (011)

H alló! S zaktársak ! H alló!
Itt az olcsó legújabb és legjobb tipusu külföldi 
tartós ondolálógép 16 fűtőtesttel, komplett felszerelve. 
Budapestről szállítva ára 670 pengő (fűtési idő 2—3 perc.)

N ádas Sándor
IV., Kálvin-tér 6.

Az Europ, —  Díva, —  Fuva, —  Princess és Rádió 
tartós ondolálógépek, hajszárító sisakok, központi 

szárítók stb. vezérképviselete és lerakata.

N ix x a ,  p r e p a r á l ó ,  visz é s  b e r a K ó  v is z e K  asz ö s s s z e s  g é - 
p e K & e sz , l a p o s  v a g y  s p i r á l  c s a v a r á s & o s z ,  o l c s ó  á r b a n

H i e r e n K i n í  K a p f i a t  ó l* .

16



F O D R Á S Z  Ú J S Á G

Afunhds el̂ elvegés mindennap r e g g e l  7  é s  8  ó r a  
I c ö s z ö i í 2;an.

Vizhullámszáritó, villanyhajvágógép, 5 lámpás, liangszórós- 
rádió eladó. (Cím: Slp-utca 12., fodrásznál.) (">84)

Elköltözés miatt Lipótvárosi üzletemet eladom. Zóni, Honvéd-u. 
20- szám- (585)

Úri- és nőifodrászsegéd azonnali belépésre állást keres helyben. 
Orosz József, Budapest, V 1., Itákos-tér 28. (r>80)

Fürdőről megjött hároméves urifodrászsegéd, női hajvágó, sze
rény igényekkel, alkalmazást keres vidékre is. Szives meg
keresést Farkas András, Budapest, V., Bálvány-u. 1 ., fod
rászüzlet. (Ö87)

Három személyes fodrászüzlet eladó. 2300 lakosú községben 
egyetlen üzlet. Bárkinek biztos megélhetést nyújt. Évi ház
bér 108 1*. Sevárecz József, Nagysimonyi, Vasmegye. (388)

Úri- és nöif<>drászüzlet, 14.000 lakosú nagyközségben, Buda
pesttől 20 km-re, eladó. Érdeklődők „Biztos jövő“ jelige 
alatt Írjanak a kiadóba. (390)

Bérbe, vagy megvételre keresek Budán, I—II. kerületben, uri- 
és nőifodrásziizletet. Ajánlatokat Jsiger Tivadar, V ili., 
Főherceg Sándor-u. 27., I. 10. (392)

Perfekt urifodrász, szerény fizetésért, elhelyezkedne hölgy
fodrászatban tanulni. Endlain János, Nagyfuvaros-u. 2(5., 
I. 14. szám. (394)

Szeptember 20-iki belépésre keresek gyors és jó munkás, első
rendű urifodrászsegédet. Laskay István fodrász, Keszt
hely. (595)

Jómegjelenésü úri- és hölgyfodrász, ki periekt ondolál, állást 
keres. K. Rezső, Székely Bertalan-u. 10., II. 24. (596)

P E T H E Ő  M I K S A

Budapest, VII., Dob-u. 107. (Rottenbiller-utca 
mellett.) R a k t á r o n  t a r t o k  m i n d e n n e m ű  b e l -  é s  
k ü l f ö l d i  a c é l á r u t .  K ö s z ö r ü l é s e k  és  j a v í t á s  

s o k  a l e g o l c s ó b b  á r o n .
B o r o t v á k :

Petheő 27. 28 =
Revisor 27, 28 =
Revisor félfrancia, 3 36. sz. 
Revisor homorú, % , 'A .

63. szám
Johnson, 7. csil. homorú 
Johnson francia 
S. Pearson, homorú 
S. Pearson, francia 
Eredeti „Ilamon Páris“ 
Hammond 27, 28 
Goldkronc 27, 28 
Goldkrone homorú 7.40, 
Puma 3 3. sz. % , 4 A  
Puma 39. sz. 4A  
Puma 88. sz., 4A  
Kronenberg 27, 28. 
Kronenberg ,,Elite“ 30 
Kronenlierg Jionioru, 72, 7

P
4.50
4.40
5.20

7.20
0.50
8.50
0.50
4.—
4.40
5 .—8.—
4.00 
0.40
7.00 
4.—  
0.50 
7

H a jv A g ő g é p c k :
SohAr 3, 5, 7 mm. 
Ugyanaz 0-s  
Aricco, 3.5 f.
Ugyanaz, O-As 
Juvel, 3 mm.
William S. Pearson 

3, 5, 7
Esprecho s. Pearson !4 

mm.

8.50 
7.80 0.— 
ft.—

12 . —

0.80

6.50

Clipper Pearson 1, 3, 5,
P

7 7.—
Kohinor Vi mm. 9.60
Mars 3, 5, 7 mm. 10.—
Mars %  mm. széles 9.—
Norma 3, 5, 7 mm. 7.—
Norma 14, 2, 5 mm. 7.—
Norma in in. 7.50
Bal>by-gép 8.—
OndolAló vasak 6.— , 10.—

H a jv á g ó  o l l ó k :

Eredeti pipAs ,,Clauberg“
Non plus ultra 18 6.—

Ugyanaz 39, ö.—, 0.50
Petheő Non plus ultra 18 4.00 
Petheő Non plus ultra 19 5 .—
Robuso Non plus ultra 17,

18. 19 4.50, 5.00, 6.20
Petheő Non plus ultra 20 5.20
Tiger 3 9 6.—
Fenőszij, lógós és kézi

2-től —  10-ig 
Manikűr ollók 2-től —  2 .40-ig 
Rorotvanyél fehér 1.20

K ö s zö rü lé s ! A rak :
Borotva 
HnjvAgó ollók 
Manikűr ollók 
HajvAgógép

1.20
— .00
— .50
1.20

Vidéki megrendelések azonnal eszközöltetnek.

Egy jó munkás urifodrászsegéd, aki ondolál is, alkalmazást keres 
azonnali belépésre. Cím: Kiss József, V ili., Bezerédy-u.
11., II. 22. (597)

Ilajszáritógép, kétcsöves, uj, Siemens-gyártmány, olcsón eladó. 
Kocsis, Jókai-u. 17. (563)

Fodrásztanulót felvesz Tóth Gyula, Nürnberg-u. 36. (564)
Aki üzletet venni, vagy eladni akar, forduljon bizalom

mal e lap szerkesztőjéhez. Található délután 2— 4 
óra között mindennap a Westend - kávéházban, Te- 
réz-körut és Szondy-utca sarok.

TÜCKMAR ÉS HAMMOND
VILÁGMÁRKÁS BOROTVÁKAT,
M ERT EZEK MINŐSÉG TEKINTETÉBEN 

UTOLÉRHETETLENEK
A  27, 28, 42, 157, 260, 560, BARTPU TZER 1930 

KAPHATÓ MINDEN SZAKÜZLETBEN

t ű c k m á n ie l  & m ar tin ,
BOROTVAGYÁR SOLINGEN

MAGYARORSZÁGI KÉPVISELŐ
KLUCSNIK DÁNIEL

BUDAPEST, VIII., AOOTELEKI-D. 12.

Ne kísérletezzünk,
csak bevált elsőrangú szerszámokkal dolgozzunk:
„Juwel“ hajvágógóp B. (S. Pearson & Co.) 12.—
„Kohloor“ liajvágógép B. (S. Pearson & Co.) 10.80
„Especo“ hajvágógóp Vio mm. keskeny 7.50
,,Especo“ hajvágógép 1/io mm. széles 7.80
„Especo“ hajvágógép %, 3, 5 mm. 8.—

Újdonság: Kolvinor villanyba jvágógéphez kapható
villanyeffiláláshoz szükséges alkatrész P 22.—.

A legmegbízhatóbb borotva a Kari Rader 27, 28 P 4.60.
Minden szaküzlebben kapható. K. I.

' i 1 7



F O D R Á S Z  Ú J S Á G

Kíséreljen meg egy rendelést

Ön meg lesz lepve,

ha «Jerba védjegyű félfrancia „R A K É T A " 
borotvával fog  dolgozn i.

K ap h a tó :

R E I T E R  M I H Á L Y
fodrásznál, Bpest, IV ,, Sütő-u. 1,
ahol a már eddig is előnyösen 
ismert JERBA borotva, fenőszij, 
olló és paszta is kapható.

V i d é k r e  p o n t o s  s z á l l í t á s .  
Pollart-borotva is kapható.

A fodrásziparban szükséges
• •

KOLCSONRUHAT
gyönyörű, hófehér kivitelben és leg - 
jutányosabb feltételek mellett szállít a

HIGIENA
FEHÉRNEMÜ-KÖLCSÖNZÖ-VÁLLALAT 
BUDAPEST, VL, DESSEWFFY-U 26.

TELEFON: Aut. 154—47.

99 Zaorál Ideál“ borotva
3/s szé les ................  3 . 8 0  pengő
4/8 széles................. 4 . 8 0  pengő
3/a szé les ................  5 . 4 0  pengő

Haj vágó olló 17 cm. Zaorál ..........  4 . 8 0  pengő
Haj vágó olló 18 cm. Zaorál ..........  5 . 4 0  pengő
Haj vágó olló 19 cm. Zaorál ..........  0 . 0 0  pengő
C lauberg-féle 18 cm.......................   5 . 4 0  pengő
Clauberg-féle 19 cm...........................  5 . 8 0  pengő
Borotva élesítés ... ... — — — 1 . 4 0  pengő-tői
H ajvágó olló é le s í t é s __ — ... — . 8 0  fillér-tői
H ajvágó gép  élesítés — ... . .. 1 . 0 0  pengő-tői

késm üves és 
9  mükSszörüs

Baross-utca 1. szám.

H A L Á S Z  Ö D Ö N
fodrászberendezési, felszerelési, acé l- és kozm etikai 

cikkek nagykereskedése
B u d a p est, V II ., C se n g e ry -u tca  2 6 . sz.

(Az urifodrászipartestület átellenében.) Telefon: József 45— 1— 13.)
Tudja Ön, hogy miért jók a T O M M Y-borotvák és ollók?
Mert a legnemesebb, kézzel kovácsolt svéd acélból készülnek s 
olcsóságuk mellett mindazon tulajdonságokat egyesítik magukban, 
amit egy kiválóan jóminőségü borotvakéstől és liajvágó-ollótól

várni lehet.
27-es. vagy 2S-as fehérnyelü, franciaélü borotva, drb 4.00
32-es % , Vs, vagy 6/s szélességben, homorú, darab 7.—
Non plus ultra gummis hajvágó-olló

18. sz. 5.40, 19. sz. 5.80, 20. sz. 0.20 
Tonwny-olló, gummi nélkül 18. sz. 5.40, 19. sz. 5.80

Aminol hajfesték, 15 színárnyalatban darabja P 2.50.
Forgószék, bécsi mintá

jú, nikkel fejtámlával P 50.—  
Állványos fejmosó, a leg

nagyobb és legerősebb P 75.—  
Nikkel asztali felszere

lés 4 részből P 10.80
Olasz csésze, fehér por

cellán P 1.20
Lemosótál, fehér porcel

lán P 2 .—
Pollárt rendszerű fenő

fa P 1.80, 2.50
Ondoláló kapocs, 4 tu

cat, 1 karton P 1.—
Ondoláló kapocs, 9. sz., 

egész nagy, 1 tucat P 1.20
Méteres fátyol, erős, 1 

méter P — .44
Sarkos netz, erős — .40,

— .45, — .50, — .50, P — .00
Duplán sodrott erős 

netz, sarkos , — .75 P — .85
Szarvas babaliajtü, 1 do
boz p l . —

Vérelállitó stift, príma 
minőség 1 — .20

Albus borotvaszappan,
1 csomag P 2.40

Zsinórvatta, 1 kg. 5.50

Kölnivíz 50%, nyolcféle 
illatban, 1 liter P

Lorion vagy Bayrum, la  
50%, 1 liter P

Dióolaj, prima, illatos,
1 kg. P

Brillantin, szilárd vagy 
folyékony, 1 kg. P

Schampon bayrum, kitü
nően habzó, 1 liter P 

Savoly ovál borotvaszap
pan, 1 kg. P

TJri hajlekötő, darabja P 
Eredeti Marcel hajsütő

vas, 8 ., 9. vagy 10. sz. P 
Szeszlámpa, kisebb P 
Szeszlámpa 2 .—  P
Bíbor rudszappan, óriás P — .50 
Schampon por la, 1 kg. P 3.50  
Körömlakk, gyöngyház, 

dekája P
Körömlemosó, dekája P 
Nyalcszirtkefe kézi 2.10 P 
Timsókő, nagy. darabja P — .28 
Eodrászpuder la  P 2 .—
Matador fodrászfésü

— .00, P — .70 
Úri hajkefék 1.20, 1.50,

1.80, P 3.00

4.80

4.80  

4 .—

4.20

1.20

3.00
— .00

3.20  
8 . —  
4.50

— .20 
— .08 

2.20

Köszörüléseket olcsón, jótállás mellett vállalunk. Vidékre csomago
lási dijat nem számítunk. Üzletberendezésnél felvilágosítással és 

költségvetéssel díjtalanul szolgálunk.

f ö d  ra ssz  c s a k  a  
s a j á t  s s z a lc la p fá -  
b á n  a d & a t  f e l



Ismét kapható
a k ö z i s m e r t  é s  k i t ü n ő e n  b e v á l t  v i l á g h í r ű

b o r o t v a k é s  2 7—2 8 -as 
szélességben, fehér c s o n t  
nyélben ........ 4.80 P árban.

Ugyanitt kapható a kiváló jó
minőségű

IFrick ö
b o r o t v a  i s ,  ugyancsak 
27 28-as szélességben 3.60 
pengős árban.

M in d e n fé le  a c é l á r u k  
é s  f o d r á s s z a l !  k e l l é k e k  

á l l a n d ó a n  r a k t á r o n .

Dreszmann Károly
ezüstkoszorus késes- és] mü/röszörüs-mester 

B u d a p e s t ,  V i l i . ,  C 11 ő i - u t 3 8 .  (Corvin-ház.)

Pártoljuk
a szép fehérneműt!
A Budapesti Gőzmosoda és 
Fodrászipari F ehérnemü- 

kölcsönző vállalat

Telefon: 
A . 9 3 3 - 3 2 .

A legkiválóbb minő
ségit fodrász fehér
neműt versenyképes 
áron kölcsönöz és 
autókkal menetrend
szerű pontossággal 
házhoz szállít-

Budapest, VI.,
Lőportár-utca 14/a.

SZERELÉSI VÁLLALAT
Teljes úri-, női fodrász és manikűr 

üzletek tervezése és kivitele.

( S P E C I Á L I S
S Z A K M Ű H E L Y )

A.LAPITTATOTT 1899-ben

VÉDJEGY.
Felhívom a t. vevő
közönség f igyelmét  
hogy készítményeim ki
zárólag ezen védjeggyel 
kerülnek forgalomba.

Kicsiny! árusi- 
sitás raktárom
ból leszállított 

árban.

Fejmosókészüléket, légszesz-vizmelegitőt 
(autogeizer.) Hajmunkaszáritó-kemencét. 

Hajsütővasmelegitőt. Arcgözőlő-készüléket. 
Fémmanikür-asztalokat. Fejtámlákat. Fod
rászasztali készleteket. Viaszbaba, paróka- 
és kirakatállványokat. Utcai fodrászlámpákat 

Cégértálakat és tartókat.
Azonkívül elvállal mindennemfi gáz-és vízszerelési munkát 

Szolid és pontos kiszolgálás.

f



P A L L E T T A  R I C H Á R D  U T Ó D A

LÉBER KÁLMÁN
Borotva és késárugyára, solingeni, 

sheffieldl finomacéláru nagybani rak
tára, müköszörüldéje és nikkelező

telepe

Tökéletesen berendezett üzem 
fodrász szerszámok köszörülésére, 

javítására és nikkelezésére

Alapittatott 1889 Budapest, Vili., Rákóczi-ut 61. Telefon: J. 358- 09

Üzemünk fejlődése megkövetelte, hogy gépeink állományát és üzlethelyiségünket bővít
sük. A nálunk megszokott szerénységgel tudatjuk ezen körülményt, aminek alapköve, 
a gyártásunkban, a munkáinkban, ármegszabásainkban, versenyképességünkben, kedves 
vevőinkkel való érintkezésben, nemkülönben minden cselekedetünkben megtalálható: Ra
gaszkodunk a tényékhez és valódisághoz! Vállalkozásunkat négy pillérre építettük: A
szakszerű alaposságra, a folytonos gondosságra, a technika helyes alkalmazására és az 
üzleti élet minden harcát megálló erkölcsére. Ebben benne van: A megrendelő által tel
jesítendő fizetésért a legtöbbet tudni nyújtani. A panaszával, ha előfordul, éppen olyan 
kedvesen meghallgatni és segíteni, mint a vásárlásnál. Csak igazat mondani! Még ak
kor is, ha látszólag ellenünk szólna, tudni és megérteni, hogy nem kell nékünk olyan 
haszon, amiből másnak kára van! Köszörüléseket és javításokat, valamint nikkelezé- 
seket gondosan és szakszerűen, a megígért időre pontosan, a lehető legolcsóbb árban 

készítjük el és postai megrendeléseket haladéktalanul továbbítjuk.
Üzemünkben kipróbálható és általunk forgalomba hozott: Villamos-hajvágógép, villamos-hajszárító, vil- 
lamos-massage, villamos-porszívó, villamos padlófényesitőkefe és villamos vízellátási-szivattyúk. Kérjük

szives látogatását.

'  Hajvágógépek 1 darab

Valódi „J u v e l" 3-as 5, 7 mm. 12.—
Ugyanaz 0 - á s ............................... 12.—
Valódi „ P r o t o s " ......................... • • • 13.50
Valódi Koh-i-noor 8-as 5, 7 . • • • 14.—
Ugyanaz 0 - á s ............................... 9.60
Valódi „M a r s " 3-as 5, 7 . . 10.—
Ugyanaz 0-ás ^ ......................... • • • 10.—
Valódi „M undus“ 3-as 5, 7 . • • • 14.—
Ugyanaz 0 - á s ............................... 12.—
Rendszer Juvel 0-ás vagy 3-as 5, 7 8.50

„  Koh-i-noor . . . • • • 5.—
Lapok felpassitva, alsólap . • • • 4.—

„ „  felsőlap . • • a 3.25
A  legtökéletesebb gép Babi nyakborot-
válás helyett, neon húz, nem szúr,
nem hagy el, utána nem lesz vörös a
n y a k .................................................

Rugók.
Juvel, M ars, Mundus . . . tót. 3.00 0.30
Koh-i-noor ............................... tct. 1.— 0.10
Csavaralátétrugó . . . . tét. 1.— 0.10

Hajvágóollók.
Ered. pipás Clauberg Non Plus Ultra 18 6.50
Ugyanaz ..................................... . . 19 7.—
Ugyanaz solingeni 18 . . . 4.40
Ugyanaz . . . . 19 . . . 5.—
Ugyanaz . . . . 20 . . . 5.60
J. A . Henckels 18 . . . . 6.50
Ugyanaz 19 . . .  . 7.00
Olcsó, sima 3— 4-ig . . . .
Manikűr olló finom, vékony 2.—
J. A .  H en ck els ............................... 4.—
Manikűr reszelek 14 16 18 20 cm.

1.50 2.—  2.20 2.40

Körömkaparó és feltoló
Borotvák

Léber homorú 76-os 3— 
Léber félhomoru . 
Léber negyedhomoru 
Léber Attila 27. 28.

-5/8

1 darab 
1.50

7.20
6.40
5. —
4.40 
8.—

10. —
7.—.
7.—
4.—
4. —
6. —  
6.—  
6.—
4.40 
4.60
5. —

Johnson 7 csili, homorú
S. Pearson homorú .
Ugyanaz fr. . . .
Gold Krone homorú .
Kronenberg 27. 28 .
Hamond 27. 28 . .
Clauberg pipás 27. 28 
F. Ed. Wüsthof homorú 
Merx u. Co. homorú 
Ugyanaz francia élű 
Eredeti „Pollárt" 27. 28 
Eredeti „Hámon" Páris . . .

Minden borotva csont, vagy hasonló értékű 
nyéllel van szerelve és jótállással 

Fenőszijak lógós és kézi 2.— 10.— P-ig, 
melyek használatra preparált állapot
ban lesznek kiadva és a jó fenésért 

garantálva.
Köszörülések és javítások.

Borotva köszörülések 
Fodrászolló „
Manikürolló „
Haj- és szakállgép
Nikkel e z é s .........................................

Fehér, príma csontnyél borotvára fel
szegecselve ......................................... .............

Schützer borotvaszappan mindig a legolcsóbb árban. 
Forgalmi adó és csomagolás az árakban bennfoglaí- 

tatik és így az külön nem lesz felszámítva.

1.44
0.80
0.56
1.60
1.60

Európa Irodalmi és nyomdai részvénytársaság (Igazgató Schmldek Tibor dr.), Budapest, VI., Ó-uíca 12. szám.




